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Verantwoording en aantekeningen
Laatstelijk, en toen voor de eerste maal, werd de door Frans Erens bij W. Versluys
te Amsterdam in april / mei 1893 in het licht gegeven bundel Dansen en Rhytmen
herdrukt in 1924 en wel in een oplage van 220 exemplaren op Pannekoek. Dat
gebeurde onder leiding van Charles Nypels op de eigen persen van Leiter-Nypels te
Maastricht, met letter en initialen van S.H. de Roos en een portret van de schrijver
door Henri Jonas in hout gesneden. Vier bladzijden uit deze editie werden
gereproduceerd, in kleur, op p. 16 van de tweeëntwintigste goodwill-uitgave van
Drukkerij Rosbeek b.v. te Nuth: Charles Nypels / Meester-drukker, Charles Nypels
Stichting, Maastricht, 1986, waarin op p. 72 nr. 9 nadere gegevens over de betreffende
editie verstrekt.
Vijfenzestig jaar later wordt Dansen en Rhytmen voor de derde maal herdrukt in een
editie die zich in verschillende opzichten onderscheidt van die van de eerste en tweede
druk. Ontbrak in de eerste druk De conferentie, - waaróm wordt verderop toegelicht
-, de tweede druk besloot met die vermaard geworden schets maar behelsde, anders
dan in de eerste druk, niet langer Berbke, een schets die eveneens grote bekendheid
had verworven en die door Jan Greshoff, in het Haagse dagblad Het Vaderland van
8 november 1958, nog eens zou worden geroemd als 'een der allermooiste verhalen
in de Nederlandse taal verschenen'. Vanzelfsprekend bevat de onderhavige editie,
geheel in overeenstemming met Erens' oorspronkelijke bedoeling, beide schetsen
die - weldra een eeuw lang! - algemeen worden beschouwd als de twee topstukken
binnen Dansen en Rhytmen.
Vergelijkend onderzoek van Erens' teksten zoals die op drie na (Een sensatie, Le
vendeur de soleil en Instructie), tussen augustus
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1886 en december 1892 het licht zagen in De Nieuwe Gids, het sinds oktober 1885
om de twee maanden verschijnend tijdschrift van de zogeheten Tachtigers, èn de
bundeling van die teksten onder de titel Dansen en Rhytmen, heeft duidelijk gemaakt
dat die in de lente van 1893 verschenen bundel beschouwd mag worden als een
'Ausgabe lezter Hand'. Vergelijking van de eerste druk van Dansen en Rhytmen, van
1893, met de tweede druk van 1924, maakt daarentegen duidelijk dat die tweede
druk weliswaar een door Erens geautoriseerde editie is, maar dat er in 1924 geen
sprake was van een 'Ausgabe letzter Hand'. Was dit laatste wel het geval geweest,
dan zou daarin niet op p. 48 de op p. 60 van de eerste druk binnengeslopen, en in
tweevoudig opzicht foutieve, weergave van 'het Allerheiligste Sacrament' als 'het
allerheiligste Sacrement' klakkeloos zijn overgenomen. De meester-drukker Charles
Nypels is niet ook nog eens een meester gebleken op het punt van de tekstbezorging.
Deze laatste constatering maakte het thans noodzakelijk, ten eerste, aan te geven
welke verschillen tussen de editie van 1893 en die van 1924 voor rekening van
Charles Nypels komen en, ten tweede, daarnaast aan te geven welke correcties en
anderszins gewenste wijzigingen alsnog dienden te worden aangebracht in de editie
van 1989 ten opzichte van die van 1924. In beide gevallen wordt daarbij gebruik
gemaakt van het teken > in de betekenis van: geworden tot. De verwijzing naar de
pagina- en regelcijfers heeft in alle gevallen betrekking op de onderhavige druk van
1989.
Tegen een voor de hand liggende verwachting in heeft Frans Erens in 1924 geen
gebruik gemaakt van de hem toen geboden mogelijkheid de bundel Dansen en
Rhytmen uit te breiden met de daarin passende 'gedichten in proza', door hem
geschreven na 1893. Het zou zeker niet onlogisch zijn geweest wanneer Erens in
1924 alsnog aan de bundel had toegevoegd, om mij tot twee voorbeelden te beperken,
de schets Een dans, door hem onder de schuilnaam
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Quevedo openbaar gemaakt in het weekblad De Kroniek van 1 januari 1895, in 1906
door hem opgenomen in de bundel Litteraire wandelingen, of het in november 1911
door hem aan De Nieuwe Gids afgestane fragment 'Uit mijn dagboek': over leven en
dood van de papegaai Lori, een jaar later herdrukt in de toen van Erens' hand
verschenen bundel Gangen en wegen. Omdat Erens, op grond van welke overweging
dan ook, zich in 1924 niet genoopt of geroepen voelde de beide genoemde schetsen,
vermeerderd met nog andere, aan Dansen en Rhytmen toe te voegen, leek het onjuist
en ook aanmatigend daartoe vijfenzestig jaar later wel over te gaan. Daarentegen
leek het zonder meer wenselijk hierachter nog eens de vier alinea's te herdrukken
die Erens in 1893 wilde meegeven als een 'Voorbericht' tot Dansen en Rhytmen,
maar die hij uiteindelijk - om tot dusver nog niet achterhaalde redenen - in portefeuille
hield. In Erens' postuum door Pierre van Valkenhoff bezorgde bundel Suggesties /
Critieken, invallen en verbeeldingen, verschenen te Maastricht z.j. (1941), werd dit
'Voorbericht' voor de eerste maal openbaar gemaakt en wel op p. 174. In de laatste
alinea valt de naam van de Franse dichter en essayist Stéphane Mallarmé (1842-1898).
Voor Erens' opvattingen omtrent de poëzie van deze symbolistische dichter zij
verwezen naar Vervlogen Jaren, met een woord vooraf door Sophie Erens-Bouvy.
Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick, 'Privé-Domein' nr.
154, Amsterdam, 1989, p. 297-302, en naar mijn artikel over 'Stéphane Mallarmé
en Tachtig', in: Maatstaf, 27e jaargang, mei-juni 1979, p. 129-148.
dr. Harry G.M. Prick
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Voorbericht tot Dansen en Rhytmen
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
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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.
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Nieuwmarkt+
De lampen walmen, de lampen branden. Geen glas op de lampen, de lampen walmen.
De oude jodin zit bij hare spullen.
Daar liggen op den grond, in trommels en bakjes: halssnoeren, kralen, messen,
een porceleinen Mariaheeldje neergestrekt in de tintelende kralen.
De oude, magere jodin zit bij hare spullen.
In haar versleten vuilbruine sjaal, zit ze. Bij hare spullen zit ze; woedend glimt haar bruin gerimpeld gezicht in den rossigen
schijn van de lampen, die rookslingeren en platten en buigen hun vlammen in den
avondwind, in den schijn van de blikken lampen, wier gouden vlammen rookstaarten
naar boven, zweepend het duister, zich verliezend in de duisternis. Zij zit woedend bij hare spullen.
In een kring er om heen, staan de menschen te kijken en zwijgen; zij staan dicht
naast elkander, mannen en vrouwen, meisjes en jongens, die turen en zwijgen.'Wat heb ik een stille klanten,' zingt ze.
'Geen centen!'
'Wat heb ik een stille klanten, ze hebben geen centen!'
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En de menschen lachen en zwijgen, hun gezichten beschenen door de lampen, die
walmen.
'Wat heb ik een stille klanten.'
'Hebbe julli geen centen?'
Zij staat op; naar boven gaat haar gezicht in glimmende woede, zij rijst hoog en
lang uit hare spullen en om haar heen hangen de vuile lompen, kwaadaardig flikkeren
hare oogen, kleine oogjes als slangenoogjes in diepe spelonken.
De monden der omstaanders verlengen zich in een stillen lach en van gezicht tot
gezicht gaat de glimlach in de rondte, terwijl de lampen goud-branden in het zwarte
donker.
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Warmoesstraat+
+

Frans Erens,

Warmoesstraat, voor de
eerste maal openbaar
gemaakt in De Nieuwe Gids,
zevende jaargang, dl. I, aflev.
2, december 1891, p.
245-246, als het tweede van
drie 'Gedichten in proza';
herdrukt in Dansen en
Rhytmen, 1893, p. 4-5; idem,
1924, p. 15.
Overeenkomstig N.G.
alsnog: p. 15, r 4: der oude,
ivoorgestreepte huizen. als
afzonderlijke regel gezet.
Aantekening Toen Erens in
september 1883 inwoner
werd van Amsterdam,
vestigde hij zich - tot
december 1883 - op het adres
Warmoesstraat 35. In de
periode januari tot augustus
1888 zou Erens opnieuw de
Warmoesstraat veelvuldig
frequenteren in verband met
zijn bezoeken aan Isaäc
Israels in diens atelier,
Warmoesstraat 12. Het
handschrift van
Warmoesstraat, dat zich
bevindt in het Nederlands
Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum te
's-Gravenhage, werd
gereproduceerd als nr. 269
op p. 93 van De Beweging
van 80 / Schrijvers
Prentenboek dl. 22,
samengesteld door Bernt
Luger, Harry G.M. Prick en
Kees Nieuwenhuijzen,
tweede herziene druk,
's-Gravenhage, 1983.

Frans Erens, Dansen en rhytmen

Het draaiorgel speelt in wentelend geklaag. Uit de koperen buizen in het lamlendig
gedraai, stijgen de schallende tonen langs de gevels der huizen, der oude,
ivoorgestreepte huizen.
De regen valt neer in zachten drup.
Het asphalt glimt in den stervenden dag.
Boven het blinkend geharrewar der oude, gebeeldhouwde gevels, in een grijzen
strook staat de dag, de stervende dag in de lucht.
De draaiorgel bruischt in slingerend geklaag door de ruimte der straat en plettert
de muren, in golvend gepletter, langs steenen en vensters kletterend, in hagelend
gespartel van heldere zangen, in weenenden gang.
In het luidende roepen van venters met karren valt de motregen neêr, op de kleppen
der petten der venters, in het voetengeklets der rennende menschen.
Vaal glimmen de glazen in den grijzenden dag, die wegsmelt naar boven in de
bleekende lucht.
In vollen draf de broodkar rijdt; hoog op zit de knecht, die laat draven de hit.
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In langzamen draf, met regelmatig geklets, de hoefslag van 't paard voor 't rijtuig dat
rolt.
In ruischende zij, met breedschonkig gedribbel, gaan de hoeren voorbij, wandelend
voorzichtig onder de schermen, die druipen, rouwzilver in den stervenden dag.
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Zeedijk+
+

Frans Erens, Zeedijk, voor

de eerste maal openbaar
gemaakt in De Nieuwe Gids,
zevende jaargang, dl. I, aflev.
3, februari 1892, p. 453-454;
herdrukt in Dansen en
Rhytmen, 1893, p. 6-9; idem,
1924, p. 16-17.
In de onderhavige editie
alsnog:
p. 19, r. 2: geilgelach
> geil-gelach

Zij was een teêre, slanke meid.
Op den Zéédijk ging ze wandelend voort.
In het vierkantig gerok der breede meiden liep ze buigend zacht; in het stevig
getrap der voortschommelende matrozen, ging ze, buigend zacht als waaiend riet.
Onder de helmen diep, glommen heimelijk de oogen der stappende agenten, als
waterpoelen in het ruig gestruik op de avond-hei.
Als glimwormen hel, glommen de helmen der loerende agenten.
Vijandig recht, de gezichten strak, liepen vrouwen blootshoofd en in wit gejak,
langs het kalm gestap der loerende agenten.
Van rechts en links glansde kroeg aan kroeg met de rijen van flesschen der
vonkelende likeuren. Van rechts en links kwam zang en spel en getrappel van dans
en gespring.
Binnen ging de lieve meid, stil en met ernst.
Zij danste, danste de lieve meid, de slanke witte
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hand gespreid op den schouder van den dronken matroos.
Haar gezichtje zacht, geresigneerd, draaide weg tusschen de gezichten vol,
wellustig-vol, slaperig-dik, lachend-dik der op- en neêr springende vrouwen.
Tusschen de vierkante meiden met de donkere rokken, die waaiden breed, als
krinolinen wijd.
Vloog licht en rank, in vollen zwaai en leliewit de slanke meid.
Gloeiend heet en rood in zweet trapte ferm de sterke matroos, meênemend licht,
het lichte wicht.
In den nevelenden stof, in den wirbelenden dans, in het voeten gebons, in het
plompende gestomp, in het vioolgesnerp verdween, kwam op de vliegende meid.
Op de borsten en ruggen de halssnoeren klikten en tikten. De zwaar-vleezige,
zwart-nagelige handen op de ruggen gespreid, kwamen op? verdwenen snel in het
gezwaai en gedraai. Er tusschen door de witte hand, verdwijnend hier, verdwijnend
daar.
De rokken waaiden, waaiden; de hoofden draaiden, draaiden; de voeten stampten,
stampten; de knieën knikten, knikten; de lijven schokten, schokten; deoogen néér,
de wangen dik.
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In het flets gelach, in het dijgewieg, in het slaperige geil-gelach der blinkende
gezichten.
In het goudgestof, in den lampenschijn, in het vioolgespeel vloog bleek en licht,
in guirlanden zwaai het lichte wicht.
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Amstelveld+
+

Frans Erens, Amstelveld,

voor de eerste maal openbaar
gemaakt in De Nieuwe Gids,
achtste jaargang, dl. I, aflev.
I, oktober 1892, p, 103, als
het derde van vier 'Gedichten
in proza'; herdrukt in Dansen
en Rhytmen, 1893, p. 10-11;
idem, 1924, p. 18.
In de onderhavige editie
alsnog:
p. 20, r. 4: huizenrei >
huizenrij
Aantekening Het Amstelveld
heeft van meet af aan tot
Erens' verbeelding
gesproken. Toen hij zich in
maart 1893 vestigde op het
adres Kerkstraat 333 genoot
hij van het hem toen geboden
uitzicht op het Amstelveld.

Met plassen ligt het Amstelveld; 't schijnt dat je er door henen kijkt, door den grond,
als door een versleten stuk tapijt. De plassen spiegelen 't gouden licht der stijgende
zon, stijgend achter de huizenrij van de Prinsengracht.
Zie daar gaat een lange meid. Haar schaduw dooft de plassen in het gaan. Zij loopt
vóór: de schaduw volgt: dat weet ze niet.
Voor de scholen is het nu de tijd, daar komt het meisje met den fermen stap. Onder
den japon van wit katoen werpt zij zware beenen ruw vooruit. Haar blinkend haar
in vollen zwaai hangt op den rug in bruine pracht, in vuurgeglim, in vlamgekrul en
zijig zacht, terwijl de borst opspringt in den kloeken stap. Zij gaat naar school. De
boeken houdt ze in de hand. 't Is nu nog een reine meid. Haar wangen rood en wit
zijn vol van jeugd en de groote oogen schitteren hel als de plassen van het Amstelveld.
Daar gaat de oude boodschaplooper van een oude
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firma van de Keizersgracht. Den eenen arm is hij kwijt; hij draagt een pakje met den
anderen; waardoor de eene schouder hooger is dan de andere, langzaam zoo geworden.
Hij loopt altijd denzelfden weg: misschien trapt hij eiken dag op hetzelfde uur op
dezelfde grijze steenen van het Amstelveld.
De koster van de houten kerk zit voor de glazen maar wel verborgen achter de
blauwe horretjes. Vroeg is hij altijd bij de hand.
Met plassen glimt het Amstelveld.
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Pijp+
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, in het verschiet korter bij elkander schijnend. Als bekken van loerende
dieren hangen de hengelende hijschbalken van boven uit de zolders voorover, allen
naast elkander, van alle huizen naast elkander. In het einde van de straat de lucht
beneveld, als mistig door de stof uit de ontelbare ramen.
Altijd maar hetzelfde: de eene zoo de andere straat. De Govert Flinck en de Jan
Steen en anderen. De eene is een nette straat. De andere minder net.
Studenten zwabberen, zwaaien met de stokken, tikken meiden gelijkvloers of wenken
één hoog, twee hoog, drie hoog; deze lachen, vliegen naar de deuren gauw in hun
witte ochtend-kleeren, openen gauw en heimelijk met de deur maar op een kiertje,
trekken ze naar binnen vlug bij de mouwen van hun jas met hun blanke bloote armen
in een wip, want zij smokkelen gaarne binnen jonge mannen, wat niet mag weten de
oude rijkaard, die alléén komt tusschen vijf en zessen. Aan zijn vrouw geeft hij dan
op, dat hij bitteren gaat
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in Doctrina met tien ouden dien en den ouden anderen.
Heeren loeren naar omhoog, vallen over kinderen, die op den weg gehurkt zitten
aan het spelen. Meiden loeren naar omlaag, tillend met de bloote blanke armen, met
de witte fijne handen de kijkgordijnen, wenken met de fijne handen.
Kinderen woelen door elkander, dansen plechtig op de tonen van de orgel, die
gedraaid wordt door een man, die steeds naar boven kijkt tegen al de dichte vensters
en de neêre witte gordijnen. Witte handen komen dan uit vele ramen, gooien centen
gedraaid in witte papiertjes naar de vrouw met het bakje, die rondzoekt op den grond
naar de plotseling klinkende centen, zij kijkt naar boven om te bedanken, maar ziet
dan niets als de dichte kijkgordijnen.
Heeren blijven staan en kijken omhoog of gaan door, willend volstrekt geen slechte
vrouwen maar een flinke maintenee. Meiden knikken met de hoofden naar den
minnaar van weleer, die voorbij gaat en volstrekt geen zin heeft in de nu gewone
hoer. Deze lacht dan met lang gezicht en de spijt trekt om het bleeke neusje. 't Was
toch eens zoo'n goede jongen, toen zij s avonds haastig slopen in het zeer bekende
rendez-vous. Laat hem dan maar loopen die kale jongen, die armoedzaaier, die geen
centen heeft en geen lid is van de groote dub.
Oude vrouwen op hun sloffen loopen boodschap voor de dochters en vertellen aan
de buurvrouw op de
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straten, de verteerde handen spreidend houdend over de gevulde mandjes, die steunen
tegen de vergane borsten, vertellen van de nette heeren, die gisteren kwamen bij hun
dochters, zij kwamen met een hooge zijden, altijd handschoenen aan de handen. En
die was lid van de grootc dub. Daar kwamen niets als heele rijken, geen studenten.
In effecten doet hij op de beurs en dat geeft centen.
Ook komen wel eens nette Joden heeren. Zij zijn zeer rijk en geven veel cadeau.
Ja, waarachtig onder de israëlieten heb je knappe mannen. En op de centen komt het
toch maar aan; al ruikt de worst ook naar de knoflook.
Studenten zitten fuivend aan de ramen, die geopend doorlaten wolken rook van pijpen
en cigaren, volle glazen staan op de kozijnen en zij wuiven naar de meiden, naar het
jonge mainteneetje aan de overzij.
Orgels draaien, kinderen springen, meestal meisjes, trappend plechtig met de magere
beentjes onder de armoedige korte rokjes. Studenten zingen, jufjes loopen vlug en
haastig op weg naar de winkels in de oude stad, zelfgenoegzaam schuddend met de
wassende dijtjes, want zij zullen volgens afspraak dezen avond druk gaan vrijen.
Venters roepen, deuren klappen, ramen schuiven, bedelaars zingen geweldig tegen
al die roze
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brikken. Vrouwen zitten aan de ramen, mannen zitten aan de ramen, kijkend altijd
door op straat, zien dan dezen heer voorbijgaan en dan den anderen, zitten vele uren
lang, om wat zij zien te vertellen straks aan de nette commensalen.
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Dienstmeid+
+

Frans Erens, Dienstmeid,

voor de eerste maal openbaar
gemaakt in De Nieuwe Gids,
zevende jaargang, dl. I, aflev.
2, december 1891, p.
246-247, als het derde van
drie 'Gedichten in proza';
herdrukt in Dansen en
Rhytmen, 1893, p. 17-18;
idem, 1924, p. 22.
In de editie van 1924 alsnog:
p. 28, r. 8: Met den
dweil > Met de dweil
p. 28, r. 13: wit
heldere > wit-heldere
In de onderhavige editie
alsnog:
p. 28, r. 5: tulle >
tulen
p. 28, r. 8: Met de
dweil > Met den dweil
p. 28, r. 16: de blanke
meid. > ,de blanke
meid.
p. 31, r. 1: de dweil >
den dweil
N.B.: niet in N.G. maar eerst
in 1893, p. 28, r. 17-18;
Op haar sneeuwigen hals de
nekhaartjes, als gouden
wellustrook, gedrenkt met
zonnelicht.

Met de dikke bloote armen en de dikke roode handen dweilt de stoep de dikke, blanke
meid.
Op haar hoofd, boven de volglimmende haren, boven de goudglansende haren de
witte kroon der tulen muts, de witte kroon der fatsoenlijkheid.
De wit-blank-vleezige arm langs de grijze stoepsteenen gaat, donkerend het grijs
met het spattende water.
Met den dweil wrijft ze, wrijft ze. Het water loopt af van trap tot trap in
druip-afvloeiing, van de steenen, van de nat-donkerende steenen.
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De beenen uit elkander en de rokken getild, bukt ze boenend, boenend, haar
bovenlijf en laat zien de stevige kuiten omspannen met de wit-heldere kousen, in de
donkere rokkengrot, haar witte boezelaar waaiend in de wind.
Ze bukt zich en poetst en poetst, de blanke meid. Op haar sneeuwigen hals de
nekhaartjes, als gouden wellustrook, gedrenkt met zonnelicht.
Dan rust ze en kijkt over de gracht naar de menschen, die komen en gaan. Zij rust,
de armen geplant in dc zware dijen als oorvatsels op een zware kruik.
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Dan wringt ze den dweil en neemt afde groene deur, die zwart-groen glimt onder het
nattende water.
Twee jongens gaan voorbij, een geeft haar een klap op den vetten rug; zij draait
om haar hoofd in een helderenden wangen-lach.
De jongens gaan door, 'zij wil wel,' zeggen ze, 'die dikkert.'
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Intocht+
De keizer komt binnen in de groote stad. in den boog der stad met de boogige
grachten, tusschen het zwarte gestreep der spichtige masten, tusschen het bosschend
gespicht der woudende masten verschijnt hoog in de verte in langzame nadering de
keizerlijke vlag, de zwart-fiadderende arend op het gele doek, fladderend in de
grijzende wazige zoelte, waar de vlaggen, de rood-wit-blauwe vlaggen fladderen en
wenken in de nevelige lucht, wenkend van verre, van nabij uit de hoogte der masten,
uit de hoogte van huizen, uit de hoogte der torens.
De gele vlag nadert, nadert, hoog boven het water; de Keizer 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.
En legerend langs de lengende oevers in murme-
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lende massa's, de scharen der menschen bij duizenden, duizenden op schepen, op
botters, die schommelen; op waterdansende bootjes; op daken verkleinend als
poppetjes klein, op masten en ra's als poppetjes klein. Op de oevers zich dringend,
de duizenden, duizenden armen heffend, de hoeden omhoog met geschreeuw en
hoerah!
En dansend het water, zilvertoppend in blijdschap, schommelend de botters, de
schepen, de bootjes.
De Keizer komt aan; witplekkend in de verte, de hooge man op het plechtige schip.
De beheerscher der aarde in de boogige stad.
Vurend en wolkend en schallend de geweldige kanonnen; de kruitdamp wolkend,
ijlend verdwijnend. De schal dreunend zich spreidend en hortend en echoënd in de
verte verdwijnend.
De Keizer is binnen.
En dansende golfjes, rijzend, zich effenend, zilvertoppend en schommelend,
springend - zich verdringend.
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Een Partijtje+
+

F. Erens, Een Partijtje, voor

de eerste maal openbaar
gemaakt, en toen onder de
titel Het begin van een
partijtje, alsook voorzien van
de nooit herdrukte opdracht
'Aan Mej. Louise van den
Bosch', in De Nieuwe Gids,
eerste jaargang, dl. II, aflev.
6, augustus 1886, p. 395-397;
herdrukt in Dansen en
Rhytmen, 1893, p. 22-26;
idem, 1924, p. 25-27.
In de editie van 1924 alsnog:
p. 35, r. 2: die
naderden > ,die
naderden
In de onderhavige editie
alsnog:
p. 35, r. 19: Jongelui,
die > Jongelui die
p. 35, r. 20:
voorgesteld >
voorgesteld,
p. 36, r. 16:
venstergaten, die >
venstergaten die
p. 36, r. 16: hier en
daar > ,hier en daar
p. 36, r. 20: Eenige >
Eenigen

De boot lag bij het AmstelhoteL Twee rijen vlaggetjes, die zacht in den wind werden
bewogen, wenkten op het dek met vroolijke kleuren de menschen, die liepen op de
Weesperzijde. De lucht was hoog en blauw: in het Westen alléén lagen over elkaar
gespreid eenige witgepluimde wolken als groote veeren, in het ruim verloren door
verdwenen reuzevogels. Een goudgloed tintelde overal, wijd naar alle zijden heen
en vloeide in volle golven breed over de aarde, terwijl een lauwe wind ging over de
daken en door de straten der groote stad en warmkuste het koele Amstelwater, dat,
met tallooze rimpelingen, lachte in heldere lichtdiepte.
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Als een groote, glanzende waterslang kwam de Amstel aan van den wazigen
horizont, zijne oevers streelend en liefkozend, blijde klotsend tegen de schuiten, die
hier en daar hunne bruine rompen in het water rustten. En den blauwen hemel in zijn
boezem welvend, trok hij juichend onder de bogen der bruggen, als in triomph door
de steenen massa's der huizen, die de beelden hunner gevels in zijn diepten lieten
dansen en rekten op en neer tot bochtige krullende vormen.
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De vlaggetjes der boot fladderden steeds door, als twee rijen gevangen vlinders en
groetten de gasten, die naderden en hun armen uit de verte wijzend naar hen richtten.
Onder de langzaam golvende, grijze zeildoek, dat een goud-donkere schaduw op
het dek wierp, bewogen zich reeds eenige heeren en dames, die de aankomenden
tegenwenkten met de vlakke hand en, met het hoofd naar achter, en vooruit gestoken
kin, een glimlach lieten zien.
Eindelijk verscheen de bruidegom, aan den arm zijne bruid voerende, die met een
boeket in de rechter hand, lachend de stilstaande aandachtige menschen van het dek
toeknikte, terwijl de bruidegom, een jong mensch met horizontaal gestreken snorren,
het hoofd boog voor de tegenwaaiende wolk van hulde. Eenige genoodigden volgden
nog en nu werden er handdrukken gewisseld en de korte volzinnen der kennismaking
gemurmeld. Jongelui die aan meisjes werden voorgesteld, bogen en gingen, uit de
gewoonte der wellevendheid, dichter bij hen staan, spraken over het mooie weer en
de aangroeiende warmte en vroegen naar hunne woonplaats. Hier of daar had een
heer zijne dame aan het lachen gebracht, doch de meesten slaagden er niet in, die nu
onmerkbaar van hunne dames scheidden en naar meerdere homogeneïteit zochten.
De oudere dames, allen in het zwart, zaten stil te

Frans Erens, Dansen en rhytmen

36
praten en zochten acht te geven op de bewegingen der jonge ledematen. Aan enkele
handen slingerden nogdichtgevouwen waaiers.
Op het achterdek blies nu een troepje muzikanten, met dof-roode gezichten en
platte ronde petten, in glimmend geel koperen instrumenten, het studentenlied Io
vivat! De heeren namen de hoeden af en zongen mee, terwijl de dames onderzoekende
blikjes langs de gezichten en kleeren der heeren lieten glijden.
OndertLisschen, zonder dat iemand het gemerkt had, was het schip vooruitgegaan
en de stuurman keek bedaard in de verte strak voor zich uit en bewoog zijn lichaam
beurtelings naar rechts en naar links in het draaien van het stuurrad. De roze en bruine
gevels der huizen vluchtten in tegenovergestelde richting, met hunne rijen venstergaten
die, hier en daar geopend, het witte beeld eener dienstmeid omlijstten.
Nu joelde de menigte op het dek dooreen, men praatte en riep elkaar uit de verte
bij den naam. Eenigen zaten op de banken, anderen stonden en keken naar het vluchten
der vensterramen en de palstaande nieuwsgierige menschengestalten, die, bij groepen
of alleen, op de oevers wachtten en langzaam de vlakte van hun gezicht naar de
voortsnellende boot bleven draaien.
En het scheen alsof de beweging der dingen zich regelde naar de opeenvolging
der tonen, die met hun
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trillingen dreven over het water tegen de oevers, tegen de huizen, hoog door de lucht,
waar angstige zwaluwen tegen den blauwen achtergrond zwarte haastige lijnen
trokken. De muziek waaide met den koelen wind de opgewektheid door de
gemoederen, die van vroolijkheid begonnen te gisten. De hoofden ontloken in
lichtende blijdschap en straalden en knikten en schudden als bloemen op hunne
stengels.
Op de evenwijdige lijnen der huizen volgden donker groene boomengroepen, die
geel-groene grasvlakten om zich heen spreidden, waarover de zilveren strak gespannen
linten der slooten lagen, en die waren bevlakt door de witte en roode beweeglijke
stippen der koeien. En het blauw werd ruimer en ruimer en welfde zich wijd over
het groen, dat rustte, gedrenkt en ingedommeld door het gouden licht der middagzon.
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Gitanas+
Soledad Allegro
Zij vliegt en loopt, het tengere, bleeke kind.
Kortgerokt; het been glijdend in den kleinen voet, de lichtblauwe kousen
omspannend het tengere been.
En hoog heft zij den bleeken glanzigen arm en ratelend, rinkelend in hare hand,
gaat op en neer de tambourien.
En zij vliegt naar de andere zij van het tooneel, hoog opspartelend in de lucht met
het gerinkel van den tambourien. Zij wibbelt en trippelt fijn en zacht, en gauw en
gauw.
En weer òp komt ze en wiegelt in de ijle lucht, met haar lijf kronkelend vlug en
vlug.
Wèg werpt ze den tambourien en grijpt hare vaalgroene rokken met de
vingertoppen, bekijkend gebogen aandachtig hare voeten, den rechtsche en dan den
linksche, en wibbelt ze en trippelt ze dóór, zacht en zacht.
Naar de ándere zij schiet ze heen als een vogel, het lichte wicht, en hoog spartelt
ze in de ijle lucht op en neer, heffend den glanzigen witten arm.
En haar fijn kopje bleek en teer, gaat op en neer.
Haar zwarte haren springen en dartelen, haar rokjes
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deinen en wiegelen, haar lichaam gaat buigen, draaien en wentelen, zonder moeite,
licht en licht.
En op den grond gaat ze liggen lang uitgestrekt in een momentane rust.
Weer òp vliegt ze, trippelt en trippelt onhoorbaar vlug.
Haar oogen vonken dof en zacht in het bleeke gezicht met hangende wangen, als
van een bedorven kind, en haar borst hijgt achter den gesloten mond, en volhoudend
den flikkerenden voetslag, grijpt ze weer den tambourien en rinkelend, rinkelend
schudt ze hem hoog en gauw.
Op den gang der muziek schiet ze, en schiet ze naar de lucht en draait ze en draait
ze en springt, haar voetjes gestrekt gepunt naar den bodem, hangend met haar armen
geheven in de lucht.
En bukkend naar den grond neemt ze de rozen, die uit de zaal geworpen bij hare
voeten aankomen en zij zit in de rij der anderen met een zacht opgegolf van haar
hijgende borst.

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

Piano
Het was een zang afs een zoele wind waaiend over de wijde aarde, de maat van den
gang van lange karavanen langzaam voorttrekkend op hooge kameelenbeenen van
oost naar west in oude tijden door geel-witte woestijnen flonkerend in onafzienbare
zandvelden. Het was een lied van het lang verleden gedragen in lang uitgesleepte
melodieën, gezuiverd door het wasemen
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van zoele melancholie. Waaiingen gaande door stille, heete zonnestreken, suizend
onder de witte voortkringelende verschroeiing, met zwijgend palstaande palmboomen
zwart tegen de witte luchu Een lied zonder kunst, een zang der groote natuur en der
wijde aarde, waarin voorbijtrokken de breede legers van moorsche soldaten en de
glanzende coupoles van ronde moskeeën een breedgestapelde paleizen. Strakbleeke
gezichten van grootmachtige, majestueuse kalifen staande in een impassibele hoogte
en kommandeerend hunne marcheerende volkeren; eene witte strooming van
menschen vooruitjagend door de opwolkende zanden.
Tonen klinkend in een lang uitgestrekte resignatie.

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

Frans Erens, Dansen en rhytmen

47
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 flikkert 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 habitue'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. Vrouwen lang in heldere
mantels met blonde haren, met lichamen voorspellende zachte hooge abdicaties van
hun wit vleesch, blond en satijnig op de witte lakens van hun bedden, lang en breed.
En kleintjes, kleine vrouwen met magere beentjes en grimaceerende gezichtjes in
hun armoedige kamertjes. Zij gaan allen, de vrouwen zoekend den man en
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hopend het geld en hopend het genot en de warmte voor den nacht; zij gaan en
wandelen in de rondte, steeds in de rondte, onder de onrustig 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 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 trampelen kwik op
den grond, harder dan de vrouwen, die waaien met hun rokken en nu ook smijten
hun beenen rank en slank naar hare springende wederpartij. En zij vliegen door
elkander met hun vieren als guirlanden van beweging, met hun buigende bovenlijven
onder de jagende tonen der muziek en gauwer en
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gauwer en woester slaan ze hun beenen als wilden ze stampen den een den ander in
het gezicht. Zilverend goud stijgt een stofwolk in de hoogte en verbreidt zich over
de dichte groep, die staart naar de vliegende rokken en het gecadenceerde
arm-en-beenen-gespeel. Zij dringen dichter en dichter hun hoofden te zamen, de kin
van den een rustend op de schouders van den andere. En een paar bravo's en het is
uit. De eene vrouw lacht even, veegt haar gezicht met een zakdoek en zegt: 'het is
warm' en ernstig gaan allen uit elkaar en verspreiden zich onder de steeds
circuleerende 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 estrades tegen de muren zit het vol vrouwen, die kleurige zoete
drankjes slurpen, zij zitten in triomf naast hun veroverde mannen.
Maar in de zaal wordt het dichter en dichter; de grijze plekken op den grond zijn
verdwenen en de menschenlijven drukken tegen elkaar en stooten en dringen steeds
langzamer voortdringend in de draaiende richting. Dc gezichten zijn meer en meer
opgehelderd en een air uit een bekende operette, door het orkest aangeslagen, doet
plotseling de stemmen stijgen
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in een jubelenden breeden zang, in een zang van jeugd en kommenloos zwerven en
genieten, met 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!'
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Uit mijn dagboek+
Ik was geweest in een handschoenenwinkel; daar was eene winkeljuffrouw die een
praatje maakte, om de reputatie van den winkel op te houden. Ik was daarna gegaan
naar een koffiehuis, waar eenige heeren waren, die in hun grijze en blonde baarden
apodictisch over wetenschap en politiek spraken: uit hunne gesprekken bleken ze
voorname winkeliers te zijn uit voorname straten der stad. Ik was gegaan bij een
familie van eerzame burgerlieden, waarvan de dochter met een hoofdruk naar achteren
zei: dat haar broer 'Staatsbaumeister' was en dat het examen voor deze betrekking
het moeielijkste van alle examens was. Met een goedige hoofdbuiging zeide ik, dat
ik dat gaarne geloofde.
Toen kwam er een harer broers binnen en uit zijn manier van hand-geven en
hoofdhouding bleek, dat hij zich geprepareerd had om op mij een sterken en vasten
indruk te maken. Daarna kwamen vader en moeder, beiden met gewichtige gezichten:
en in de kamer, die blonk van braaf gepoetst mahoniehout, spraken zij allen over
graven en baronnen en zij vroegen hoe of dit en dat wel in Holland was. Ik had weinig
verteld en zij
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vonden dat erg vervelend, Om iets te zeggen had ik gevraagd hoe oud graaf Moltke
was en hoe oud keizer Wilhelm II: waarop zij bijna allen tegelijk antwoordden; de
een in eens; de andere aarzelend en zoekend met de oogen in de lucht. Ik vroeg nu
ook hoe oud Prins Heinrich, 's keizer's broer, was, en welke betrekking hij in het
leger bekleedde, waarop ze wederom allen tegelijk antwoord gaven, de een wat vaster
dan de andere. En men zei me, dat de keizer een voorbeeldig familieleven leidde en
dat de zusters van den keizer nu. door den dood van den vorige, tantes geworden,
geen goede partijen meer zouden doen en dat dat jammer was. Ik nam daarop afscheid
en ging weer langs de winkels kijken. Het langst bleef ik staan bij de uitstallingen
van photographieën en boekwinkels. Telkens zag ik keizer Wilhelm II, nu eens te
paard, dan als borstbeeld, hier met een zijner kinderen op zijne knieën, daar lezend
in een boek, dan weer naast zijne echtgenoote, dan weer zijn zoon onderwijzend in
het exerceeren. Wanneer vrouwen hunne gezichten langs mijne schouders tegen de
spiegelruit staken, zeiden ze onder elkaar: 'Ein schöner Mann.' Anderen zeiden: 'Ein
ernster Mann en wederom anderen: 'Ein lieber Mann,'' Deze laatste schenen meer
doordrongen van de gelijkheid aller stervelingen. Dan kwam er een heer met een
zwarten baard naast me staan en zwijgend keek hij met zijn hoofd in gewichtige rust,
met zijn
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handen op den rug en ging weer zwijgend heen langs de huizen met vasten stap, die
andere beenen deed wijken. Er waren ook portretten van danseressen en prenten uit
spotbladen te zien. 'Ha! ist dasz aber pikant!' zei een officier tot een andere. Een
oogenblik later kwamen weder twee officieren, ditmaal kurassiers: 'Pikant im höchsten
Grade!'
Ik had er nu genoeg van en nam me voor door te gaan en niet meer te blijven staan;
doch zie! daar hingen weer photographieën en platen. Drie officieren stonden te
kijken, waarvan één. terwijl hij zijn monocle opzette en een glimlach over zijn hard
rood gezicht viel en in zijn rossigen knevel droop: 'Donnerwetter!' riep. 'Pikant' zei
de andere.
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.
Daarboven hing de klok, gegoten uit de kanonnen van het verslagen keizerrijk.
Daaromheen mierden de menschen als kleine zwarte beestjes, kruipend in kromme
en rechte lijnen over den grond. Daaromheen lagen de huizen der menschen met hun
kleine venstergaatjes in de muren en beplakt met letters en woorden.
Hoog waait de wind uit de verre lucht door de steenen wouden van welfberen,
baldakijnen, torens en torentjes, die staan als kaarsen om een arke des verbonds.
Enkele duiven en zwaluwen zwieren langs de daken in kringen en kronkelingen, en
vangen licht-
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stralen in hun vleugelslagen, die vonken en dooven in hun spelende vlucht. Of zij
gaan rusten op de hloemspitsen der torens, die hoog baden in de gouden lichtzee der
verdwijnende zon.
Ik ga binnen. Eene verfrisschende rust omwaaiert me. Een koelte, die opstijgt uit
den bodem, die daalt van de stille muren, die komt spreiden over mijn ziel uit donker
turende hoeken. Hoog gaan de zuilen en zij vallen in spitsbogen bij elkander en zij
vloeien naar boven met kleine takken en keeren naar andere richting en gaan liggen
in spitsende welving. In de stilte gaat de klank van menschenstappen met vol geluid
als de klepel van het leven door het zuilenbosch en klimt weg in de hoogte. En weer
gaat er iemand. Een vrouw zit midden in een bank op de knieën en houdt de handen,
tot vuisten samengevouwen, onder hare kin. Ik ga langzaam aan hare bank voorbij,
hare oogen lichten een oogenblik zwartstippelend naar mij toe met eene geringe
hoofdbeweging, als opgewekt uit een gestoorden gevoelsstroom en gauw zinken de
bedekkende oogleden, om voort te bidden in stille aandacht. En ratelend omslaan
plotseling de wagengeluiden van buiten de groote kerk als met geeselslagen van het
galoppeerende menschenleven, terwijl de stilte golft en wuift en daalt en stijgt, als
aangesuisd door onzichtbaar zwevende geesten. Als een vonk der eeuwigheid brandt
voor het hoogaltaar de godslamp, roodglurend boven de graven
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van oude bisschoppen en heiligen. Zij liggen daar gestrekt in hun horizontale rust
met de staven in hunne knokkelige handen en de mijters op hunne ijzeren hooiden
en de draken en monsters onder hunne opstekende voeten. Zij slapen den vasten
slaap der eeuwigheid in steen en erts, in hun lange gewaden van steen en erts en de
oude middeleeuwen slapen met hen onder de hooge cathedraal als onder een graftombe
gezet voor het einde der tijden.
Het is nu zeer stil en koel, het is als een ruischen uit den nacht der voortijden, dat
uit de steenen massaas komt opzetten, zacht en hoog als het waaien van den wind in
een dal met oude eiken. Het is het onhoorbare fluisteren langs wanden en gewelven,
de onhoorbare weeklacht der vergankelijkheid, de stervende tonen van het ontstaan
en het vergaan der aardsche dagen en het verdwijnen der aardsche nachten. Zij gaan
heen en weer die geluiden, slingeren langs zuilen en bogen en zijn rommelen als
trommelen en schetteren als trompetten, cymbalen en krijgsbazuinen. Zij verhalen
van groote slagen van steigerende paarden onder de spits blinkende lansen en het
piepen en rammelen der harnassen; van zwaarden geborgen in kostbare scheden,
terwijl de vorsten het hoofd bogen voor de altaren te midden van zingende scharen.
Het is een paardengetrappel door groene struiken en gouden korenvelden van zilveren
ridders met zilveren helmen en een plas-
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sen van hoeven en voeten in het roode bloed op den week-grijzen grond. Een
ontplooien van de witte vaandels der victorie hoog tegen de blauw-kalme lucht: en
een geschreeuw uit duizende kelen en een jammeren en rochelen van stervende
lichamen.
Anders leefden toen de menschen. de huizen waren kleiner en de straten enger en
donker, en er was weinig licht des avonds en de nachten waren zwarter en hingen
zwaarder over de muren dezer stad.
Toen rees in een hoofd een gouden visioen.
Zuilen stegen op uit de aarde langzaam omhoog en zij vielen en groetten elkander
in bogen, die rusten gingen en weer rezen tot hoogere gewelven en gaanderijen, die
dansten onder veelkleurige lichten in de hoogte. En twee muren schoten op van
weerskanten en stonden stil met marmeren vastheid stuttend groote massaas van
steen. Toen kwamen uit de diepte twee torens, die drongen diep-hoog in de verre
lucht als pijlers gezonden naar de sterren door de aarde in haren overmoed. Dan
volgen als een vuurwerk van buiten snel de een na de andere de torentjes, die gaan
staan als koorknapen om een bisschop. En rosetten en bloemen van steen bloeien op
als uitspreidende rozen langs de muren tusschen de torens, boven de beelden der
heiligen, steenen schildwachten van het heilig der heiligen.
't Is een harmonieënspel van lijnen, bogen, zuilen
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en torens, vormend een groot orkest van steen. Het andante der kolommen schrijdt
statig voort onder de trillers en scherzo's van welfberen en torentjes, waarhoven het
hooge crescendo der twee groote torens gaat rijzen. Daarnaast klinken de geometrische
harmonieën in overeenstemming met godsdienstige herinneringsbeelden; zeven in
getal, omronden de octogonen der kapellen het koor. Vier en vier staan de kolommen
in den grond, terwijl de driehoeken zigzaggen of buigen in spitsende bogen. Het is
een spelen van getallen met drie en vier tot wortels, als de hoeksteenen voor
honderdvoudige combinaties.
Blijde slaat de oude Rijn met zijn wateren tegen de oevers en zwart lichtend
schommelt hij in zijn diepte het gouden gevaarte. En mannen met hamers en beitels
uit verre landen kwamen aan op de roepstem van meester Gerhard. En het was een
gerinkel en kloppen van steenen, een spannen van touwen, een hijschen en bengelen
van rotsblokken, een wentelen van boomen, een zagen van houten, een klinken van
ijzeren staven; en een bukken en heffen van schouders, en grijpen van handen, een
roepen van bevelen en vragen en een hijgen van borsten en een dauw-glinsteren van
zweetende voorhoofden.
En de steenen leefden op en groeiden tot een godshuis, dat zou galmen van het
Hosiannah der aardsche tijden. Dan komen de maagden van St. Ursula in wit
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lichtende gewaden terug naar de aarde om te zien de triomphen van hun geloof en
zij zingen de liederen, die zij zongen in eeuwig-goud-lichtende zalen voor God in
den hemel. En het is een stralen en schitteren der vensters in rood en paarsch en geel
en zwart en blauw en wit, waar gestalten staan in zegevierende standen. Profeten uit
Juda en Israël en heilige doctoren uit Christelijke tijden zien neer uit de hoogte op
den glinsterenden bodem der domkerk. En patriarchen en martelaren zingen een Te
Deum van kleuren en werpen gouden lichtzwaarden naar binnen door de glazen.
Ridders in gouden harnassen knielen neer op breede knieën voor hoogzittende
pausen met goudstralende tiara's. En boven uit de hooge trifolia vensters zijgen
Dante's engelenscharen op wit roze vleugelen stil naar beneden, zingend het lied van
den vrede op aarde en spreidend de olijftakken van het duizendjarige rijk.
Doch hoor - alles is stil: de lichten verdwijnen en donkerend smelten de hoeken
en zuilen weg. De deuren vliegen open en het krijgslied van het groote rijk uit het
westen klinkt aan en soldaten, met vederbossen op hunne hoofden, stormen binnen,
zij zetten hunne geweren tegen de muren en binden hunne paarden vast aan zuilen
en banken, zij tasten in hunne ransels, halen flesschen er uit, werpen hunne hoofden
naar achteren en drinken met gulzig op- en neergaande
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kelen. Dan vallen er schoten en voor het altaar zinkt éen priester; en zij lachen; en
gaan zitten en dobbelen tusschen hunne beenen om de kelken en heilige vaten.
Die tijden liggen niet ver af, andere tijden zijn er gekomen. Als symbool van de
eenheid van een nieuw rijk staat de dom en verhaalt in zijn klokgeluid de wraak over
de oude nederlagen. Vreedzaam arbeiden de menschen om hem heen en vreedzaam
schuifelt de Rijn langs zijn voet.
De zonnestralen zijn weg uit de trifolia vensters en de gewelven. De banken zwemmen
vaag in de opzettende donkerte, die nu langzaam uit de nevenschepen naar het midden
golft. De reus Christophorus met het Jesuskind op zijn schouders schijnt van zijn
voetstuk te willen stappen en te waden door den aangroeienden nacht. Hier is hij nu
thuis, want de kleine banken en stoeltjes spoelen weg in grijs en zwart: en hij staat
groot en hoog in zijn zwaarte. Lange grijze sluiers dalen langzaam langs de muren
en drijven door de breede ruimte. Bleeker en bleeker worden de vensters, zelfs zijn
de glazen in het koor reeds vaal. De zwartheid stijgt al meer en reeds zijn de kapiteelen
weggevreten. Alléén tuurt de godslamp onbeweeglijk in het donkere en nu verder-af
schijnende koor.
Het is een algemeen doodgaan in den nacht.
Ik hoor iemand aankomen en plotseling verschijnt
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van achter een der torenkolommen, zwart een kleine breede manden op barschen
toon:
'Es wird geschlossen.'
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De Processie+
Zij waren gekomen van St. Jacob, zij kwamen van St. Folian. Uil alle parochies
waren zij gekomen en zij trokken langzaam één voor één achter elkander in twee
rijen luid biddend, te samen biddend op den maatslag van den langzamen stap door
de straat, vrouwen en mannen, veel oude vrouwen en veel oude mannen en kinderen
klein.
Zij trokken onder de breed-hangende vlaggen, die hingen uit de boven-ramen en
daken der huizen. In de geopende ramen stonden de kaarsen met hun gele vlammetjes
naast Christusbeelden en Mariabeelden; zij brandden tusschen bloemen, geen licht
verspreidend in den hard-lichtenden dag, die geweldig weerkaatste tegen de eene
huizenrij met bibberende branding.
Zij waren gekomen van St. Petrus en van St. Michael en van St. Maria en van alle
parochies en zij trokken door de zonnige straat.
De rozenkrans hangend in den hangenden arm, in den anderen hangend de hoed,
gingen de voorbidders in het midden, met dirigeerenden stap in zwart-lange jas
tusschen het volgende beenen-gestap. Hoog gingen ze met luid gebed, met kort
afgebroken syllaben biddend, als commando's boven de hoofden. De mannen
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baden de mannen vóór en de vrouwen de vrouwen.
De vrouwen sleepten luid het smeekend gebed. En met wijden cadans als een
miserere zong het 'wees gegroet Maria1 door de blocmbestrooide straat.
Zij waren gekomen van St. Paulus, van St. Laurentius en van alle parochies; zij
baden en het zingend gebed steeg luidklagend op en weergalmde met golvend gedreun
door de straat, waar alles in stilte en eerbied voorbij liet gaan de voortgaande
menschenrijen.
Rijen oude mannen, gebogen en versleten in den levensarbeid met vuile, groote,
beenderige handen, en smerige rozenkransen, gekleed in hun zwarte beste
Zondagsjassen.
Rijen oude vrouwen met gerimpelde gele gezichten en nijdige oogen, en anderen,
dik-voortwaggelende goedige, en lange slieren van vrouwen met spitse neuzen: zij
gingen in schreeuwend klaaggebed, allen met rozenkransen, ze houdend in hun beide
handen of in één hand en dan laag bengelend. Zij gingen gebogen of recht en zich
deftig houdend, zich gezien voelend door de menschen, die op stoepen der huizen
dicht opgepakt stonden te kijken.
Straf de politieagenten, met trotsch breede borst en gestrekten arm terug duwend,
zonder te raken, de kijkende menschen en glimmend de spits van hun helm als een
ster in den zonnigen dag.
Op afstanden boven de hoofden gingen de breede
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parochievaandels voort. Het beeld van den parochieheilige was er op gewerkt in
mooie kleuren en eenige waren oud en verflenst als verwelkte bloemenbladen.
De dragers zweetten onder het zware dragen en plaatsten ze op de vooruitgezette
borst, terwijl ze ze vasthielden met de handen.
De broederschappen kwamen voorbij: de mannenbroederschappen en
vrouwenbroederschappen. Zij hadden om hunne halzen blauwe breede of dunne
linten, ook rose, waaraan de medaille op de borst hing. Zij baden allen, sleepend het
'Wees gegroet Maria, gij zijt vol van genade' met klagende stem.
Zangvereenigingen, de oogen met de oogleden néér gericht op het blad papier, dat
ze in hunne handen hielden en waarvóór hunne monden gaapten met breed stuwend
vol-gezang.
Daarachter het moe geschreeuw van biddende broederschappen; zij trokken, zij
trokken en er scheen geen einde aan te komen. Broederschappen van jonge meisjes
uit deftige standen in licht rose en licht blauwe japonnen; in hun gezicht het weeke
vleesch en bedeesd om door al die menschen te moeten gaan; eenigen zeer vroom
en onschuldig en anderen half lachend en pratend met de naastloopende vriendinnen.
Zij werden vóórgegaan door eene lange dame in het zwart, eene booze, magere
helleveeg, die telkens boos omkeek naar de meisjes, die achter haar trappelden als
een troepje
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zorgelooze duiven.
Nu volgden fanfares. Met tot barstens toe opgezette wangen bliezen de kerels op
de enorme koperen instrumenten, terwijl het zweet in droppels van hun voorhoofd
liep.
En dan kwamen de kleine meisjes.
Eene groote schaar. Zij waren geheel in wit gekleed. Op hunne hoofdjes hadden
ze kransen van witte en roode rozen en in hun bloote armpjes hingen korfjes met
allerlei bloemen, witte en roode bloemen, blauwe en gele. En hunne lange kinderharen
hingen in fijn geglim over de witte ruggen. Eenige droegen in de handen zilveren en
gouden lelies. Ook hadden ze bleek-groene trossen met nagemaakte purperen druiven.
Anderen droegen op wit-zijden kussens een gouden kruis of een anker en een hart
van goud. En de spons waar Jezus' dorst meê werd gelaafd aan het kruis en
dobbelsteenen, die voorstelden de dobbelsteenen, waarmee de soldaten om zijn
mantel dobbelden en de ladder en de lans.
En als een vlaag versch gevallen sneeuw vielen ze neer op hunne knietjes, toen
de zegen werd gegeven met het Allerheiligste Sacrament in de verte door een priester
met hoogen en breeden zwaai boven de gezonken massa van menschen. Zij lagen
daar wit-gespreid in het flikkerend geglim van de fijne gestreken kleederen, terwijl
ze bewogen in haar handjes de lelies, die
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goud-blonken en zilver-schitterden in den feilen slag van het zonnelicht. En het
glansde op hunne haren blond en bruin en in hunne oogen blauw en bruin.
Dan richtte zich de stoet weer op en er gingen voorbij deftige heeren met mooie
bruine en blonde baarden en kale hoofden, gekleed met welgesneden frakjassen en
witte dassen. Zij hielden allen in hunne handen brandende lange kaarsen.
Met oude voorvaderlijke geweren op de schouders stapten de groene gilden van
Keizer Karel den Groote. De geveerde jachthoeden op hunne hoofden.
Vóór de geestelijken gingen drie suisses in zwart fluweel, balanceerend hun staven,
drie kerels met middeleeuwsche hoofden, waarvan twee baardeloos en hun grof
gezicht bruin en zwaar gerimpeld.
Dan kwamen de geestelijken met breed geschouder, als de koningen van den stoet.
Hun lichamen gestoken in kostbare, stijve, zeer oude kazuifels, waarop bleekpaarsche
bloemen waren gewerkt en robijnen en amethysten gehecht, die in lichtgewemel en
glimmeringen straalden in den voortgang van hun zwaren stap. Hunne koppen waren
breed en hard gehouwen in vleesch, dat blauw blonk van geschorenheid op de wangen.
Zij gingen vóór het Allerheiligste, dat onder een vuurrooden baldakijnhemel werd
gedragen door den eersten der kanunniken. En er omheen slingerden de
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wit-en-roode koorknapen de zilveren wierookvaten met het gerikkel der zilveren
kettingen, deze stegen en vielen gelijkmatig en lieten dikke rookwolken hangen in
de heete lucht. Zij trokken voort in gelijkmatig gesiinger. - Plichtmatig volgden vlak
achter de burgemeester der stad en de leden van den raad en de stadscommandant in
groot uniform. Zij trokken voort.
En het laatst van allen liep een oude kluizenaar in bruine pij, barvoets en met
moeite kon hij de anderen bijhouden.
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In verre tijden... donkere wouden; hooge boomen ver af... onafzienbare wouden in
het donker.
Toen was alles kalm en zacht, in den avond die daalde over de aarde.
Achter de aarde ging weg, achter de helling de zon, en langer en langer rekten
zich uit over den grond de schaduwen der bergen en in de dalen zonk ongekende
zalige rust.
Zwarter en zwarter werd de lucht en zilverend zilverden de sterren pinkend en
blinkend hier en daar, hoog, en laag - naar - den horizont. Eén was er groot en wit
zilverend, in krioelenden witbrand in de verte en hoogte der lengende zwarte
afstanden, een stille troost van lichtende vreugde in het zwarte heelal, in het drukkende
zwarte heelal.
In het lijden verzachting bracht zij, de witte ster.
Toen daalde de verheffende, opklarende, verlichtende rust in de kalme vereffening
van de gezichten der menschen, die neerlagen in lijden, in de duistere woningen.
En tinkelden, tinkelden de sterren in millioenen getinkel, onbeweeglijk toch starend
in het rustige heelal, dat zijn weg zong en bazuinde in de zwarte maatlooze
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ruimte, in het druppelende worden en verdwijnende gaan der zich verdringende
dingen.
Laat geluiden de honden, die blaffen in de stilte der aarde in het welige donker.
Geen roeren der bladeren, die hangen en wachten aan de groene boomen hoog. De
forsche stammen, die steunen grijs en gerimpeld, met korstige trekken van hout en
dragen volbladerende groene machtige zwermen van bladeren, hangend nu als zwarte
haren van den nacht.
Laat stroomen den nacht in de rustige aarde. Wijd rusten de geharnaste scharen
in de kampen en voor de poorten der steden slapen gehelmde mannen en snorken op
de koelende steenen.
Laat slaan de 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.
Laat dan ijlen omhoog de opdoomende droomen; laat komen de vromen bij de
stille kapellen, bij de zwijgende beelden en zuchten en bukken in stilte, in zonden,
in tranen.
De ronde volle maan doet zwarten de bosschen in de glooiende dalen; en op de
klimmende hellingen liggen ze als zwarte pelsen in het wit-volle stillicht.
Donker massalend stijgen de burgen, spitsend op de toppen der bergen, rijzend in
machten vergroot en verbreed als voorhistorische gedrochten in het blauw zwarte
lichtdonker.
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Op en neer op den toren de wachter, bekijkend uit de verte de glimmende golven
van den voortijlenden stroom klotsend langs de oevers met verdwijnende vonken,
plassend in zilver in aankabbelend gekuif.
Op en neergaand de wachter op den kantigen toren.
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. In het holst van den nacht trekken
de monniken in het ruischen der witte gewaden door de sonore gangen van geweldige
abdijen, bij het spokende spelen, van hun schaduwen op de witte muren in het turen
van het maanlicht door de vale glazen van de kokerende gangen.
Zij zingen in biddend gebrom voor de 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, terwijl onder de ronde kolonnen grijnzen
de zondige draken met verwijde monden en krommende machtlooze klauwen.
Laat schijnen de maan over de stille aarde.

Frans Erens, Dansen en rhytmen

72

Droom+
+

Frans Erens, Droom, voor

de eerste maal openbaar
gemaakt in de Mercure de
France, april 1892, p.
296-299, onder de titel
Droom / Le Songe. De
Nederlandse tekst is aldaar
op de linker-, de vertaling in
het Frans op de rechterpagina
afgedrukt. Het geheel werd,
in een noot aan de voet van
p. 296, 297 en 298, ingeleid
door Alfred Vallette
(1858-1935), die daarbij
gebruik maakte van een hem
in februari 1891 door Willem
Kloos over Frans Erens
geschreven brief. Zie voor
deze inleiding en voor Le
Songe: Harry G.M. Prick,
Een weefsel van
overpeinzingen / Causerie
over Frans Erens in diens
briefwisseling met Andries
Bonger, Uitgeverij
Vriendenlust, Nijmegen,
1986, p. 64-67. Droom werd
herdrukt in Dansen en
Rhytmen, 1893, p. 58-69;
idem, 1924, p. 53-54.

In den nacht, bij het witlicht der maan.
Op een weg breed en blank, langs een bosch, in het witlicht der maan, houdt stil
een sleep van rijtuigen zwart.
Langzaam uit de rijtuigen zwart komen vrouwen in 't geel, van 't hoofd tot de
voeten behangen met sluiers doorzichtig en zwart. Hangend de armen vleezig en
bleek met glimmende ronding.
De rijtuigen weg.
De vrouwen te paard, gezeten met mannen op de schommelende ruggen der dravende
paarden.
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En als in een circus gaat het rond, rond, in draf, in galop, onder het spelen van
circus-muziek.
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.
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Weg zijn de rijders, de rijdsters, verdwenen van de ruggen der paarden, die opgaan
en neêr in den rhytmischen sprong.
En dansende paarden alléén, voort-hollend in de rondte met geluidloozen hoefslag
in het witlicht der maan in de stilte van den nacht.
Met sneeuw bedekt zijn de ruggen der paarden, die dalen en rijzen in onhoorbaar
getrap, en jagen en jagen in de circlende vaart.
Weg zijn de paarden.
Geluidloos de weg. Zwijgend het bosch, dat doorslaapt in den wit-helderen nacht.
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Frans Erens, Lento, voor de

eerste maal openbaar
gemaakt in De Nieuwe Gids,
zesde jaargang, dl. I, aflev. 1,
oktober 1890, p. 137-138;
herdrukt in Dansen en
Rhytmen, 1893, p, 70-71;
idem, 1924, p. 55.
In de editie van 1924 alsnog:
p. 74, r. 3: lantaarn die
> lantaarn, die
p. 75, r. 9: dat hing >,
dat hing
Aantekening Alleen in De
Nieuwe Gids volgt, na
'dofbonzend op de klinkers'
de tussenzin:', met
rechtgestrekte been
gelijkmatig bonzend op de
klinkers,

De doode ging in den nacht, langzaam gereden door langzaam stappende paarden. De doode ging vooruit, achter de lantaarn, die vonklichtte in den donkeren nacht.
De koperen helmen glommen op de hoofden der officieren, die in breedvouwende
mantels gebogen gingen achter den zwarten wagen, met zwaren stap dofbonzend op
de klinkers, bonzend als de slag van een torenklok, terwijl de sporen knisterden als
vlammen in dor hout. Machtig in hun metalen soliditeit, als in vollen oorlogstijd,
blonken de helmen in een hard gevonk, terwijl de sabels schommelden onder het
eentonig getiktak van het regelmatig beenengestap, en de hoeven der paarden knarsten
op de zwarte steenen der straat.
Aan den doode voorbij ijlden de zwarte lijven der levende menschen, en aan den
doode voorbij galoppeerden de zwarte rijtuigen, ratelend in het bliksemend
keiengeflikker, en vlug gleden de tramways voorbij, als kooien van licht gevuld met
gezellig pratende levende menschen, en de conducteur blies op den hoorn in
voortschietende vaart.

Frans Erens, Dansen en rhytmen

75
Hoog stond de maan in de wazige zwart-blauwende lucht; over de maan togen rossige
wolken voort, donzig trekkend in hun wollige vacht, en de sterren hier en daar
glinsterden ver in het hooge zwart. Naar de lucht straalde een breede roode gloed en
daaronder ruischte de stad.
Zwijgend trok de stoet door de straat. De kransen rustten op het zwarte kleed,
welig en kleurig bedekkend het zwarte kleed, dat hing over de kist.
Zij trokken door in denzelfden gang, in een zwijgende jammering.
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Frans Erens, Wind, voor de

eerste maal openbaar
gemaakt in De Nieuwe Gids,
zevende jaargang, dl. II,
aflev, 6, augustus 1892, p.
432-433; herdrukt in Dansen
en Rhytmen, 1893, p. 72-73;
idem, 1924, p. 56.
In de editie van 1924 alsnog;
p. 76, r. 11:
breedvleugelend >
breed-vleugelend
In de onderhavige editie
alsnog:
p. 76, r. 18:
dichtspichtige >
dicht-spichtige
p. 77, r. 2:
dóórelkander > dóór
elkander

De stormwind blaast in het groene veld. Uit den donkeren hemel, zwaarwolkenden
hemel raast de stormwind in het groen-donkere koren, in de haver en tarwe met
slagen geweldig.
Als kookte de haver met plekken en vlakken, als wilde ze weg uit den grond in
wanhopig gewring. In draaikolken zich openend en draaiend, verkleurend,
verbleekend, het donkere groen onder de donkere lucht.
En de golvende, glooiende vlakte zich buigend onder den gang van den koning,
den wind, breed-vleugelend in aankomend gewaai. Als troepen van naderende schapen
de buigende aren in naderend buigen over de breede vallei.
Jagende scharen in het lawaaiende varen over de zwaarruischende aren. Van den
horizont aan, naar de kom der vallei en de helling beklimmend, lang wentelend saan
in dalende deining over het dicht-spichtige veld.
Wisselende kolken met gesis en geknister onder het slaan tegen elkander; en
groetend en buigend als lang-
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halzige juffers de halmen, met gewrijf tegen elkander en dóór elkander te zamen. De regen komt aan grijs-vlagend als nevel, in troepen van buien in het geraas der
orkanen, schrijdend gehaast over het rijzende en zinkende veld. Kletterend de halmen en buigend zich draaiend in de weenende vlagen.
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Frans Erens, Goudzang,

voor de eerste maal openbaar
gemaakt in De Nieuwe Gids,
zevende jaargang, dl. II,
aflev. 5, juni 1892, p. 235,
als het tweede van twee
'Gedichten in proza', herdrukt
in Dansen en Rhytmen, 1893,
p, 74-75; idem, 1924, p. 57.
In de editie van 1924 alsnog:
p. 78, r. 11: hitte
gebeef > hitte-gebeef
p. 78, r. 21: aard-weê
> aard-wee
p. 78, r. 21: weêdom
> weedom
p. 79, r. 2:
weê-weenend >
wee-weenend

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

eerste maal openbaar
gemaakt in De Nieuwe Gids,
zesde jaargang, dl. II, aflev
6, augustus 1891, p. 470-471;
herdrukt in Dansen en
Rhytmen, p. 76-79; idem,
1924, p, 58-59.
In de editie van 1924 alsnog:
p. 81, r. 21: schilders
die > schilders, die

Ginds rijzen de stammen zilvergrijs recht naar de takken omhoog. Donkere strepen
en lappen van boschdichtheid daar ginds.
Ik sta alleen in eene dronkene heerlijke alléénheid.
Suizende stilte, heerlijke eenzaamheid.
Geen blad dat kleppert, geen stem die bezoedelt de ronddwalende gewaden mijner
ziel, die blank-wit drijven, rondom me drijven, witte slepen in de kristalheldere
bronnen, straalsidderende plassen, glasheldere zonwemelende plassen met reine
kiezelsteenen op den bodem beneden, in de zinkende, gezonkene diepte.
Alléén, alléén; heerlijk alléén. In de lichtwemelende, vonkelende wellen het
spattende zonnegoud; gouddruipend licht in het daveren der doorzichtige zilveren
vloeibaarheid.
Naar de diepe blauwe hemelen in het oneindige verzinken, weg in de wellen
oneindig weg.
Reine halmen rondom, tierende welige halmen, grashalmen van groene hoop,
stijgende hoop naar de blauwe luchten daar boven, verbleekende zilverreine
blauwluchten.
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Alléén, alléén; heerlijk alléén. Reine aarde, zandaarde; geurige, zieldrenkende
heidebloemen, blauw-bleek verpurperende knoppen in duizenden, duizenden om mij
heén, onbezoedeld, zuigende de stille vaste aarde.
Ik ben alléén. Geen menschen. Geluk dan, eindelijk geluk.
Weg zijn de vrouwen-japonnen de roode, gele, muffe vrouwen-japonnen, de
onreine zweetende vrouwen-armen, weg. Geen adem te ruiken van vrouwen uit den
slijmerigen mond. Weg de nare vrouwenstemmen, die kakelen van visites van heeren
en dames.
Weg zijn de vrienden, de bekenden. Weg, gelukkig weg, zij kennen de aarde niet,
de reine aarde.
Alléén sta ik, heerlijk alléén op de aarde, die me heeft doen zijn, de aarde die tiert,
opstuwt de boomen en bloemen, die verwerkt en filtert de onreinheid van menschen
en dieren, ze verwerkt tot schakels van levens, nieuwe, steeds nieuwe levens.
Weg het vervelende gepraat en het onnoozele Woord. Weg zijn de schilders, die
mooie dingen willen zien.
Klaterend geluid van het wellende, vallende water over de buigende biezen.
Rimpelend vlak van het vonkende water, sprankelend, goudsprenkelend in de diepte,
zandgoudend het zonnelicht. Ongeschondene stilten.
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Mijn hand in het water. Mij doorwasemende koelte, koele reine vlagen van den
ijlenden wind langs mijn lichaam in het suizen der heide, onafzienbare heide. Hoog
in de lucht stildraaiende sperwer uitgespreid hangend in de diepe blauwte alléén,
spelend en vallend en schietend omhoog, hoog ijlend en deinend en voortijlend met
den wind, en terug en omlaag en zinkend en verdwijnend in de gouden tinteling,
oneindige lucht.
Alléén sta ik in de stilte der grootmachtige aarde, in het reine worden der dingen
om me heen.
Ginds liggen de grafheuvels van verdwenen, ongekende volkeren; er over heen
bloeit de heide, door de heide ruischt de wind.
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Frans Erens, Frisch, voor

de eerste maal openbaar
gemaakt in De Nieuwe Gids,
achtste jaargang, dl. I, aflev.
1, oktober 1892, p. 104, als
het vierde van vier
'Gedichten in proza'; herdrukt
in Dansen en Rhytmen, 1893,
p. 80-81; idem, 1924, p. 60.
In de editie van 1924 alsnog:
p. 83, r. 1: boog getak
> hoog getak

De wind blaast door het hoog getak, in ruisch-geluid.
Boven hoog in lucht en licht de leeuwerik stijgt, in juichgezang.
De blauwe lucht, die spreidt zich wijd in vreugde al-gezang.
De varende wind door de dennen zingt als klank, die tot geruisch gebroken uit de
verte zeilt, aankomt, weggaat, wegvliedt door blijde blauwte van het lichtend,
brandend, wijde, klare, ruim.
Het blauwe ruim in de volle zon tintelend, vonkelend, krioelend in oneindig ijl,
staat strak en rond en rein.
De leeuwerik zingt met fijn gesjirp stijgend met een ruk en zingt en hangt en
fladdert in het hooge blij.
Zwijgend trekt de zwarte raaf hoog boven de aarde heen. De klaarte tintelt wijd
en zijd. De zon schuift door het hoog getak en vliegen blinken in de zon, die gouden
schijven strooit op purperen grond.
De klaarte welft, de klaarte sprankelt over de aard.
De wind ruischt door het hoog getak met ver-geluid, vol van geheim vertellend
van een verre reis.
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Frans Erens, Een sensatie,

voor de eerste maal openbaar
gemaakt in Dansen en
Rhytmen, 1893, p. 82-86;
herdrukt in idem, 1924, p.
61-63. In een brief van 30
januari 1903 deelde Erens
aan Van Deyssel mee, dat
Een sensatie werd
geschreven in 1882. De
betreffende brief wordt
uiteraard integraal afgedrukt
in de in 1990, onder de titel
Wij dronken die dag geen
andere wijn, bij Uitgeverij
Cadans te Nijmegen, door
Harry G.M. Prick te
bezorgen briefwisseling
tussen Lodewijk van Deyssel
en Frans Erens.
In de editie van 1924 alsnog;
p. 84, r. 5: die bijna >,
die bijna
p. 84, r. 9: licht dat >
licht, dat
p. 85, r. 10: salvos >
salvo's
p. 85, r. 18: die nog >
,die nog
p. 86, r. 11:
teruggedwongen >
teruggedwongen
p. 86, r. 12: waarvan
hij > ,waarvan hij
p. 86, r. 23: blazen die
> blazen, die
p. 87, r. 12: die hem >
,die hem

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

voor de eerste maal openbaar
gemaakt in De Nieuwe Gids,
achtste jaargang, dl. I, aflev.
1, oktober 1892, p. 101-102,
als het tweede van vier
'Gedichten in proza'; herdrukt
in Dansen en Rhytmen, 1893,
p. 87-90; idem, 1924, p.
64-65.
In de editie van 1924 alsnog:
p. 88, r. 5: die dalend
> ,die dalend
p. 88, r. 10: en
brandend > ,en
brandend
p. 89, r. 3: grijze haren
> ,grijze haren
p. 89, r. 7:
provincialen >
provincialen,
In de onderhavige editie
alsnog:
p. 88, r. 15: patienten
> patiënten
p. 89, r. 11: Ja, de
provincie enz: begin
van nieuwe alinea,
p. 89, r. 22: kamer. >
Kamer.

Heerlen ligt in de avondzon, in de kom van het dal, in grijs gesprei van huizen, waar
tusschen door de boombouquetten donker groen met gouden zonnetoppen. De daken
van de huizen nat van goudgevloei door de zon, die dalend kwijnt achter de hoogten
van den horizont.
De kerkbouw drukt massaal den grond en zwaar staat hij in het midden van het
dorp. De uren vallen één voor één uit de blauwe lucht van den hoogen toren, en
brandend in het gouden licht staat als een vuur de torenhaan.
Op den muilen weg uit de stad komen één voor één de groentekarren, leeg gekocht.
De omnibussen vliegen forsch voorbij in woeste vaart, in stijgend stof.
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In zijn rijtuig komt de dokter van zijn verre patiënten en wordt gegroet door de
winkeliers en winkelvrouwen, die aan de deuren staan of zitten op de banken voor
de huizen in kalm vertel.
Op de stoelen vóór de tafels van het Café Beige zitten samen de griffier, de ontvanger,
de apotheker. Zij spre-
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ken van de stemming in de tweede kamer. De griffier zit redeneerend, pratend altijd
door, maar door.
Oude heeren, grijze haren gaan voorbij, zij gaan naar het Café Dirix. Stijf en deftig,
eiken avond op hetzelfde uur. Zij spreken over hunne jachten.
De griffier, een kleine man redeneert maar altijd door, los zich voelend onder
provincialen, heft hij van den grond zijn beenen, vliegt zijn linkerhand van tafel in
de volle woordenrij, met de rechter grijpt hij heftig het gele bier en heeft nauwelijks
tijd tot slikken.
Ja, de provincie, dat is zijn terrein, dat voelt hij. Hij spreekt van graven en baronnen.
Al is hij niet van adel, toch zegt hij, heeft hij groot respect voor baronnessen en
gravinnen. Maar ook wil hij praten met het volk, dat moet je stemmen in de tweede
kamer.
Daar komt de deken groot en machtig. De griffier draait op zijn stoel en salueert,
dat het stof vliegt van den grond, met het zwaaien van zijn hoed.
Daar komt de pachter van Terlinden. De griffier die vraagt: 'wie is dat?' Hij offreert
een glaasje bier, want die pachter die is machtig bij de kiezers. Dat zal helpen voor
de Kamer.
Koeien trekken log voorbij in het gewirwar van hun pooten, die in 't gestof verdwijnen
en zij vlekken door hun rompen de grijze straat met witte, roode en zwarte kleuren.
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Dames in katoenen zomerkleeren, witte, roode, gele kleeren sleepen 't stof met hun
japonnen en op den weg en in de deuren gaan de witte strooie hoeden van de heeren
en de petten van de boeren af met een wip of breeden zwaai.
In de verte oefent de fanfare voor het aanstaand Zondagmiddagfeest.
Heerlen rust in 't avondlicht.
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Het idiootje+
+

Frans Erens, Het idiootje,

voor de eerste maal openbaar
gemaakt in De Nieuwe Gids,
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'Kom, Berbke, zing nog eens iets', zeggen de meiden en knechten, die rondom staan
in de keuken van de boerenhofstede in het zachte licht, in het donker licht van de
oude olielamp, die straalt van boven met streelend licht, fluweelig en zwak in het
zwart gehoek.
Zij kijkt bedremmeld naar beneden, het kleine idiootje, en naar boven kijkt ze
strak en schuins; en op eens over hare wangen glanst het en hare oogen draaien en
tintelen.
'Ja, ik weet nog iets moois.'
Bedremmeld kijkt ze weer naar beneden naar hare voddige rokken en naar hare
voeten, gevat in groote klompen.
Stil gaat in de keuken in den halfdonkeren hoek de tiktak der klok.
De knechten en meiden staan rondom in zwijgend medelijden.
Op eens neuriet zij zacht een lied, dat ze op Kerstnacht in de kerk heeft gehoord,
zacht, weemoedig zacht in fijn gesleep zingt ze het eentonig lied, terwijl zij wiegelt
het kleine hoofdje, waarop de blonde haren

Frans Erens, Dansen en rhytmen

94
glansen, de oogen naar beneden naar de modderige klompen.
Geheimzinnig week en uit de verte aangesleept, gaan de zachte geluiden, bijna
onhoorbaar zacht uit haar mondje klein, zij schuiven stil als eene fijne beek, die
helder vliedt langzaam en stil met week gesleep.
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.
'Mooi, Berbke, mooi zoo', zij kijkt naar boven in oneindig wee met vaststaand
oog, groot en wee het arme kleine voddige kind.
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Le vendeur de Soleil+
Op een brug boven de Seine, in het breede stadgeruisch staat de magere bedelaar.
Onder hem in plassend goudgevlak gaat het water in stroomenden gang. De wind
waait vlakken van zilver stroomopwaarts en stroomafwaarts. Aan de kim van het
Westen in de goudsmeltende luchten zinkt, zinkt de zon langzaam, langzaam weg
en verguldt de koepels en torens der kerken in hevig goudgeflikker. Goudblinken
als lichtlaaie vlammen in brandend gewemel de vensters der huizen in rijen van goud
naast elkander één voor één in onafzienbare verte.
In de wazige verte blauwt de stad weg in den lich- tenden glans; de stad die ruischt
als een zee, met het geheimzinnig geruisch van de daden der menschen.
De menschen komen, de menschen gaan. Boven het brekend en ijlende water staat
de magere bedelaar en hoog boven hem trekken door het wijd azuur der wolken
goudgerande scharen.
Zijn haar is lang, zijn jas is versleten, zijn hoed is rossig en oud, zijn gezicht is
vermagerd maar nog jong, zijn lichaam is versleten. Hij roept, hij roept om geld, om
een stuiver.
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Maar de menschen gaan en komen over de brug en letten niet op hem.
Weg zijn zijn gouden dagen, weg zijn zijn gouden nachten. Toen sprak ieder met
hem. Nu staat hij alléén.
De menschen gaan door, onverschillig door.
Weg zinkt de dag. die misschien de laatste is. Reeds komen de nevelen op.
De menschen gaan, de menschen komen over de brug hem voorbij.
De draaiorgels spelen en over zijn treurend hoofd gaan de stervende tonen in
jammerend geslinger.
Daar komt in zijn hoofd eene lichtende gedachte. Hij zal niet meer bedelen vandaag,
verkoopen zal hij het schoonste, het onbereikbare goud, een goud waaraan niemand
heeft gedacht.
'Komt, stroomt naar mij toe, schoongekleede vrouwen en gij glimmende mannen,
komt hier, komt hier, ik zal u leveren wat gij allen kent, verlangt, maar wat nooit is
te koop aangeboden. Ik de koopman, zal ze u geven, de waar, de zeldzame waar, die
de vrouwen doet smachten en de mannen verteedert in de armen der vrouwen.
Soldaten! ziet dat zijn de gouden vlaggen van de oude victorie, als de vijanden liggen
op de hei, gestrekt in de nederlaag voor altijd, of loopen als hazen en verdwijnen in
de vlucht. Dichters! ziet de gouden rijmen, die zullen blinken door de eeuwen
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heen, en zwaar wegen in de balansen der onsterfelijkheid. Kinderen, ziet de rozen,
die op uwe wangen zullen bloeien. Meisjes ziet de blostrossen uwer eerste liefde.
Allo, komt - zij die niets willen betalen, aan hun zal ik het geven ten geschenke, ik
geef hun de Zon; ja, ik verkoop u de Zon, niets minder. Koopt, koopt, ik heb niets
anders om aan u te verkoopen.'
En de centen rinkelen op den grond of vallen in zijn hoed onder het luid gelach
en het bravo-geroep.
De agent komt aan en zegt: vooruit, mijne heeren, gaat door, laat de passage vrij.
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Literaire Fantasie+
Het rijk der letteren is een republiek. Het heeft niet zijn eene Persoonlijkheid, in wie
ander machthebbers zich oplossen en die dan de Cesar, de Lodewijk XIV of de
Napoleon Bonaparte is van de literatuur. Deze laatste man noemde de letteren eene
republiek, toen hij aan Bilderdijk zijne bekende vraag deed.
Zoo is ook Zola niet de eene fransche Persoonlijkheid. Ook in Frankrijk staan al
de ware kunstenaars daar in vaste zelfstandigheid, als de blijvende bergen met hunne
sneeuwtoppen.
Daar zit de pootige Stendhal te paard, als een bronzen monument voor verre
nageslachten starend naar het ondergaand gesternte van zijn keizer.
Daar rijst, in den morgenstond der eeuw, de zon van Victor Hugo, die wentelend
drijft hoog in heeten gloed over den hemel der eeuw, die gaat verdwijnen. Terwijl
Lamartine als de w itte duif door de zwarte stonden van oproer en kanongebulder
zweeft en den driekleurigen olijftak werpt op de stormende menigte, die bedaart.
Hij. de dichter bij uitnemendheid, dien we in de laatste tijden weer leeren liefhebben.
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En Musset rust op den Père Lachaise en wij weenen nog met de wilgen, die buigen
over zijn graf van steen, waarop de namen staan zijner gedichten, die alléén zullen
zinken met de natie die hen gezet heeft. In schitterende gewaden heeft hij de liefden
zijner verbeelding gekleed, terwijl hij zelf in voddige straten in vieze kamers op
muffe bedden met vuile vrouwen zijn leed zocht te vergeten van ijdel bestaan. Hij
had gezocht in zijn ongeluk, gezocht en gezocht en toen gezongen en gezongen, en
gezien en gezien het ijdele van het leven en het eeuwige der kunst.
En dan Mérimée met zijn vaste zinnen als kristallen ijskegels van koude
heerlijkheid, met zijn vonkelenden geest, die straalt en kleurt en weeft lijnen van
goud en zilver met zuivere korrektheid. Of het zijn zinnen, die staan als witte
vrouwentanden met den matten glans van hooge voornaamheid. Geen woord te veel,
geen woord te weinig bij den man, die zich weet te bewegen in de fijne rijen van
samenlevende menschen.
Balzac, die van de hoogte van den Père Lachaise op zijne eenzame wandelingen,
toen hij zijne koude dakkamer ontvluchtte en den wind die rammelde door zijn
schamele ruiten, aan zijn voet de daken van Parijs zag liggen en golven om de torens,
die spitsten en stonden in de zee van pannen en leien en zinken! En daarop wierp hij
zijn blik van ontzettende ontleding en omvattende ziening en tilde die stad, dat nest
van menschen
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met zijn blik tot de hoogte van zijn Ikheid en wierp de pannen en daken er af en zag
weelde en armoede, en verraad en bedrog, en liefde en hoop, en geweld en genot, en
leven en stilte, en dood en verlangen en weenen en lijden en bouwde het Babel der
moderne verbeelding en hij plaatste er op het met een grijnzend lachen doorploegde
gezicht der menschelijkc comedie.
Zie den ouden Dumas, dien reusachtigen farceur, die met zijn hobbeligen negerarm
de bladen van zijn twee honderd boeken strooit over zijn volk en Europa. Als een
Herkules voor een kermistent roept en schreeuwt hij tot den grooten hoop, dat hij
koningen en koninginnen, ridders en edele vrouwen zal laten spelen. Wat een foire!
wat een getrommel en getrompetter, wat een geschetter en een gekletter: zie de
menigte staan voor zijn tent, zij komen aan bij drommen met hun onnoozele gezichten,
die glimmen van blijdschap en pret.
Witvlokkend dwarrelde de sneeuw om middernacht door de straten van Parijs.
Aan den arm van een vrouw steekt Emile Zola de Place du Pantheon over naar het
'hotel des Grands Hommes' om te werken. Daar ginds bij den Luxembourg heeft hij
Daudet verlaten, die met hem in de Folies Bobino den avond had doorgebracht. Hij
heeft olie meegenomen, want de nacht is nog lang en er is een heele avond verzuimd.
En hij is gaan zitten in zijne koude kamer om voort te
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bouwen aan de groote hallen zijner moderne kunst. Steentje voor steentje rijen de
volzinnetjes zich aan elkander en worden de muren van bladzijden en hoofdstukken
die moeten herbergen de mannen en vrouwen, die hij zal scheppen in het licht van
zijn heerlijk verbeelden. Hij bouwt zijn groote romankazernes, waarin hij zal plaatsen
de legers, die hij zal tooveren uit den grond en die voor hem zullen strijden, wanneer
er gevochten zal moeten worden voor zijne ideeën, die niet zijn de ideeën van het
óm hem levend geslacht.
Flaubert, zijn voorganger, had reeds zijn stalen volzinnen gefabriceerd, blinkend
als zwaarden van kunst, die niet zullen roesten in de scheden des ouderdoms, en die
een weg zullen banen door het kreupelhout en het ploertendom naar het licht van het
gezonde verstand. Hoor zijne woorden rollen als orgeltonen door hooge gewelven:
zie zijn werken rijzen en dalen als hooge domzuilen besprenkeld met de kleuren
zijner fantasie, rijzen en rijzen en losbarsten aan hun kruinen in bladeren van marmer
en goud onder de welving, die hooger en hooger gaat rusten in hemelsche gewesten.
Zie de pokdalige Louis Veuillot, de groote gestrenge met de karwats in de hand
in den tempel des Heeren. Hij ranselt de bisschoppen met hun trotsche gezichten en
hij ranselt de priesters, die schacherden en hoereerden en slaat hun geldpotten omver
en zij grabbelen met hun vettige vingers naar de zilverlingen, die vielen
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en hij trapt ze en hij schopt ze, want heilig zijn de altaren en heilig de steenen der
hooge cathedralen. En hij zet de sluizen open van de wateren zijns toorns en reinigt
de kerken, die waren geworden tot stallen der verpesting. En de Paus gaf hem gelijk
en prees de trouwheid van zijn opperknecht. God en zijn courant! En die courant
was de mitraille, die uiteenspatte eiken morgen naar Oost en naar West en naar Noord
en naar Zuid, met zijn woorden van ijzer.
Jules de Goncourt zit op de canapé, bleek en teer. Zijn oogen glanzen van
vermoeienis. Zij hebben, de beide broeders, gezeten, lang gezeten en geschreven en
geweven de fijne netten hunner werken van kunst. Zij hebben gepolijst de spiegels
hunner geestige bladzijden met zorg en met vlijt, en zij hebben er in weêrkaatst de
zilveren draden der vluchtige sensaties, die dreven door het moderne leven. Hij zit
te beven en grijpt naar de hand van zijn broeder om zijn zenuwen te bedaren. Maar
het is te laat: in verre luchten ziet hij blauwende meeren en geellaaiende vlammen
met springende tintelingen en hij drijft met zijn afgematte ziel weg naar gevoellooze
streken. Zijn zinnen dwarrelen en warrelen, want hij heeft te lang gestaard naar de
schittering van het leven. Alles komt hem zoo ver voor, zoo ver; de kleuren en lijnen
gaan weg naar de lichtende verte. Zijn geest kan niets meer grijpen. Zijn hoofd zinkt
achterover om weg te slapen in donkere vermoeienis.
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Daar staan zij allen met hun willen èn kunnen. In hun grootte - Dumas uitgezonderd
- is weinig verschil. Zij vormen de groep der litterarische negentiende eeuw, die zal
blijven voor de eeuwen die volgen zullen. Zij durven staan naast de mannen der
achttiende en de mannen der zeventiende. Zij vormen den grooten triomphboog der
eeuw, die gaat eindigen, waarnaar nog vele geslachten zullen opzien, en bewonderend
kijken met lichtende gezichten. Zij zullen er door heen trekken in lange zwarte rijen
en verdwijnen en weer anderen zullen volgen. En nog altijd zal stralen in de donkere
verte der tijdgewesten de geest dier mannen die dachten en maakten.
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De rechter streng, het hoofd omhoog. De kin gaat op en neer in het vragen.
De griffier gebukt gehaast en bang, dat hij niet bij kan houden.
De meid, getuige Anna, plukt aan de korte mouwen van haar japon van blauw
katoen.
'Ik heb het niet gezien mijnheer/ De rechter streng fixeert haar oog, dat blauw
verduistert en verliest den glans der ziel, die zich gaat verschuilen.
De griffier kijkt op.
Haar lichaam groot en jong bloeit op en teeder rood vloeit het bloed door hare
volle wangen. Zij weent en klaagt en veegt haar oogen met het kleine doekje.
Zij plukt, zij plukt aan hare mouwen als of zij wil bedekken de stukken van hare
roode armen die jeugdig bloeien aan hare roode handen.
'Neen ik heb het niet gezien Mijnheer.'
De rechter zwijgt, de griffier houdt op met schrijven, de meid die schreit.
De tafel vlakt met groen tapijt stil tusschen hen drieën.
De klok die tikt. Het geheim suist door.
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De rechter hoog de kin omhoog aan 't vragen steeds.
De griffier gereed tot schrijven.
Bedekken wil de meid de stukjes arm, die bloeien aan hare handen, maar de
mouwen te kort. Zij plukt, zij plukt verlegen.
'Ik wist niets meer, Mijnheer ik was zoo moe van 't dansen en had zoo veel
gedronken. Ik heb het niet gezien Mijnheer.'
'Ga dan maar heen!' Zij gaat weg en veegt hare tranen. De griffier die zegt: 'Een
knappe meid.'
De rechter zegt: 'Ja, een knappe meid, maar - zij weet er meer van af.'
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Berbke+
Zij werd geboren in het zuiden van het land van Limburg, in een dorpje, nabij de
grens van Pruisen. Haar ouders waren arm en woonden in een leemen hut, die aan
de zijde van een dalend weiland hing als een witte dobbelsteen.
Toen zij volwassen was, zag zij er uit als een mariabeeldje in een kerkje van het
gebergte langs den Rijn. Zij was klein van lichaam met een gezichtje rond en oogen
groot en blauw.
Zij diende eerst als kindermeid bij den notaris in het dorp, waar zij geboren werd.
Zij was daar bijna twee jaren lang. Zij speelde met de kinderen en zorgde goed voor
hen. De vrouw van notaris had plezier in het goede kindermeisje en de notaris lachte
vriendelijk in zijn langen baard, als hij haar zag. De kinderen liepen om haar heen
als de kiekens om een kip en gaarne sliepen zij op haren schoot.
Op het laatst was zij met haar gedachten weinig bij haar werk en als zij met de
kinderen was in de naburige wei, waar de koeien en runderen graasden, viel zij soms
op hare knieën op den grond en bad zij luid den rozenkrans.
Op een achtermiddag dat de zon was aan het zinken
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en door de appelboomen van de weide een goudvloed zond, zat zij daar te bidden
terwijl het jongste kind, dat bij haar was, alléén zat in het gras te spelen met een
schelletje, dat een vrouw uit de buurt had meegebracht van een kermiskraam.
Zonder dat Berbke het zag kwam een rund op het kindje af en stiet met de horens,
zoodat het hoofdje bloedde en het kind begon te schreeuwen met een woest gekrijsch.
Zij nam het kind ijlings op en liep er meê naar binnen. In haast werd een man gestuurd
naar den dokter die woonde in een naburig grooter dorp. Mevrouw schold haar uit
en zei dat het schandelijk was een kind zoo aan zich zeiven over te laten. Zij kon
haar niet langer meer in huis hebben en zij zond haar weg. Zij ging huilend naar het
kleine zolderkamertje en onder de pannen en stroopoppen tusschen de spinnewebben
schreide ze luid.
Zij vond weer gauw een anderen dienst als werkmeid op een kleine boerderij, maar
droomend stond zij steeds in den koestal of op den zolder in het venster, bekeek de
lucht en zag de wolken trekken. Als zij een vogel vliegen zag keek zij hem na, tot
dat hij verdween en als er een man voorbijkwam of een vrouw tuurde zij ze na. Zij
bad steeds veel en vóór zij in haar bed ging liggen, zat zij lang geknield daarvoor;
ook viel zij dan soms in een vasten slaap en des morgens lag zij dan daar nòg inéén
gevouwen als een oude doek.

Frans Erens, Dansen en rhytmen

112
De meiden en knechten van de boerderij spotten met haar en des avonds na het werk
zaten zij in de keuken te lachen om haar onnoozelheid. Toch bleef zij nooit een
antwoord schuldig en menigmaal trof zij door een scherp woord de meid of knecht
diep in het hart. Dan schold die knecht haar uit en de lach verdween van zijn
aangezicht. Die hield dan op en een andere begon dan weer. Dat duurde zoo tot
naar-bed-gaan's tijd. En bijna eiken avond ging dat zoo door.
Maar zij werkte niet en droomde voort, als zij alléén was.
Op een Zaterdagmorgen kwam de boer bij haar, terwijl zij aan het vegen was met
den bezem. 'Wij kunnen je niet langer hebben, Berbke. Ga maar weg.' Zij zette den
bezem tegen den muur van de schuur en zij ging naar het zolderkamertje waar haar
groote houten kist stond. Zij nam hare kleeren, haar oud gebroken spiegeltje, haar
kam die vol haren zat en de hoedendoos van blauw karton en zij wierp ze in de kist.
Zoo ook haar kerkboek en den rozenkrans en hare versleten hemden, en hare roode
wollen kousen, gestopt met zwarte en gele wol. Zij huilde niet, en ging maar weg en
zeide alléén, dat zij de kist denzelfden dag nog zou laten halen door haar vader, die
komen zou met een kruikar.
Zij ging naar haren vader terug en naar hare stiefmoeder. Maar zij werden boos,
toen zij haar zagen en
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zeiden, dat zij Maandag de deur uit moest, en een dienst zoeken, zij was zevenen
twin tig jaar en zij konden haar niet in huis hebben, zij hadden geen brood genoeg
voor haar.
Zij zwierf nu rond van het eene naar het andere dorp, zij ging van de eene naar de
andere hoeve; zij bood zich aan om de koeien te bewaken op de klaverweiden en het
vegen van de stallen, maar men wilde haar niet. Men zei, dat men haar niet noodig
had en men gaf haar een schotel met warme aardappelen of eene boterham met weinig
boter. Op de pachthoeven liet men haar slapen in de stallen of in de weiden, waar de
koeien graasden in den nacht; zij dronk uit waterpoelen langs den weg of uit de beek,
die zij voor zich zag en haar plotseling dorst gaf door den reinen stroom van over
kiezel vliedend water. In de kerken liet zij des avonds zich opsluiten en sliep dan in
den biechtstoel den ganschen nacht, totdat de koster kwam in den vroegen morgen
en bij het openen van de deur der kerk Berbke kruipen zag op handen en voeten uit
den biechtstoel. Hij greep haar vast, denkende dat zij gestolen had uit een offerblok.
Toen zij voor het eerst een tweewieler voorbij zag snellen, schrok zij tot in hare
beenderen en stond met de oogen wijd geopend als versteend te staren naar den man,
die op de ijzeren wielen met spoed verdween in een kromming van den weg. Dat
begreep zij niet en
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toch had zij het gezien. Een volgende keer, toen er weer een aañ haar voorbij schoot,
verwonderde zij zich niet meer en keek als met eene minachting naar een anderen
kant.
Des avonds zat zij soms bij een kapel in een der groote bosschen van den omtrek
van haar geboortedorp. Zij ging dan liggen onder de hooge eiken, zij sliep in op den
mossigen grond en boven haar ruischten de kruinen der zware boomen. De
woudduiven waren bang en vloden weg met klepperend getorvel in het dicht
gebladerte. Maar als zij na een paar uren van vasten slaap dan wakker werd en zij
de nachtgeluiden hoorde van het woud, dan wierd zij bang en kroop in één. Zij zette
zich dan recht op en luisterde met schrik naar de takjes die hier en daar verdord,
kraakten en vielen op den grond. Somtijds was het een angstige schreeuw, zij wist
niet wat, die door het bosch klonk en de vogels deed fladderen in de toppen van het
geboomte. Dan schoot een vos voorbij; zij dacht, het was een hond. Zij zag hem ijlen
in het donker. Soms morrelde iets in de oude loovers, die hier en daar met hoopen
bij elkander waren gewaaid.
Dat was zeer angstig. Zij wist niet wat het was. Dan dacht zij iets voorbij te zien
zweven en zei zichzelven dat het spoken waren. Het was wit: daar ginds tusschen
die boomstammen hield het stil. De takken ruischten huiverend in den zwaren nacht.
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Haar docht somtijds dat zij een mensch zag zitten; zij bleef maar stil inééngekrompen
in hare vele kleeren, die zij om haar lijf had.
Heel stil knaagde dan een wormpje op den grond naast haar. Misschien was het
wel een muis. Zij wist het niet en zij bad een wees gegroet, opdat de Heer haar zou
beschermen, in dat zwart verlaten zijn.
Een uil schreeuwde onder het hoog gewelf van het woud en uit de verte kwam een
zacht gehuil van een hond vol weenend wee. Dan rammelde een windstoot de
bladeren, die even ratelden en klepperden en dat was, alsof het geesten waren die
voorbij voeren door de lucht.
Door de takken heen zag zij een paar sterren hoog in het blauwe donker en zij
dacht dat het lampjes waren, daar gehangen voor haar door den almachtigen God,
dien zij zich dacht als een ouden man met langen witten baard en die boven in de
wolken geheel alléén zat ergens.
Ook hoorde zij soms een rijtuig in den nacht, dat langzaam den weg vervolgde
door het bosch; eerst was zij bang want op haar toe schenen af te komen twee lichten,
maar toen zij beter zag, had zij het graag, dat er nog menschen kwamen in den nacht.
Zij hoorde het paardgestap verzwinden en sliep dan weer rustig tot den vroegen
morgen.
Dan ontwaakte zij door het gezang der vogels. De
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woudduiven vingen aan hun luid roekoek boven in de takken en de vinken sloegen
fel. De morgenwind waaide frisch door den oceaan van bladeren en deed de dampen
verdwijnen en rein in de hoogte bleekte, blauwde sterker en sterker de hooge lucht
tot donker blauw.
De zon kwam op en strooide de roode morgen plekken kwistig als met een regen
over de grijze stammen en den donkerbruinen grond.
Dan was het een lawaai in takken en bladeren, een gescharrel en gemorrel, een
zingen en fluiten en schreeuwen van groote en kleine vogels.
Zij vond dat erg plezierig; zij stond dan op en keek met groote oogen onbewegelijk
stil naar al die blijdschap in de hoogte en zij tot zich zelf 'dat is schoon.' Zij begon
dan te bidden luid, zoodat de vogels schrokken en de kraaien met hard gekwaak
wegvlogen in haastigen vleugelslag. Dan hield zij op, verschrikt over hare luide stem
en zij bad zachter.
Daarna ging ze naar de kerk van het naburig dorp en wachtte aan de deur, totdat
de koster kwam met den sleutel, om de deur te openen. Zijn oogen waren nog klein
van slaap, en sufferig nog, zei hij haar den goeden morgen.
Zij werd vuil en smeerig, zij waschte zich niet meer en stof en vuil ging om haar
lichaam zitten. Haar oude
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kleeren hield zij aan en als op de een of andere hoeve een kleedingstuk haar gegeven
werd, dan trok zij het aan boven de anderen van eene gelijke soort, om het niet te
verliezen, want zij had geen thuis of bergplaats waar zij het neer kon leggen.
Zoo wierd zij langzaam een vierkant hoopje kleeren, gedragen door haar kleine
lichaam, zwervende langs de stille wegen van de streek, waar zij zich ophield.
Maanden lang bleef ook hetzelfde hemd om haar lichaam zitten. De luizen kropen
nu over hare mouwen, over haren rug en over hare borst. Zij zag ze kruipen, bekeek
ze teeder stil met schuins gebogen hoofd en was er niet door verschrikt. Zij liet alles
zijn gang maar gaan rondom haar heen. Somtijds alléén, nam zij er een en uit een
soort baldadigheid kneep zij ze dood. Zij bekeek ze nog eens of zij wel dood was.
Zij lachte dan als de een of ander het had gezien. Een vrouw schold haar uit en Berbke
zei: 't zijn maar kleine diertjes.'
De menschen begonnen haar te mijden en op den weg liepen zij naar den overkant,
als zij haar zagen komen. Zij zeiden haar toch vriendelijk goeden dag, luid roepend
van de overzijde van de straat. Zij zei niet veel ten antwoord, maar ging stil door, in
hare hand de oude tasch, dik gevuld met hare prullen. Zij had die tasch gekregen van
een pachtersvrouw, die medelijden met haar had op den avond, dat zij haar wegzond.
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In die tasch, die dik gevuld was had zij een rozenkrans en oud gebedenboekje, een
geel katoenen bovenlijfje dat zij gekregen had van de notarisdochter, eenige gekleurde
prentjes en inééngemofFelde papieren, waarin niets was gedraaid, maar waarin zij
dacht dat zij iets wikkelen kon. Een klompje garen en een ouden schoen; den anderen
had zij verloren. Dien ouden schoen die nog niet stuk was, zooals het paar, dat zij
gewoonlijk droeg, trok zij aan, als zij Zondags ging naar de kerk.
Daar zat zij, het kerkboekje geopend in hare breede vuile handen, de oogen
neergeslagen; om haar hoofd een grijzen wollen doek, die neêrhing in een driehoek
op den rug. Zij zat op hare knieën onbeweeglijk, zeer klein ineengezakt en keek vóór
zich steeds op het gebedenboek. Hare zachte groote oogen gingen somtijds rond en
naar boven uit de diepte harer knieling met een geflikker, maar niemand zag dat zij
naar anderen keek; toch zag zij alles en iederen. En niets wat haar ontging.
Bedeesd sloeg zij de bladen om van het gebedenboek, want zij had lezen geleerd
en schrijven ook. Daar was zij trotsch op, want veel andere vrouwen naast haar zaten
met den rozenkrans en zij wist, dat die en die niet lezen kon. Er was altijd een groote
ruimte om haar heen, want de menschen waren bang haar aan te raken.
Zij durfde soms niet binnen gaan, zij bleef dan staan
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aan de deur der kerk, terwijl binnen in de orgeltonen klonken dat de vensters daverden
en het koorgezang luid schreeuwend langs de gewelven voer.
Als de mis uit was en de menschen allen aan haar voorbijgingen, keek zij
onbewegelijk op het geopende kerkboek, dat zij met hare breede handen voor zich
hield. Meisjes en jongens die haar allen kenden, riepen haar toe: 'Berbke! Berbke!'
Maar zij keek niet op en bleef staan als een beeld stil en zacht, de groote vuile duimen
op de bladzijde van het geopende kerkboek breed gedrukt. Oude vrouwen en oude
mannen bekeken haar met een glimlach, zeiden niets en gingen door. De koster, een
droge grappenmaker, met een deftig uiterlijk. die het laatst uit de kerk kwam, zeide
eens tot haar: 'Dag Maritsibil'. Zij sloeg haar oogen open groot en rond, naar boven
keek ze naar hem toe en lachte vol eerbied voor den fijnen heer. Deze ging dan statig
verder tevreden over zijnen scherts en lachend in zijn eigen over het onnoozele wicht.
Gaarne hoorde zij een preek, zij onthield zeer goed de woorden van den kapelaan
of den pastoor en des avonds in de keuken van de hoeve of aan de menschen, die zij
sprak, vertelde ze van het schoone, dat de geestelijke had gesproken en boven zijn
hoofd was een wit duifje geschilderd, zoo vielen haar gedachten in eens op de
schildering van het klankbord boven in den preekstoel.
Op een avond in den zomer kwam zij met hare reis-
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tasch, een wollen doek om haar hoofd en een zwaren zwarten versleten wintermantel
om haar lijf, op een boeren-hofstede. Het was een warme dag geweest en de hitte
vloeide uit de muren. Het was acht uur. Zij zette hare reistasch neer op den grond
naast haar en bleef stil staan voor de groote karrepoort.
De koemeid kwam naar buiten, zag haar staan en riep: Hemel jee! daar is het
Berbke! Zij vroeg of zij niet dien nacht in een stal kon slapen.
Uit de stallen en uit de keuken waren de knechten en meiden gekomen en de
pachter en de pachtersvrouw. Zij stonden rondom haar en keken haar aan. Zij sloeg
de oogen neer. Toen zei de pachtersvrouw, dat het goed was, dat zij maar moest
slapen in den koestal.
Zwijgend ging ze zonder te bedanken langs de mestvaalt naar den koestal met de
tasch in hare hand, haar hoofdje zachtjes heen en weer bewegend onder het dragen.
Zwijgend keken allen haar na, getroffen door de ellende van dat wezen dat in
verlaten zijn, voortsleepte zijn bestaan. Bij het ingaan van de stal streek een groote
vleermuis langs haar hoofd en vloog rond in wijde cirkels in den grooten vierkant
dien de hoeve vormde met zijn vier gebouwen.
Voorzichtig ging zij langs de koe die bij den muur stond. Deze draaide haren kop
met de groote oogen verwonderd naar haar toe en raakte haar met de horens, waarvan
zij schrok. Zij ging door naar de
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voerderij achter de kribbe en stond daar stil in het half donker. De koeien keken
verwonderd allen naar het stille wezen, dat zij niet kenden en allen bleven staan,
Berbke en de koeien in stille mijmering. Eene snoof heel hard en Berbke schrok. Nu
viel het haar in, dat zij de tasch op den grond kon zetten. Zij bleef staan steeds met
den mantel aan en den wollen doek om haar hoofd in de lauwe stallucht.
Na eenigen tijd legde zij ook dezen afin een hoek op den grond en zette zich neer
op eenige bosschen stroo die er lagen voor de koeien en bad luid het ave Maria,
menigmaal na elkander, weemoedig en week als in een groote droefenis.
De hond in het hok, aan een ketting vast, blafte voortdurend om dit ongewoon
geluid met harde blafstooten eindigend, in een langgetrokken weegehuil.
Langzaam werd het gebed stiller en slechts enkele woorden, losse klanken dreven
op de stilte, zwak en wegsmeltend, Berbke sliep, ineen gekrompen als een pak oude
vodden. De koeien waren gaan liggen, kauwden allen te samen, snoven in de dikke
lauwe stallucht door de duisternis.
In de keuken van de hoeve dachten de menschen niet meer aan haar. De meiden
spoelden de vaten en borden en spoedig lag de hoeve in een diepen slaap. Alléén de
hond huilde en blafte om de vreemde, die er was.
In een stal stampte een paard en in de dakgoot
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rommelden een paar duiven. En uit een open deur kwam het harde gesnork van een
slapenden paardenknecht.
Dan was alles weer rustig en op eens klepperde een vleugelslag en er kraaide een
haan met een luiden schreeuw.
In den koestal was het erg warm. De lucht hing dik als een walm onder de balken
waartegen ontelbare vliegen stil waren aan het kruipen. Berbke lag in kalmen slaap.
Maar toen des morgens bij het vaal bleeken der lucht de hanen de een na den anderen
luid begonnen te kraaien, wierd zij wakker.
Zij vond dat steeds heerlijk, want voor haar was het de lichte dag, die aanbrak. En
de nachten voor haar waren vol van angstgevoel, wanneer zij niet slapen kon.
Zij richtte zich op, nam haren mantel en haar oude voorschoot en hing die in de
weide op de doornenhegge.
Zij greep een bezem en zij begon op de binnenplaats van de hoeve de steenen te
veegen. Zij veegde, veegde den heelen morgen lang en als zij de heele binnenplaats
rond was geweest, begon zij weer van voor-afaan. Dat was hare bezigheid den
ganschen dag; vele maanden lang.
Doch het kwam in haar op, dat zij niet meer in den koestal slapen kon. En zij ging
nu heimelijk des avonds
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naar een vertrek, waarin het brood gebakken werd. Zij dacht, dat niemand haar zou
zien en zij legde zich neer op een zak met aardappelen. Maar toen des avonds laat
de pachter nog eens kwam zien of alles wel gesloten was, zag hij haar rijzen in de
hoogte van d en zak, zij zeide niets en vloog naar het venster, doende als of ook zij
bang was dat het niet goed dicht zou zijn en zij begon te huilen.
'Ga dan maar naar het kamertje hierboven' zei de man in medelijden. Daar had
een knecht gewoond, die nu weg was en in een oude mannenhuis. Zij begon nu luid
te bidden en haar gebed klonk treurig over de hoeve in den nacht.
Maar de luizen kwamen weer kruipen op hare kleeren en de pachtersdochter vond
er twee op hare eigen japon. Dat was te veel.
Men zond haar weg.
Zij nam hare reistasch op en trok des avonds den weg op naar een Pruisisch dorp,
dát niet ver aflag.
Daar was een hoeve waar zij menigmaal gewerkt had in den oogsttijd.
De pachter en zijn vrouw wilden haar niet in huis en zeiden, dat zij in de weide
slapen kon. Het was nog in den zomer en de open lucht zou haar goed doen.
Daar zat zij dan den heelen dag en des nachts sliep zij langs de doornenheggen en
als het begon te regenen ging zij staan onder een grooten kersenboom, die dicht
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begroeid was met takken en bladeren en als de donder losbrak in de wolken en zij
den bliksem zag, kroop zij onder den stam van een miswassen breeden beukenstruik.
Dwaallichten zag zij zweven in het duister. Zij was er bang voor. Zij dacht, dat
het geesten waren of sterren gevallen uit de lucht.
't Ontwaken in de wei was voor haar steeds een feestelijk uur. Zij hoorde van over
de daken der hoeve het kraaien der hanen en de koeien zag zij plekken met vele
kleuren tusschen de stammen der appelboomen. In de helderende zilverlucht zag zij
de laatste sterren verzwinden. En dc meerlen en koolmeezen vlogen om haar heen
en andere vogels en zij verlangde, dat zij een stuk brood had om het voor de vogels
in kruimels neer te strooien.
Zij speelde met de koeien, streek ze over den rug met hare breede handen. De
koeien waren niet meer bang voor haar, en zij bleven doorgrazen, als zij aankwam
en ze klopte op den rug. Maar op een Zondag dat zij naar de kerk wou gaan, vond
zij haar tasch stuk gebeten en veel spullen van haar ook; zelfs was een paar kousen
weg. Dat hadden de koeien gedaan in den nacht. Daarover klaagde zij dagen lang.
De dochter van den pachter bracht haar zelf het eten: des morgens een boterham,
des middags warme aardappelen met een saus van meel en des avonds
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weer een boterham. In den herfst at zij veel appelen ook, die van de boomen vielen.
Somtijds wierp zij wel eens met een stok er heen, maar dat wilde haar niet lukken;
er vielen geene appelen af. Zij wierp met veel moeite, nadat ze eerst lang had gezwaaid
met den stok boven haar hoofd, en als zij hem in de hoogte had geworpen, liep zij
gauw weg, bang dat hij terug zou vallen op haar hoofd.
Zoo leefde zij tot in den laten herfst en toen de bladeren op de boomen en in de
heggen begonnen te dorren en vlogen met den wind door de weide heen en ritselden
over het korte gras dat rossig werd, toen vroeg zij aan den pachter of zij niet slapen
en blijven kon onder het afdak, waar de karren stonden. Zij was er reeds menigen
nacht geweest, zonder dat iemand het wist.
De pachter vond het goed en zei, met hoog geheven hand, wijzend naar de lucht:
''t Is voor God dat ik dit doe!'
De dagen werden korter en korter en toen zij altijd alléén moest zitten in het donker,
weende zij dikwijls uren lang terwijl de hagel of de regen op het afdak kletterde alsof
er knikkers werden geworpen op de pannen.
In den winter zat zij en tuurde stil in de duisternis, die duurde van des middags
vier tot acht uur s morgens van den anderen dag.
Zij herinnerde zich hoe zij vóór lange jaren bij den
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notaris diende, toen had zij meer als nu, want nu voelde zij zioh arm en vol ellende.
Ze wist nog alles, zij wist nog de kleur van de japon, waarmee mevrouw des Zondags
naar de Hoogmis ging, de prentjes die hingen op haar kamertje, elk hoekje van het
huis en zij zag nog in den geest alles, wat zij had doorleefd op hare tochten door de
dorpen.
Zij sprak somtijds in zich zeiven, herhalend wat zij tegen het een of andere meisje
of jongen had gezegd; dan viel haar plotseling in, dat zij een schoon lied had gehoord
onder de vespers in een kerk. En zij begon dan zacht te zingen in het donker. Op de
hoeve en er om heen was alles stil. Alle deuren waren dicht. Zij zong heel langzaam
tusschen al die oude houten, ploegen en eggen en de muizen liepen weg verschrikt.
Zij zong, zij zong soms uren lang, totdat zij vermoeid zich neerzette op het stroo en
soesde en sliep.
Ook bad zij dikwijls den heelen avond tot middernacht den rozenkrans en ook dan
viel zij onder het gebed in slaap. Bij feilen wind joeg de sneeuw tot bij haar neer en
zij ontwaakte soms geheel in het wit.
En als het maanlicht was ging zij het sneeuwen zien en zij ving de vlokken in haar
handen, die uit den hooge als diamanten daalden. Dat was een spel en zij speelde
gaarne nog als een klein kind. En zij zag hoe tusschen de zwarte takken van de
reusachtigen peerenboom, die voor haar stond, de sneeuw viel in het licht
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der volle maan, terwijl geen wind het stille schommeldalen stoorde. Zij liet op hare
handen en op hare wangen de vlokken smelten, dat zij als tranen blonken en hare
oogen sprank ten blijde in de zilveren klaarte. Zij wist niet beter of zij was nog een
jong meisje van achttien jaren, alhoewel zij bij de veertig was. Zij leefde altijd in
herinnering en dat was haar kindertijd en haar jeugd, die zij altijd zag voor haren
geest. Zoo bleef zij altijd jong.
Bij het feest van den kerkpatroon dat in het dorp acht dagen duurde, ging zij veel
naar de preek, die eiken dag plaats had in de kerk. Daarvoor waren twee paters
gekomen.
Toevallig in dien tijd werd zij erg geplaagd op een namiddag door den staljongen,
die met een paar knechten en den pachterszoon de wortelen halen kwam uit de
aardemijt. Zij liet een schreeuw zoo vinnig en zoo wild, dat de mannen bleven staan
verbluft, en zij greep een verroeste pook en sloeg den jongen op den rug, dat hij van
de pijn haast in elkander zakte.
Men zeide haar, dat zij nu biechten moest, want anders kwam zij in de hel. Zij
antwoordde niet en toonde geen berouw over hare daad. Dat was haar recht beweerde
zij.
Maar den dag daarna was zij in alle vroegte reeds verdwenen en voor de kerkdeur
stond zij te wachten in
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het warrelen van de sneeuw, die om de kerk joeg dicht en vlug in hét fluiten van den
wind.
Toen zij een paar uren daar had gestaan en de sneeuw heel dik op hare schouders
lag en op haar hoofd als een kroon van onschuld rusttte, kwam de koster open doen.
Zij wachtte tot de mis was gelezen, terwijl van haar kleeren de sneeuw wegsmolt tol
een plas op de blauwe steenen van de kerk.
Zij ging op den pater toe en vroeg of zij ook biechten mocht. Deze ging direct den
biechtstoel in, en zij hem na. Zij vertelde van haar slaan met de pook op den rug van
den jongen. De pater ernstig zei, dat het zoo erg niet was, maar dat, als zij het nog
eens deed, de zonde grooter werd.
Zij huilde niet, maar beloofde vast dat het nooit meer zou gebeuren.
Toen ging zij zitten op haar knieën in een bank om te bidden. Er was niemand
meer in de kerk. Naast het altaar zat de pater nog aan het bidden van zijn brevier.
In plaats van te bidden staarde zij voortdurend schuins naar boven naar den top
van een zijaltaar.
De pater keek of daar iets was. Maar hij zag niets en hij dacht: 'het arme kind!'
Tegen het voorjaar toen de bladeren op de boomen bleek-groen te voorschijn kwamen
en de rose en witte bloesem-sneeuw in trossen aan de takken kleefde, de
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nachtegalen schallend zongen en de bijen bij duizenden zoemden over de
lentebloemen in de weide van de hoeve, waar zij den winter had doorgebracht, trok
zij weg. En wederom ging zij de wijde wereld in. Maar zij hoestte veel en al meer
en meer werd zij mager met den dag. Haar oogen schenen grooter, haar wangen
waren bleek en grauw. En op een morgen vroeg vonden de menschen haar dood
liggen onder een heg, langs den weg.
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De conferentie+
De pastoor van Schaesheuvel zat in zijn brevier te lezen. Zijn klein-flikkerende,
grijze oogjes liepen vlug langs de regels heen, en hij bewoog zijn lippen en bad luid,
terwijl zijn speeksel het boek besproeide, dat hij dan met zijn mouw zorgvuldig
afveegde, zoodra hij het blad omsloeg.
De huishoudster, een magere, lange vrouw, van omtrent veertig jaren, kwam
binnen: - 'Wanneer komen de heeren, heer pastoor?'
- 'Om tien uur, Anneberb!' En zij een zuur gezicht, want zij was woedend dat er
heden weer conferentie bij haar meester was. Zij ging naar de keuken en begon al
vast de groenten voor het diner op te zetten. Toen zij den ketel op de ronde opening
van het fornuis wilde plaatsen, viel die haar uit de handen, en de groenten op de
steenen van den grond. Zij grabbelde ze op met hare handen, hield ze even in een
aarden schotel onder de pomp, en zij zette ze neer op het vuur. 'Er is immers niets
vuils meê gebeurd,' mompelde zij in haar eigen. Er werd gescheld. 'Daar zijn ze al
en 't is nauwelijks half tien! die zijn ook gepresseerd, dezen morgen.' En
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zij slofte naar de deur.
- 'Dag Anneberb, hoe gaat het, kind?'
- 'O! goed, heer kaplaan,' en een groote, dikbuikige, zwarte kapelaans-gestalte
stapte naar binnen, veegde zich met een rooden zakdoek het zweet van het voorhoofd
en zei: - 'Waar is de heer pastoor?' - 'Hij is nog aan het brevier bezig,' zeide de meid.
- 'Nu, dan ga ik nog even in den tuin, u hebt immers aardbeien!'
- 'Goed, mijnheer kaplaan, maar u moet ze niet allemaal opeten.'
- 'Wees daaromtrent gerust, beste kind.'
Anneberb's humeur was door het binnenkomen van den forsch-gearmden kapelaan
opgehelderd; zij hoorde nu met genoegen het koken van de worteltjes in den ketel,
die als goudvisschen dansten en spogen en doken en rezen en knapten in het zingende
water. Zij zou van middag eens haar best doen, dacht ze. Als het eten goed was,
zouden de kaplaans en niet minder de heeren pastoors haar vriendelijk toeknikken,
haar zacht op den rug kloppen, terwijl zij de schotels op tafel zette. Zij had veel
porties. Een soep met vermicelli, dan een (linken grooten rostbeaf, die wel bijna
geheel op zou gaan, daarbij aardappelen; voor de tweede portie, braadworst met
bloemkool, dan, ham met worteltjes, dan vier hanen met kompot, en vervolgens sla
met pastei. En dan zou ze nog een pudding maken. Dit kon
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zij beter dan Mieke, de meid van den pastoor van Kerkrade, die anders het beste
kookte in den geheelen omtrek. En zij wreef zich in de handen. Maar daar ging al
weer de schel.
- 'Dag, Anneberb!' En voor dat zij iets had geantwoord verscheen de heer uit het
vertrekje van links in de gang en riep: - 'Dag, Heerlen, hoe gaat 't je?' Waarop deze
antwoordde: - 'Dag, Schacsheuvel!'
- 'Daar is nog niemand hier dan de kaplaan van Nieuwenhagen, die in den tuin de
aardbeien zit op te peuzelen; die saperlootsche kerel, als of hij er deze middag niet
genoeg zou krijgen.'
De deken van Heerlen was een kleine man, met roze gezicht, schitterende, zwarte
oogen en lang, zilverwit haar. Hij was erg doof, wat hem het biecht-hooren zeer lastig
maakte, zoodat hij een horen moest gebruiken, waardoor zijne parochianen hunne
zonden tot zijn bewustzijn brachten. Zoo was het gekomen, dat er steeds minder
menschen bij hem kwamen biechten, waardoor hij gevaar liep van zijn invloed in de
parochie te verliezen. Hij had zich daarom op het preeken geworpen en zoo sprak
hij dan soms een uur lang; zijne woorden waren steeds eenvoudig en bij voorkeur
eene imitatie van bijbelsche verhevenheid. Zijne beschaafde manieren had hij
gekregen toen hij rector was in een kostschool in het zuiden van Limburg, waar
adellijke jonge meisjes hunne opvoeding ontvingen.
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De nonnen, die de kostschool Blumenthal bestuurden, waren meestal dames uit den
italiaanschen adel en zij spraken veel met hem over Cavour, die de neef van de 'dame
supérieure' was.
- 'Nu, beste heer confrater,' zeide hij, 'waar zullen we het vandaag over hebben?'
- 'De peccatis venialibus,' antwoordde de pastoor van Schaesheuvel en liet zich in
zijn leuningstoel vallen, die kraakte onder den loggen last van zijn vleesch en
beenderen. Hij was een slecht theoloog en had met moeite voor dien dag eenige
noties in den ouden Dens bij elkaar gescharreld, die hij dan met veel gewicht en
beteekenisvolle knipoogjes, die moesten zeggen, dat hij nog veel méér wist, te berde
wou brengen. Hij deed alsof hij weinig van goed eten en drinken hield, maar als hij
alléén was vergastte hij zich op allerlei gerechten, die hij zelf in het kookboek van
Davidis opzocht en Anneberb deed klaar maken; altijd was hij in de keuken en gooide
met de ketels en zweette en hijgde voor het fornuis, zond Anneberb naar boven en
liep en stampte als een razende, wanneer iets mislukte. Een uitspraak van Davidis
achtte hij even belangrijk als een der artikels van den Syllabus. Zijne preeken schreef
hij af uit een duitsche vertaling van Bordoni en terwijl de lamscoteletten op het vuur
pruttelden, reciteerde hij hardop, met groote olifantsgebaren, eenige volzinnen van
Bordoni. Dan kwam
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Anneberb binnen en zei: 'Maar Heer, die soep, die u hebt gemaakt, deugt niet,' waarop
hij woedend met een tooneelspelers-gebaar: - 'Marche naar boven, naar je kamer,'
riep. - 'Zoo een zwijnshoofd, die durft mij tegenspreken,' bromde hij dan in zich zelf
en stampte op den grond en wierp een ketel op het vuur, zoodat het water in het vuur
begon te sissen en dampend in de hoogte steeg.
't Was langzamerhand tien uur geworden en het kamertje was gevuld met zestien
zwarte soutanen, waarop de vroolijke en vette hoofden van geestelijken glommen.
Het was een gebabbel en een gebrokkel van volzinnen in den grijzen cigarenrook,
waarin de roode en witte zakdoeken verschenen en dan verdwenen; het was een
hoesten en niezen en soms ging er een zilveren of zwarte snuifdoos in de rondte, de
snuif steeg in de neusgaten onder de zalig-hijgende, breede monden.
De kapelaan van Nieuwenhagen las zijn antwoorden op de gestelde vragen voor,
waarna de blonde, bleeke, bebrilde kapelaan van Gygelshoven het woord vroeg en
tegen de autoriteit van Dens het hooger gezag van Thomas Aquinas stelde. Men
heette hem 'de professor,' hij had in Leuven gestudeerd en gold voor zeer knap in de
Summa Theologica van Thomas. Hij redeneerde altijd in korte syllogismen en ankerde
zijne volzinnen door ijzeren atqui's en ergo's. Het was een grijs geluid zonder kleur,
waarbij zijn bleeke lippen
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zenuwachtig trilden en zijne oogen doffer en doffer wegzonken. Zijn hoofd ging op
en neer en zijn bril prikte lichtschitteringen, die bij het draaien van zijn hoofd weer
verdwenen en weer opkwamen. Men luisterde aandachtig met open monden, waarbij
zuchtende buiken zich verhieven en daalden op het spel eener zalige ademhaling.
De pastoor van Schaesheuvel, die slechts bij kleine tusschenpoozen professor's
redeneering begreep, knikte dan toestemmend voor zich zelf, terwijl hij in de
moeilijkste gedeelten zijn oogen met zijn oogleden bedekte, om zijn doffe domheid
voor de anderen te verbergen. Reeds rommelden de buiken van honger onder de
zwarte soutanen. - 'Scheiden we nog niet uit?' zei er hier of daar een. De onderkinnen
zonken in wijde geeuwen, men luisterde niet veel meer en fluisterde iets aan zijn
buurman. Geuren van gebraden vleesch en sauzen kwamen door de deur, die voor
den rook op een kier stond, naar binnen. De oogparen begonnen te blinken, de
gulzigheid waterde door de zwartgerookte tandenrijen; de tafel in de andere zaal met
zijn rookende en geurige schotels werd het punt, waarnaar de verlangens brandden.
De verveling onder de rijen van syllogismen tot gelatenheid gestold, maakte plaats
voor het verlangen, dat sterker en sterker de lichamen spande en in de bewegingen
van tanden, tong en onderkaak wachtte op bevrediging. Een grijze
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rooknevel hing door het gansche vertrek en vulde de hoogte van de zoldering. Op
de tafel, met gewast bruin doek bedekt, lag een geopende Dens en voor ieder een
papiertje, met potlood of inkt beschreven. In den hoek naast den schoorsteen stonden
boeken tegen den muur, waaronder eenige vrome tijdschriftjes.
De professor had opgehouden. Nu rees plotseling in aller hoofden eene bewondering
voor den geleerden ascetischen man, die voor hen onbereikbare gedachtenreeksen
had ontrold en zij staarden dom op de tafel. - 'Ik moet zeggen,' zei de pastoor van
Schaesheuvel, 'dat Dens in het hoofdstuk van de peccata venialia niet klaar en duidelijk
is; ik ben volkomen door jou overtuigd. Je moet me Thomas eens ter leen geven.'
Dit zei hij om de anderen te doen gelooven, dat hij een knappe kop was en voor den
grooten Thomas niet beducht. - 'En nu, mijne heeren, zullen we maar eens doorgaan,'
en hij opende de deur. Allen stonden gereed in wachtend verlangen. - 'Aan u, heer
confrater,' zei hij tot den deken van Heerlen, die met een fijn glimlachje en kleine
buiging voor de eer van het eerst-uit-te-gaan gevoelig scheen. Hij ging dan ook deftig
voorop, met het hoofd naar achteren en zijn zilverwitte haren ver hangend over zijn
rug; de anderen volgden, pratend met grove goedigheid tegen elkaar, en de handen
saamgevouwen voor hunne buiken. - 'Wacht, wij zullen ons maar hier neerzetten,'
zei de kapelaan
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van Nieuwenhagen tegen een klein, dik kapelaantje, met kleine, bruine, draaiende
oogjes; en hij greep een rieten stoel, die met de zitting onder de gedekte tafel was
geschoven.
En zij gingen zitten aan het uiteinde en wreven in hunne handen, tevreden met de
hoop op eten en drinken.
In het midden zat de deken van Heerlen en liet met eene beschaafde waardigheid
zijne oogen om de lang-werpig-ronde tafel gaan, Matwit lag het tafellaken, spreidend
over de tafel het vroolijk wit der etensgezelligheid; zestien borden blonken rond in
hun glanzend porcelein, en de bier- en wijnglazen, doorzichtig en helder, waren
besprenkeld met lichttikjes als schitterende dauwdroppels op bloemkelken. De
zilvering van vorken en lepels glom kostbaar, liggend in orde tusschen het porcelein
en het glaswerk. In een porcelein-kom gloeiden de aardbeien in een zacht rood-donzig
en trekkend de hoopvolle blikken.
Maar hoog boven de tafel en hare bekoringen begon de deken van Heerlen te
oreeren, de vraag opwerpend, over den disch, naar den pastoor van Schaesheuvel,
die begonnen was uit een rookende soepkom te scheppen: - 'Wat zegt gij dan van
Frankrijk, zouden ze weldra een koning krijgen?' - 'Zoolang de vrijmetselaars daar
regeeren, kan daar niets goeds komen,' zei de pastoor van Schaesheuvel.
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- 'Ja,' zei de pastoor van Kerkrade, een groote, gebogen man, met een kaal hoofd.
'Die moesten er nog eens een hebben zooals de oude Napoleon, dan zouden ze wel
koesjes zijn.'
- 'De Pruisen deugen ook niet,' riep een ander en slurpte heel hard een lepel soep
naar binnen, sprekend in zijn bord, genoeglijk boven den geurigen vleeschwalm der
gele, vettige soep.
Maar nu verhief boven de in de borden bukkende hoofden de deken van Heerlen
weer zijn stem, zijn soep vergetend, die wegdampte langs zijn gezicht onder een
instinktmatig roeren met den lepel, en hij sprak over het zuiver katholieke element,
dat er nog in de Fransche natie schuilt, van de missionarissen, die meestal uit Frankrijk
kwamen en China en Afrika doortrokken met het kruis in de hand, alle gevaren van
land en zee trotseerend en die vaak als martelaars stierven voor hun geloof.
Maar de anderen luisterden weinig naar zijn woorden en zeiden iets tot elkander,
bukkend allen, onder den vloed der stroomende woorden, de hoofden en vluchtend
in de leeg-rakende borden soep. En nu begonnen de lepels te ratelen en te scharrelen
de laatste druppels uit de borden, terwijl de ellebogen zich hieven onder het moeilijke
grijpen. Eenige namen hun borden op en lieten het laatste in de lepels loopen, om
niets verloren te laten gaan.

Frans Erens, Dansen en rhytmen

139
Anneberb, plezierig en bedeesd door al die zwarte heeren, die hooge, gerespecteerde
heeren geestelijken, droeg de schotels op, die allen vlug dampten, versch van het
vuur.
- 'Zeg, kind,' zei een pastoor.
- 'Wat, Heer?' En hij klopte haar op den rug: - 'Ge hebt goed gekookt. Ge kunt het.'
- 'Ja, ja,' zei Anneberb, trekkend een dommen glimlach van tevredenheid en
schuddend het hoofd, toegevend.
De pastoor van Schaesheuvel sneed voor, de ellebogen breed uit elkander en
stootend de gezichten en neuzen van zijn buurlui, maar hij ging door, snijdend en
drukkend op het mes met de vleezige vingers, en hijgend met open mond en knorrend
en morrend tegen het stompe mes. Hij liet het vleesch rechts en de groenten links
rondgaan, dat het op de handen, als op een golving van water, op en neerging in den
pratenden en lachenden kring der zwarte mannen.
De woorden schoten nu talrijker over den disch, geuit met hevige gezichtstrekken
in de opwelling der discussie, over het recht van eigendom op een haas, volgens de
lex naturalis. - 'Dat is een gansch andere zaak,' riep er een, voortdurend, tegen de
voortrukkende argumenten van de overzijde der tafel. En hij hield er zich bij: - 'Het
is een gansch andere zaak,' en ik zeg het nog eens: - 'het is een gansch andere
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zaak,' en hij zweeg, tevreden in zijn zegevierende oppositie.
De hanen gingen rond, zacht-gelige en witte stukken, malsch en sappig, jeugdig
vleesch. Iedereen keek naar pastoor Knops. - 'Je krijgt ze. Ben niet bang.' En toen
hij den schotel voor zich had, sneed hij zorgvuldig de kammen van de koppen, die
hij als het fijnste gerecht beschouwde dat er was. Hij was bekend in de dorpen van
den omtrek als de liefhebber van hanekammen, en hij kende aan den smaak van de
kam den ouderdom van den haan; hij vertelde de kwaliteiten van de beste soorten,
het smelten er van op de tong, zoodat ge soms niet eens noodig had er in te bijten.
Pastoor Knops was niet gemakkelijk in zijn parochie, en men schertste over den
coup d'état (zoo noemde men het) dien hij onlangs had uitgevoerd. Hij had namelijk
al de vier leden van zijn kerkeraad ontslagen en vier nieuwe benoemd, wat in zijn
dorp de tongen deed los komen en de kroegen met twistende groepen vulde. Toen
men hem over zijn coup d'état sprak, zette hij zijn hoofd stijf in den nek en riep: 'Had ik geen gelijk?' - 'Ja,' riepen zij allen aan die zijde van de tafel en - 'de pastoor
heeft het recht te doen in zijn parochie wat hij goedvindt.' Pastoor Knops was nu de
man geworden, naar wien aan die tafelzijde de woorden werden gericht. Hij
triompheerde en liet zich inschenken en dronk weer leeg,
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stijgend in zijn roes. Hij vertelde nu ook van de menschen, die op het kasteel in zijn
dorp waren komen wonen. Schatrijk bankier uit Dusseldorf. Maar fijn katholiek, de
freule kwam iedere morgen in de kerk en bleef na de mis gewoonlijk nog de
rozenkrans bidden. De gegalonneerde lakei was bij hem gekomen, had een diepe
buiging gemaakt en hem ten eten genoodigd. Ja, ja, fijne menschen, voorwaar! zij
zouden weldra den bisschop van Keulen te logeeren krijgen. En zij zouden hem wel
wat geven voor de kerk, een kruisweg of een nieuw beeld, een kunstwerk.
Over de geheele tafel was nu een vloed van woorden losgebroken, waarop hier en
daar het luide lachen hoog opsteeg, met een gerinkel en getriangel van glazen en
flesschen. De stoelen schoven en kraakten onder de zware lichamen in de
verdedigende en aanvallende woordstrijden. In de handen met reikende armen strekten
de flesschen zich horizontaal naar de leege glazen, en vulden ze rood en geel. En
leege flesschen verdwenen van tafel en er kwamen nieuwe aan en men vroeg naar
den naam van den wijn en van welk jaar hij was.
Doch steeds oreerde de waardige deken van Heerlen, en toen hij uitgesproken had,
zeide hij tot den gastheer: - 'Kom, Schaesheuvel, geef eens een paar van die
“Marcobrunner”.' De pastoor van Schaesheuvel vond dat niet pleizierig, hij gaf niet
graag weg van zijn beste
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wijnen. Ook hield hij alléén het toezicht over den kelder en wilde niet dat Anneberb
zich met den wijn bemoeide. Maar hij ging weg en kwam weldra terug met drie, met
nattig zand bedekte flesschen, gevuld met goudgelen wijn. Allen keken met gretige
oogen en dronken hunne glazen leeg tot den laatsten druppel; eenige veegden ze uit
met de servetten, om te proeven den geurigen goudwijn. Zij wachtten met onrustige
tongen, dat de deken het signaal zou geven en jawel: - 'Nou Schaesheuvel, op je
gezondheid.' En de goudschitterende glazen gingen in de hoogte naar de reikende
lippen, en lang gingen de kelen op en neêr. En ieder zei tot zijn buurman: - 'Dat is
wat fijns, zoo iets heb ik in lang niet meer gedronken,' en zuchtte.
Er werd nu gesproken over de fijnste kelders van den omtrek. De kapelaan van
Nieuwenhagen had van een oom een groot aantal flesschen Cantenac geërfd. - 'Wij
komen er aan, wij komen hem bij je drinken, wacht maar!' riep van het
tegenovergestelde tafeleind het jonge, dikke kapelaantje van Kerkrade. - 'Ja, ik kom
ook!' schreeuwden er velen.
Maar de deken van Heerlen, die als een der fijnste wijnproevers bekend was en
op vele kasteelen en bij voorname families in Limburg en België had gedineerd,
wierp de vraag op: - 'Raad eens, waar ik de fijnste flesch heb gedronken in mijn
leven?' Niemand wist het, en toen zei hij kalm en gewichtig: - 'Bij den ouden
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burgemeester van Schaesheuvel. Ja, dat is lang geleden, wij hadden een kaartje
gelegd, de onderwijzer Vliegen, de oude burgemeester en ik, het was op
Driekoningenavond, en toen zei de oude burgemeester, gij herinnert je hoe hij kon
doen: - “Wacht,” zei hij, “ik haal jelui eens wat goeds,” en hij kwam weer terug met
vier flesschen. Je kont niet zien dat het glas was, zoo was het zand er om gekleefd.
Zijn jas was vol spinnewebben. Maar ik zeg u, dat was iets! en nog wel uit 1811.' 'He!' zuchtten de hoorders, 'ik wou, dat ik er bij geweest was.'
Maar er werd gescheld. - 'Wie zou dat zijn?' zeiden eenigen en zwegen. De deur
ging open en de directeur van Rode, met een glimlach op zijn hevige onderkaak, trad
naar binnen. Allen stonden op, in eene verwarring en een geschuifel der stoelen. De
directeur ging zitten naast den deken van Heerlen en vroeg welk nieuws er was. Alle
gesprekken waren plotseling gestuit, ieder zette een ernstig gezicht en de jonge
kapelaans keken heimelijk boos naar hun ouden meester, want zij waren te Rode op
kostschool geweest. Doch de directeur lachte beminnelijk in zijn plomp gezicht, en
streek zijne knoestige kommandeerende hand door zijn zwarte, stijve haren, als
missend zijn zooeven afgezette bonnet. Als directeur eener kostschool zat hij neer
in een provinciale gewichtigheid. Hij dronk een glas Marcobrunner en wenkte met
het hoofd, bij het proeven, de
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rimpels en oogen gewichtig goedkeurend naar de hoogte. De pastoor van
Schaesheuvel, gevleid, zeide: - 'Marcobrunner, heer directeur.' Doch deze gevoelde,
dat hij niet langer hier kon blijven, zijn gevoel kwam niet overeen met dat der
drinkende mannen. Hij had slechts even willen rusten, zeide hij, want hij was op
wandeling terug naar zijn kostschool. Hij stond op, na beloofd te hebben weldra te
komen dineeren en een fijne flesch te drinken, en allen zagen hem gaarne vertrekken.
Het gezelschap was nu samengegroeid in gevoel door een praten en twisten en lachen
en grappenmaken. Ieder had zijne positie ingenomen, duidelijk voor zich zelve en
duidelijk voor de anderen. De scheur, door het verdwijnen van den directeur ontstaan,
was weder verdwenen, en babbelend en ratelend gingen weer de tongen, en de
sigarenrook werd dichter en dichter, men dampte ferm en dronk rooden wijn, een
gewoon wijntje, want men zou het toch niet meer proeven, dacht de gastheer. Men
klaagde hier en daar over de sigaren en zei, dat het tabak was om vliegen meê weg
te jagen.
Langzaam verzwakten de stemmen, de rook uit de sigaren steeg spiralend in de
hoogte; reeds waren er eenige opgestaan en toen weer binnen gekomen, anderen
waren in den tuin gebleven en liepen, de handen tevreden op hun buiken in de sjerpen
gestoken, en spraken over de bloemen. Enkelen, die weinig hadden
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gedronken, vertelden in een hoek van den tuin tot elkander een paar gebeurde
schandalen. Maar in de zaal waren de discussies weer begonnen, en nu heviger hier
en daar, onder de werking van den wijn. De gezichten glansden in eene zelfvoldane
verdikking. De oogen, kleiner en wateriger, zwommen onbestemder zonder zich te
vestigen in een richting. En in het zijkamertje, bij het bibliotheekje, zat op de canapé,
het gezicht naar het plafond, de lijvige pastoor van Oorsbeek, snorkend met open
mond, in een gezonde rust. Na het openen der deur deed ieder ze zachtjes dicht,
eerbiedigend den slaap. In de zaal: - 'Dag, heer confrater!' - 'Dag Heeren.' - 'Laten
we gaan!' - 'Het wordt tijd, wij moeten ook gaan. Ik moet nog mijn brevier bidden.'
En bonnetten op de hoofden en schudden van handen.
De gastheer stelde aan de vier of vijf overgeblevenen voor een kaartje te leggen
en nog een fleschje te drinken. - 'Dat zullen we doen.' En zij kaartten tot laat in den
avond en gingen in het donker naar huis, onzichtbaar ruischend in hun soutanen,
terwijl de sigaren glommen als roode sterren op de eenzame wegen.
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