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Frans Erens, ca. 1900 geportretteerd door Isaac Israels. Dit paneel van 34,5 × 24,5 cm., dat zich thans
te Leiden in een particuliere collectie bevindt, was eerder in het bezit van de actrice Jacqueline
Royaards-Sandberg (1876-1976), die zich in november 1896 voor de eerste maal schriftelijk tot Erens
wendde en die sindsdien levenslang met Erens bevriend zou blijven. De tussen 20 november 1896
en maart 1902 door Erens aan mevrouw Royaards gerichte brieven werden, voor zover bewaard
gebleven, openbaar gemaakt door Harry G.M. Prick in de door hem bezorgde uitgave: Jacqueline
Royaards-Sandberg, Ik heb je zoveel te vertellen. Brieven van en aan Lodewijk van Deyssel, Emile
en Frans Erens en Isaac Israels. Baarn, 1981, p. 432-467.
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Inleiding
I
Als Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens werd Frans - ook wel François Erens ingeschreven in het doopregister en in dat van de burgerlijke stand nadat hij
op 23 juli 1857, te twee uur in de morgen, ter wereld kwam in huize De Kamp te
Schaesberg als eerste van de acht zonen en de twee dochters van Hendrik Joseph
Erens, rentenier, en Helena Bartilina Hubertina Menten. De vijf namen die hij bij
zijn geboorte meekreeg, interesseerden Erens minder, en hielden hem bijgevolg
minder bezig, dan het onderscheid tussen Frans en François. In 1927, het jaar dus
waarin hij zeventig werd, legde hij nog eens aan Lodewijk van Deyssel uit dat hij in
zijn jeugd zowel in het ouderlijk huis als binnen de dorpsgemeenschap van Schaesberg
doorgaans François werd genoemd. ‘Dat kwam door den toen in Limburg nog
overheerschenden franschen invloed, dateerende van den Napoleonstijd. Later bij
het binnendringen van den hollandschen invloed door de annexatie van Limburg aan
Holland, en ook voor het gemak van de afkorting, werd ik eenvoudig “Frans”
genoemd.’ Op deze uitleg heeft Van Deyssel niet gereageerd, althans niet in geschrifte,
maar het mag wel als vaststaand worden beschouwd dat hij er slechts zeer ten dele
door bevredigd werd. Hij toch zal zich helder herinnerd hebben dat Erens door zijn
Amsterdamse vrienden, in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw,
vrijwel altoos François werd genoemd. Deze vernoeming keert ook steeds weer terug
in de sindsdien openbaar gemaakte onderlinge briefwisselingen van de Tachtigers.
In Amsterdam wist de Limburger Erens zich Nederlander, maar zijn ‘land van
herkomst’ heeft hij nooit kunnen noch willen vergeten. Is het daarom niet tekenend,
zo heeft Kees Fens zich afgevraagd in het weekblad De Linie (9 augustus 1958), dat
hij door zijn vrienden altijd François werd genoemd? Ook zij voelden de afstand!
Erens, hier nu verder steeds gemakshalve als Frans aangeduid, heeft
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tal van herinneringen aan zijn jongensjaren vastgelegd in het gelijknamige hoofdstuk,
waarmee de afdeling ‘Eigen historie’ van zijn, in 1938 in boekvorm verschenen,
Vervlogen jaren opent. Bij de gegevens van biografische aard, die zich laten aflezen
uit ‘Jongensjaren’, sta ik nu niet stil omdat het betreffende hoofdstuk volledig in
Frans Erens, Over Limburg, wordt herdrukt, al zal er in de aantekeningen die de op
het trefwoord Limburg geselecteerde teksten van Erens inleiden, worden
teruggekomen op de bijzondere kwaliteiten van juist dat eerste hoofdstuk uit
Vervlogen jaren. Ik wijs er nu alleen op dat in ‘Jongensjaren’ niet door Erens wordt
stilgestaan bij zijn grootmoeder van vaderszijde, Maria Anne Erens, geboren
Borghans, die in 1867, dus toen haar kleinzoon Frans een jongen van tien was, zou
komen te overlijden. Deze in 1784 geboren vrouw was bijzonder aan haar eerste
kleinkind gehecht. Vandaar dat zij met de grootst denkbare moeite afscheid van haar
Fränzchen nam, toen diens ouders in het najaar van 1866 besloten hem van de
dorpsschool in Schaesberg te nemen om zijn opvoeding te laten voltooien op het
pensionaat Saint Louis te Roermond, destijds bestuurd door Les Frères de l'Immaculée
Conception.
De grootmoeder, die bij het afscheid profeteerde dat dit haar dood zou worden,
werd in haar bange voorgevoelens niet bedrogen. Frans zou haar inderdaad niet meer
levend terugzien.
Anders dan zijn grootmoeder, had de negenjarige Frans juist het vertrek naar de
kostschool in Roermond met hooggespannen verwachtingen tegemoetgezien.
Roermond was in zijn ogen niet minder dan een wereldstad! Aken zou hij eerst later
leren kennen, zelfs van Heerlen had hij toen nauwelijks iets te zien gekregen. Zijn
horizon reikte nog niet verder dan een paar dorpen, wat bossen en heidevelden. Maar
met Roermond was hij al vroeg vertrouwd. Ieder jaar weer ging hij, samen met zijn
moeder en zijn vroeggestorven zusje Maria, in 1862 opgevolgd door een toen geboren
gelijknamig zusje, in een grote barouchette op weg van Schaesberg naar Roermond.
Daar woonden in de Neerstraat, naast het hotel De Gouden Leeuw, de ouders van
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moeders zijde. Erens' moeder was immers een dochter van de Roermondse
graanhandelaar Menten. Die tocht naar Roermond met daarbij Peter, de eerste
paardenknecht van hoeve De Kamp, als koetsier op de bok, voltrok zich gewoonlijk
eind augustus of begin september. De moeder van Erens koos daarvoor een mooie
zonnige dag. Onderweg had zij daarbij wat aanspraak van het kindermeisje, Mieke
Kunkel. In een op 2 juli 1930 aan zijn vrouw gedicteerde tekst vertelt Erens daarover:
‘Roermond naderend, moesten wij door de Kapellerlaan rijden, een laan met zware
boomen, die nog bestaat. Nu één detail: Voor ons rijtuig uit liep in die Kapellerlaan
een oude heer met een reusachtigen witten strooien hoed en een wandelstok. Die
mijnheer met den witte stroohoed is van geen beteekenis, maar die groote witte hoed
onder het lommer van de laan, terwijl de zon al daalde, is mij altijd bij gebleven. Ik
zie hem nog. Waardoor? O, onverklaarbaar menschelijk geheugen, dat in meer dan
zestig jaren zooveel heeft vergeten en deze onbeteekenende bizonderheid nooit is
kwijtgeraakt.
Dan kwamen wij aan het ouderlijk huis mijner moeder. Hare ouders verwelkomden
ons op de stoep. Roermond docht mij een wereldstad. Al die aaneengebouwde groote
huizen, de ratelende rijtuigen op de zware keien, dat alles maakte mij gelukkig van
bewondering en verwondering.
Ik sliep met de kindermeid ieder op een paillasse op den grond. Dat slapen op den
grond vond ik iets heerlijks en dan het uitzicht in den vroegen morgen door het raam,
vlak bij de matras, op de huizen der stad vond ik iets geweldigs.’
Ook over zijn prettig en voorspoedig verlopen kostschooltijd werd meer dan zestig
jaar later (op 12 juli 1930) een en ander door Erens vastgelegd: ‘Toen ik op kostschool
was bij de Broeders in Roermond (Les frères de l'Immaculée Conception), mocht ik
eens in de maand op een Zondagmorgen naar mijn grootmoeder gaan. Mijn grootvader
was toen al dood en ik vond haar op het bovenhuis, dat zij nu bewoonde, want zij
had nu zij alleen was het benedengedeelte van haar huis verhuurd. Driek, de knecht
van de Broeders bracht mij er heen, want
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ik was negen jaar ongeveer, en ik wist de weg nog niet goed in de stad. Als ik bij
mijn grootmoeder kwam, trakteerde zij mij dikwijls op balkenbrei, die zij goed wist
klaar te maken. Ik bleef dan op het middageten bij haar en werd tegen het vallen van
den avond door de meid teruggebracht.
Mijn grootmoeder leerde mij een beetje beter Hollandsch. Ik sprak een Hollandsch
met allerlei Limburgismen en Germanismen. Zoo zei ik tegen haar: “Ik kom wat laat,
want ik was nog niet vaardig.” Ik wilde duidelijk maken, dat ik nog niet klaar was.
Mijn grootmoeder corrigeerde mij dan en zei het juiste woord. Mijn grootmoeder
sprak n.l. zuiver Hollandsch.’
In september 1868 verwisselde Erens het Roermondse Saint Louis voor de
kostschool Rolduc te Kerkrade, waar hij in juli 1874 het gymnasium voltooide. Met
het oog op een mogelijke roeping tot het priesterschap, volgde hij nog op Rolduc,
tot augustus 1876, de zogeheten filosofie-klas. Datzelfde jaar werd hij ingeschreven
te Leiden als student in de rechtsgeleerdheid. Zijn vader, op dat tijdstip zevenenzestig,
zou er nooit weet van hebben dat de rechtenstudie van zijn eerstgeborene zou uitlopen
op een lijdensgeschiedenis, een gebed zonder einde, want zes maanden later sloot
hij voorgoed zijn ogen. Het is aan het kordate, niet aflatende drijven van de moeder
te danken - welgeteld twaalf jaar lang! - dat de zoon te langen leste in 1888
afstudeerde. Dit betekende echter niet dat Erens zich in die twaalf jaar zou hebben
overgegeven aan wat Van Deyssel zo graag idealiseerde als een ‘vrij opbruisend
jongelingenleven van verspeelde dagen en verdroomde avonden, van verslapen en
doorwaakte nachten’. Integendeel! Ook toen het met de rechtenstudie in Leiden, en
vervolgens in Bonn (1880) maar niet wilde vlotten, bracht Erens zijn dagen niet in
ledigheid door, maar legde hij, dank zij de veelvuldigheid en de verscheidenheid van
zijn lectuur, een hechte basis voor de eruditie die in latere jaren zijn boekbesprekingen,
zijn beschouwingen van langere adem en zijn afgewogen essays zo opvallend, en
tevens - hoe paradoxaal dit ook klinken mag - zo onnadrukkelijk zou kenmerken.
Toen Erens in januari 1881
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naar Parijs vertrok om dáár zijn rechtenstudie, naar hij hoopte, definitief te kunnen
afronden, wist hij overigens heel goed - want diep in zijn hart - dat ook ándere
overwegingen hem naar Parijs lokten. Naar waarheid legde hij daarover later in zijn
herinneringen aan Vervlogen jaren vast: ‘Wanneer ik mij afvraag: “Wat heb ik gewild,
toen ik naar Parijs ging, zie ik in, dat die gang in den grond geschiedde uit een
literarren drang. Toch bleef ik trouw aan mijn juridische studies en volgde in Parijs
regelmatig colleges van Romeinsch Recht, Strafrecht en Burgerlijk Recht aan de
Ecole de Droit. Toen ik mij inwerkte in de Fransche literatuur had ik er geen vast
plan mee. Ik moest een loopbaan hebben, een qualiteit in de wereld en die zou ik
bereiken door mijn studie in de rechten. Ik zou advocaat worden of in de Rechterlijke
Macht gaan. Ik had mij vast in het hoofd gezet, dat dat moest gebeuren. Maar mijn
wezen drong mij naar de literatuur. Dat was geen verstandelijke overweging, geen
dwang van buiten af, zooals de studie van het Recht. Neen, die overgave aan de
literatuur was een dwang van binnen uit. Die twee hebben om mij gestreden, in mij
en om mij. Dat heeft de eenheid van mijn leven geknakt. Het Recht heeft de
letterkunde geknauwd, de letterkunde het Recht en beide mij.”
Aan die dwang van binnen uit heeft Erens nog datzelfde jaar toegegeven, niet
enkel door zijn omgang in Parijs met tal van jonge kunstenaars, onder wie Maurice
Barrès, Jean Moréas en Charles Cros, maar ook door geruime tijd het te Leiden
verschijnend Algemeen Nederlandsch Studentenweekblad Minerva vanuit de lichtstad
allerlei ‘Berichten’ over het literaire en culturele leven aldaar te doen toekomen, die
hij dan signeerde met F.E. of, nog verder gaand in zelfverloochening, doodgewoon
met X. Van tijd tot tijd waagde hij zich aan de bespreking van een dichtbundel of
een roman. Zo schreef hij in Minerva van 14 februari 1883 over L'Evangéliste, een
roman van Alphonse Daudet. Maar echt belangrijk was eerst het aan het weekblad
De Amsterdammer bijgedragen opstel over Charles Baudelaire (29 april en 4 mei
1884; herdrukt in Litteraire wandelingen (1906): de eerste werkelijke aankondiging
van Les Fleurs du Mal in ons land.

Frans Erens, Over Limburg

14
Erens had intussen Parijs verlaten voor Amsterdam. In september 1883 raakte hij
daar bevriend met Lodewijk van Deyssel en kwam hij via hem in contact met de
jonge Amsterdamse schrijvers en beeldende kunstenaars. Het was ook Van Deyssel
die op 30 januari 1885, in een brief aan Arij Prins, Erens aldus portretteerde: ‘Hij is
dan zoo: dertig jaar oud, klein en verbazend mager, is door zijn dunne blonde haar
bijna geheel heengegroeid, heeft een scherpe neus en kaken en draagt een lornjet.
Hij is Limburger van geboorte, heeft eerst in Leiden gestudeerd, toen drie jaar in
Parijs gewoond, waar hij met de uiterste raffineurs van politiek, letterkunde en kunst
heeft omgegaan en nu woont hij hier te Amsterdam, om quasi voor zijn doktoraal
examen te studeeren, maar zijn artistiek gemoed en liefde voor literatuur speelt hem
onophoudelijk parten en houdt hem van de drooge rechts-studie af.’
Met die studie kreeg Erens het opnieuw heel moeilijk toen op 1 oktober 1885 de
eerste aflevering van De Nieuwe Gids het licht kon zien: het tweemaandelijkse
tijdschrift voor letteren, kunst en wetenschap onder redactie van Frederik van Eeden,
Frank van der Goes, Willem Kloos, Willem Paap en Albert Verwey. Van meet af
aan gaven deze redacteuren, die veertig jaar later stuk voor stuk in Erens' Vervlogen
jaren trefzeker zouden worden geportretteerd, aan de Limburger in hun midden te
verstaan dat zij rekenden op zijn medewerking aan dit strijdschrift van de toen
revolutionaire en avant-gardistische jongeren onder de schrijvers en dichters.
Revolutionair elan was echter iets dat aan de persoonlijkheid van Erens te enen male
vreemd was en ook steeds vreemd zou blijven. Zijn (bepaald niet onbelangrijke) rol
temidden van de andere Tachtigers zag hijzelf (zie het fragment ‘Grondtonen’
waarmee dit boek besluit) als die van ‘een stille zaaier. Ik was niet de man der
onmiddellijke actie, maar beschouwde mij als de stuurman, somtijds als de inblazer
van nieuwe gedachtengroepen.’ Het kan dan ook geen verwondering baren dat hij,
aldus ingesteld, wars was van elke vorm van overhaasting. Eerst in augustus 1886
debuteerde hij in De Nieuwe Gids met creatief proza: ‘Het begin van een
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partijtje’, opgedragen aan mej. Louise van den Bosch. Misschien was deze Louise
wel de bruid die, samen met de bruidegom en in vereniging met al de bruidsgasten,
het Amstelhotel verlaat voor een spelevaart op de Amstel. Of dit tochtje op het water
zich voor of na het bruidsdiner voltrekt, wordt door Erens in het midden gelaten. De
bruidegom, een jongmens met horizontaal gestreken snorren, zal wel een Leidse of
Amsterdamse student zijn geweest, want ‘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
meê, terwijl de dames onderzoekende blikjes langs de gezichten en kleeren der heeren
lieten glijden.’ Onder de titel ‘Een partijtje’, en met weglating van de opdracht, werd
dit prozastukje in 1893 opgenomen in de bundel Dansen en rhytmen, waarin Erens
een aantal andere specimina van zijn prozaïstisch kunnen samenbracht in het
gezelschap van de ‘Gedichten in proza’, die hij met ingang van augustus 1891 in De
Nieuwe Gids had gepubliceerd. Deze bundel, alsmede de daarin niet opgenomen
schets ‘De conferentie’, werd op haast uitputtende wijze besproken door Lodewijk
van Deyssel, zoals nog aan de orde zal komen in de inleiding tot Over Limburg. De
band van Dansen en rhytmen was ontworpen door Isaac Israels, met wie Erens zeer
bevriend was geraakt in januari 1888, toen hij de schilder vaak opzocht in diens
atelier in de Warmoesstraat te Amsterdam. Samen observeerden ze het Amsterdamse
avond- en nachtleven in stegen en sloppen, in grote en kleine cafés, in veelal obscure
danskelders en in luidruchtige café-chantants en andere zogeheten tingeltangels. Wat
Erens en Israels voor elkaar betekend hebben, werd tot dusver niet of nauwelijks
onderzocht. Op het punt van talenkennis en belezenheid in de Europese literatuur
waren ze volkomen aan elkaar gewaagd. De brieven van Isaac Israels rekende Erens
tot de geestigste, die hij ooit ontving. Een halve eeuw na hun beider heengaan: Israels
overleed op 7 oktober 1934, Erens op 5 december 1935, is die briefwisseling, jammer
genoeg, nog steeds niet in druk verschenen.
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Ingeschreven op het tableau als advocaat werd Erens eerst in december 1889. In de
advocatuur vond hij echter geen bevredigende levensvervulling. Weliswaar werd hij
in 1897 griffier bij het kantongerecht te Veghel en was hij ook voor de duur van een
jaar kantonrechter te Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen, maar in 1914 zei hij toch de
advocatuur voorgoed vaarwel. Ze zou ook niet goed te verenigen zijn geweest met
zijn voortdurend toegeven aan zijn reislust, waarmee zijn hang naar een
teruggetrokken leven vaak wonderlijk contrasteerde. In zekere zin was Erens heel
zijn leven lang op rusteloze wijze zoekende naar rust! Er werd op dit punt heel wat
gevergd van het aanpassingsvermogen van Sophia Maria Josepha Bouvy, de twintig
jaar jongere vrouw met wie Erens op 12 september 1906 te Haarlem in het huwelijk
trad, welk huwelijk kinderloos is gebleven. Sophie Erens-Bouvy, zelf ook een
verdienstelijk letterkundige en bovenal een vaardige vertaalster van enkele klassieke
Italiaanse schrifturen, zou haar man overleven tot 19 oktober 1958.
Tot zijn zeventigste levensjaar woonde Erens op tal van plaatsen, ook buiten
Nederland, maar sedert 1927 leek hij zich blijvend thuis te voelen in de Sint
Maartenshof, een eeuwenoud huis te Houthem-St. Gerlach. In het dagblad De Tijd
van 10 december 1935 heeft L.C.J. van Gorkom dat huis, waarin Erens eindelijk
voorgoed was neerstreken in zijn hem boven alles dierbare Heimat, als volgt
beschreven: ‘Dat huis was een ras-echte boerenhof van de streek, met dikke muren
van mergelsteen, met muren van vakwerk en met ruige balken; met heel diepe kelders
eronder en dat alles tot een uiterst behaaglijk en bruikbaar woonhuis vertimmerd. In
den sluitsteen boven de breede dubbele poort staat het jaartal 1720; in den witten
binnenhof achter die poort staan groene bakken met paarse petunia's. De lage, oude
kamers waren vol sfeer van oude stijl, vol dingen in lieftallige intimiteit. Er hingen
kostelijke schilderstukken en waardevolle portretten van den dichter [Erens-H.P.]
zelf, meestal vriendschaps-geschenken uit de jongere jaren, toen hij met de groote
mannen van de nieuwe Hollandsche kunstbeweging in innige ziele-verwantschap
verkeerde:
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stukken van Breitner, van Isaac Israels en van vele anderen, van de allerbesten die
met de naam van Erens vereeuwigd zullen blijven. En er waren kamers vol boeken
in dat huis; geheele ruimten vol boeken; een schemerbruin met ruimten vol boeken
die het geheele leven van den dichter verhaalden: al wat hij gelezen en genoten had;
de groote schrijvers met wie hij had omgegaan en die hem met hunne opdrachten
vereerden; de dierbare klassieken van alle talen tot wie hij terug was gekeerd.
En ergens in een hoek van dat huis, daar was, twee trapjes op, achter een lage deur
en met nog een geheimen uitgang achter de boekenkast, daar was het heilige der
heiligen, de kamer waarin de dichter werkte zoolang hij nog werken kon. Daar stonden
het schrijfbureau en de hooge stoel bij de diepe vensternis; daar stonden nog meerdere
rekken met boeken en een heel mooie, oud-gebeeldhouwde kast. Er was nog een
kleine schouw in den hoek met koper en met blauwe Delftsche tegels omlijst en met
een oud barok reliëf van stuc daarboven, Sint Maarten voorstellend.’
Vier dagen voor zijn overlijden, op 5 december 1935, had Erens nog een bijdrage
in de december-aflevering van De Nieuwe Gids, toevalligerwijs de bespreking van
een boek dat zich bezighield met de lotsbestemming van de mens na diens lichamelijke
dood. Erens heeft De Nieuwe Gids gediend als redacteur, eerst van 1896-1897,
naderhand van 1909 tot aan zijn heengaan. Ook die allerlaatste bespreking viel weer
op door dezelfde bezonnenheid van toon, alsook door de ongewoon grote eruditie,
kenmerkend voor ál zijn, in diverse boeken gebundelde, beschouwingen. De titels
van die bundels zijn op hun beurt boek voor boek karakteristiek voor Erens'
fijnzinnige, vaak echter ook té bezonnen en dan wel eens als bedaagd overkomende,
geest: Gangen en wegen (1912), Vertelling en mijmering (1922), Toppen en hoogten
(1922), Litteraire overwegingen (1924) en Litteraire meeningen (1928). In zijn, ook
in Over Limburg opgenomen, herinneringen aan Petrus Jozef Savelberg, wiens proces
tot zaligverklaring alweer langer dan een halve eeuw, want op 16 februari 1934,
aanhangig werd
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gemaakt, vertelde Erens dat hij, als kleine jongen, op zekere dag toen de pastoor van
Schaesberg op De Kamp kwam eten, vóórdat aan tafel werd gegaan, hem durfde
vragen: ‘Herr Pastoor, wollen wir mal tanzen?’ Een dergelijke spontaneïteit is bij
Erens iets uiterst zeldzaams. Hij mag dan wel aan zijn eerste bundel als titel Dansen
en rhytmen hebben meegegeven en daarin ook onder meer uitbundig dansende
leliewitte, slanke volksmeiden op de Amsterdamse Zeedijk, en daarnaast de Parijse
dansgelegenheid ‘Bal Bullier’, levendig en plastisch beschreven hebben, de rest van
zijn oeuvre lijkt enkel het vermoeden te bevestigen dat Erens de vrolijke
uitgelatenheid, het aanstekelijke deinen, de meeslepende zwier en de duizeligmakende
werveling, kortom alles wat specifiek en essentieel met het fenomeen dansen verband
houdt, alleen maar heeft gekend en genoten als een aandachtig observerende
toeschouwer, wiens voeten zich nimmer daadwerkelijk naar enige dansfiguur schikten.
De lectuur van de hierboven gememoreerde bundels beschouwingen garandeert
weliswaar bij voorbaat stille, genotvolle en tevens leerzame uren, maar van tijd tot
tijd zorgt Erens ook voor een lichtelijk op de zenuwen werkende irritatie, veroorzaakt
door zijn overmaat aan ernst en vooral door zijn overvoorzichtigheid bij het vellen
van een oordeel. Anton van Duinkerken, die in bewondering voor Erens' geschriften
zeker niet onderdeed voor mijn eigen grote waardering daarvan, heeft dan ook moeten
vaststellen, in zijn inleiding tot de postume uitgave van Vervlogen jaren, dat Erens'
aarzelingen bij het vellen van een oordeel soms bepaald lachwekkend aandoen: ‘De
zucht naar preciesheid overwint de behoefte aan concreetheid, wanneer de schrijver
zijn volzinnen stuk na stuk van voorwaardelijke werkwoordtijden voorziet en bij
iedere overweging de mogelijkheid van het tegendeel langs de kier van een
“misschien”, een “wellicht” of een Frans “zonder twijfel” toegang verschaft. Aan
zelfverzekerdheid heeft Erens niet geleden; in zoverre steekt hij gunstig bij talrijke
lyrische critici af, maar de nodige vastheid van besluit, bij het rechtspreken
onontbeerlijk, was hem zelden eigen. Angst dat hij onrecht zou doen - in wezen
angst, dat hij ongelijk zou krijgen - heeft
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aan de kracht van zijn letterkundig oordeel verscheidene malen geschaad.’
Erens' vertalingen van Augustinus (1903), Thomas à Kempis (1907) en Johannes
Ruusbroec (1917) lijken, hoe belangwekkend ook ten tijde van hun verschijnen, hem
niet overleefd te hebben. Vervlogen jaren (1938), de postuum verschenen bundeling
van zijn gedenkschriften, eerder als losse bijdragen verschenen in dagbladen als De
Tijd, De Maasbode en de Nieuwe Rotterdamse Courant, is echter een klassiek boek
geworden. Het zal, naar het woord van Van Duinkerken, klassiek blijven zolang er
over de Tachtigers en hun tijd gesproken wordt.

II
Toen in januari 1946, na jaren van gedwongen stilzwijgen, ook het maandblad Roeping
weer herrezen was en de eerste aflevering van de drieëntwintigste jaargang het licht
kon zien, trok daarin sterk de aandacht een bijdrage van de hoofdredacteur Drs. André
Munnichs, getiteld ‘Emile Erens. De achtergronden van zijn werk’. Emile Erens
(1865-1951) was een acht jaar jongere broer van Frans. Ook hij debuteerde met korte
letterkundige schetsen, maar na 1906 wijdde hij zich uitsluitend aan de hagiografie.
Van de door hem geschreven heiligenlevens verwierven grote bekendheid De pastoor
van Ars (1937) en Uit het leven van Marguerite Marie Alacoque (1949). Het was de
ambitie van Munnichs, op 12 augustus 1985 overleden in de leeftijd van 72 jaar, aan
leven en werken van Emile Erens zijn proefschrift te wijden. Waarom het, in
Munnichs' drukbezette leven, nooit daarvan komen mocht, is mij niet bekend. Dat
zijn boek ongeschreven bleef, moet ernstig worden betreurd omdat niet alleen de
belangstellenden in Emile Erens, maar ook wie bijzonder geïnteresseerd waren in
zijn

Frans Erens, Over Limburg

20
oudere broer Frans, er stellig hun voordeel mee hadden kunnen doen. De
achtergronden van het werk van Emile Erens, waarheen Munnichs belangstelling
uitging, liepen grotendeels parallel, ja vielen in meer dan een opzicht zo goed als
samen met de geestelijke en algemeen maatschappelijke achtergronden van zijn broer
Frans. De gebroeders Erens werden door Godfried Bomans, in Elseviers Weekblad
van 29 september 1951, (herdrukt in Capriolen, 1953) geëerd als ‘Twee merkwaardige
mannen’, als ‘stille teruggetrokken mensen, wars van alle publiciteit en de voldoening
van het schrijven alleen zoekend in de vreugde van het werk’. Beiden bewaarden
paradijselijke herinneringen aan hun jongensjaren, doorgebracht op huize De Kamp,
Kampstraat 58 te Schaesberg. Het lag daarom voor de hand dat Munnichs zijn
onvoltooid gebleven eerste hoofdstuk over Emile Erens begon met het oproepen van
huize De Kamp, in de tweede helft van de negentiende en tot ver in de twintigste
eeuw, algemeen beschouwd als hét huis van Schaesberg, als een herenhuis, een
Herrensitz, zoals de toen in deze grensstreek gangbare benaming luidde. Aan die
studie van André Munnichs, waarin om mij niet duidelijk geworden redenen
consequent sprake is van Kamp in plaats van De Kamp, ontleen ik graag het volgende:
‘Oorspronkelijk was Kamp enkel een heerenhuis, maar toen grootvader Erens dit
kocht in het begin van zijn huwelijk, veranderde hij het in een boerderij. Het
heerenhuis bleef echter zijn front houden naar den wegkant en behield daar een
aparten ingang, waardoor zijn herkomst zichtbaar bleef. Met zijn twee verdiepingen
en topgevel beheerschte dit de erbij behoorende landelijke gebouwen en tevens was
het daardoor onderscheiden van de gewone grootere landhoeven, die, naar de
buitenzijde zooveel mogelijk afgesloten, op een vesting gelijken en enkel toegang
hebben door de eene groote inrijpoort. Aan den anderen kant van de woning,
aansluitend aan deze, was het put-huis opgetrokken boven de waterput, die de
buurtschap van drinkwater voorzag. Kamp was een huizing met groote doolruimten,
stallen en schuren, zolders, kamers en keukens. Een huis met duizend moge-
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lijkheden, waar alles ruim was, hetgeen ongemerkt inwerkte op de zielen van zijn
ontvankelijke bewoners. Daar rondheen lagen de tuinen, weiden en boomgaarden
en her en der verspreid de landerijen, in een eindeloze stilte en rust, waarboven de
hemel koepelde met verren horizon.
Er staat in het Limburgsche geen huis, dat edeler beschreven is dan Kamp en zijn
bewoners van de vorige eeuw: een reservaat van autochthone Limburgsche cultuur,
waarin de bezonken eenvoud van het land verbonden is met den zuiveren
oerchristelijken geest, die de eeuwen door hier ongeschonden is bewaard gebleven.
Mr. Frans Erens, de oudste broer van Emile, maakte ons op het eind van zijn leven
innig deelgenoot van dat waarachtige, vrome natuurverbonden leven, zooals het in
zijn jeugd werd geleefd in zijn beminde ouderlijke huis. Zijn verhaal, een kristallijnen
spiegel van dat onvervalschte leven, is van een zeldzame verstilde helderheid,
doorzichtig als het water der vroegere heidebronnen in het Sterrebosch en doorruischt
van den eeuwigen adem der weemoedvolle herinnering.’
Op 16 september 1951 werd door mevrouw S. Erens-Bouvy, de weduwe van Frans
Erens, in de voorgevel van huize De Kamp een gedenksteen onthuld ter blijvende
herdenking van de schrijvende broers. In Querido's letterkundige reisgids van
Nederland, Amsterdam, 1982, p. 587, moest Wiel Kusters, tot zijn verdriet en
daarnaast tot zijn ergernis over een even schandelijk als onbegrijpelijk
cultuurbarbarisme, vaststellen: ‘Van een blijvende herdenking is echter weinig
terechtgekomen. In 1969 besloot het gemeentebestuur van Schaesberg het inmiddels
tot een ruïne vervallen Erens-huis te slopen.’
Van wat Munnichs zozeer terecht typeerde als een reservaat van autochtone
Limburgse cultuur, zou ons anno 1985 niets anders resten dan een handvol oude
foto's, had nu niet uitgerekend de gedenkwaardigste bewoner van De Kamp die
herenhuizing in al haar glans en glorie opgeroepen en vastgelegd in klassieke
taalvormen, waarover of waarop tot in lengte van dagen geen enkele gemeenteraad
of slopersmoker op enigerlei wijze zeggingschap of vat zal kunnen krijgen!
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Intussen ontleent het bekoorlijke relaas van Erens' ‘Jongensjaren’, dat bij elke nieuwe
herlezing nog aan gloed en aan glans lijkt te winnen, bepaald niet uitsluitend zijn
belang aan die onvergetelijke evocatie van huize De Kamp als de woonstede van de
familie Erens. De Kamp toch was niet enkel de behuizing van de Erensen, maar ook
die van de mannen en vrouwen, als knechten of anderszins dienstbaren met hechte
banden aan de familie verbonden, een enkeling zoals Peter, de paardenknecht, zelfs
langer dan een halve eeuw! Samen met de familie leefden deze mensen in wat Erens
zelf ‘een kleine, patriachale republiek’ heeft genoemd. Van de meeste knechten en
meiden heeft hij ons niet de achternaam uitgeleverd, maar dat kan een lezer, die
vertrouwd is geraakt met namen als ‘het’ Seef, Mechel, Werden, Gradus, ‘der’ Mathies
en diens zuster Marie Angenes, wier achternaam bij uitzondering wel werd vastgelegd,
nauwelijks deren. Hij heeft er ook niet echt behoefte aan al die familienamen te leren
kennen, want hij ervaart het als oneindig boeiender door Erens in een intiem contact
te zijn gebracht met deze even eenvoudige als nederige en juist daaróm en daardóor
zo warmhartige mensen, die ons voor altoos bijblijven, dank zij hun innemende
noblesse. Het is dan ook in tal van opzichten tekenend dat een grand seigneur als
Lodewijk van Deyssel, van jongs af aan behept met een onmiskenbare hang naar
grandezza en naar wat op enigerlei wijze kon doorgaan voor illuster, tóch juist het
diepst getroffen werd, in de ‘Jongensjaren’, door al de plaatsen waarop Erens over
het leven van die knechten verhaalt. In dit verband is het aardig te weten, nu immers
Erens' boek Over Limburg verschijnt ter herdenking van zijn overlijden, - op 5
december 1985 precies een halve eeuw geleden - dat Van Deyssel vijf jaar na Erens'
dood, dus in december 1940, zijn hem zo dierbare vriend heeft willen herdenken aan
de hand van een herlezing van Vervlogen jaren. Als vrucht van die herlezing legde
hij toen vast, onder meer, zijn bevinding dat Erens op die - zojuist genoemde - plaatsen
een diepte bereikt, die nergens elders in zijn voortbrengselen wordt ontmoet. Deze
constatering werd aldus door Van Deyssel toegelicht: ‘Het gaat
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over eenvoud en eentonigheid des levens. Het woord eenvoud zegt echter eigenlijk
op zich zelf nooit iets. Iets is nooit van hooge waarde alleen om dat het eenvoudig
is. Het komt aan op de mate, den graad, de soort, den aard van den eenvoud. In het
hoofdstuk Jongensjaren heeft de schrijver een diepte van eenvoud, zoo als waarnaar
hij, bij voorbeeld, in zijn, overigens ook zeer goed kunstwerk zijnde, Berbke te
vergeefs gestreefd heeft. Híer, in die Jongensjaren, vindt de op de verschijning van
het ideale wachtende lezer, die, alles te niet doende, die gesteldheid van zijn
geestesleven, met de vele, daarin aanwezige, hoogschattingen en genegenheden,
doorbrekende, die dieper, dan hij verwachten kon, gaande, áanraking, die hij eigenlijk
begéert. Juist, dít begrip, dít gezicht op de dingen, déze toon, ís het.
De Jongensjaren doen beseffen de waarheid van Christus' woorden: “Zalig zijn
de armen van geest”. Zij, die alleen het meest gewone doen, die daarbij niet, of slechts
heel weinig, woorden spreken, die, nagenoeg, níet dènken (...), - díe verwerven een
geluk-zaligen geestes-toestand, welke in hoedanigheid de overige bekende hooge en
hoogere geestes-toestanden overtreft. De manier van vertellen door den schrijver
behóort tot de manier van leven der behandelde figuren zelf. Vandaar het súblíme’.
Mondeling heeft Van Deyssel daaraan ooit toegevoegd dat hij, bij het schrijven over
deze gelukzalige armen van geest, in het bijzonder gedacht had aan de passage over
Marie Angenes, die toen zij met Gradus in de kerk trouwde, onder de mis was
ingeslapen! En ook aan Erens' uitlating over Mathies die, nadat hij lange tijd had
zitten staren in de brandende takkenbossen van de oven, op de vraag van Erens'
moeder: ‘Mathies, wo dinkst de aa?’, tot bescheid gaf: ‘Nurgens’ -, naar aanleiding
waarvan Erens zelf, zoveel jaar na datum, met de hem eigen afkeer van stellig of
nadrukkelijk klinkende beweringen alsnog heel voorzichtigjes opmerkte:
‘Waarschijnlijk was dit zoo’.
Terloops zij er op gewezen dat een dergelijke dialoog, juister: dialoogje, zoals het
hierboven geciteerde, maar heel zelden in Vervlogen jaren, alsook in het creatieve
proza van Erens, wordt aangetroffen.
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In Erens', eerst in 1941, door Pierre van Valkenhoff postuum uitgegeven bundel
Suggesties/Critieken, invallen en verbeeldingen, maakte hij trouwens kenbaar dat
hij in verhalend proza de dialoog onaangenaam en vermoeiend vond, omdat hij het
verhaal onderbreekt en de geest van de lezer dwingt zich beurtelings in de ziel van
twee verschillende personen te verplaatsen. Dat hij in dit geval zijn moeder sprekend
opvoert, moet al heel uniek heten, omdat zowel over haar als over zijn vader, twee
mensen die hij toch in zijn hart gesloten had, slechts zeer zijdelings en hoogst
sporadisch iets gezegd wordt. Van een bepaald verhaal heet het: ‘Mijn moeder deed
dit verhaal altijd op haar eigen manier, waarin een kalme aanvaarding lag van alles
wat het leven bracht, gemengd met een lichte humor en halve ironie.’ Als het Erens'
allernaaste familie betreft, worden wij nog het uitvoerigst ingelicht over de beide
ongehuwd gebleven zusters van zijn vader, tante Phina (1810-1880) en tante Marianne
(1820-1894). Aan deze tantes, die over een hele bibliotheek van vrome boeken
beschikten, zullen zowel Frans als Emile de innerlijke aandrift te danken hebben die
hen zich in de geschriften van heiligen en mystici deed verdiepen niet alleen, maar
die hen er ook toe bracht ze over te brengen in onze taal of een levensbeschrijving
te wijden aan de maker van zo'n veelal contemplatief schriftuur. Het was ook op
aandringen van deze tantes dat Frans in de zomer van 1877 Petrus Joseph Savelberg
(1827-1907) vergezelde op diens reis naar het Duitse Marpingen alwaar
Maria-verschijningen zouden hebben plaatsgevonden.
Over zijn eigen verering van Maria heeft Erens zich, bij mijn weten, nergens
rechtstreeks uitgelaten. Dat Maria in zijn religieuze leven een betrekkelijk grote
plaats moet hebben ingenomen, lijkt te kunnen worden afgeleid uit de omstandigheid
dat hij, in zijn herinneringen aan Petrus Savelberg, met onmiskenbare trots memoreert
hoe bijzonder levendig steeds in Schaesberg de Maria-verering is geweest, zodat er
zelfs gesproken werd van ‘das Marianische Schaesberg’. Het in dit boek opgenomen
stuk over Gulpen (zoals uit de ‘Verantwoording’ blijkt: voor de eerste maal, onder
het kopje Uit mijn dagboek versche-
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nen in De Nieuwe Gids van juli 1935) maakt langs indirecte weg duidelijk dat Erens
zich in zijn laatste levensjaar, en in weerwil van zijn, door ouderdom en rheumatische
aandoeningen sterk afgenomen bewegelijkheid, toch de moeite van een verplaatsing
naar Gulpen heeft willen getroosten om daar een Mariale plechtigheid bij te wonen.
De betreffende dagboekaantekening bevat ook een, Erens typerend, adagium: ‘De
dingen van den geest verouderen niet en de pure vreugde wordt alleen beleefd in de
genietingen des geestes.’ Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat Erens deze, in
zijn ouderdom nog eens pregnant geformuleerde, wijsheid al heeft meegekregen van
zijn vereerde leermeester Joseph Thissen (1839-1907), van 1863-1883 als leraar aan
Rolduc verbonden en daar de enige onder de docenten die invloed, zelfs grote invloed
op de Rolducien Erens had.
Spreken ‘prozagedichten’ als In de bleuiende hei, Frisch en Het idiootje geheel
voor zichzelf, bij Het feestbanket dient nog te worden aangetekend dat deze postuum
in de bundel Suggesties (1941) opgenomen prozaschets uit 1912 op een aantal punten
in stilistisch opzicht en, hier en daar ook inhoudelijk, verwantschap vertoont met de
enige bijdrage, die Erens in De Nieuwe Gids liet verschijnen onder de schuilnaam
Richard Savels. Het betreft hier het verhaal De burgemeester, met de ondertitel
Proeve eener ernstige karakteristiek, verschenen in de oktober-aflevering van jaargang
1912. Dit verhaal werd voor de eerste maal, als ontvloeid aan de pen van Frans Erens,
gesignaleerd door Pierre van Valkenhoff in de Bibliografie die hij meegaf aan de
Suggesties. In die bundel werd De burgemeester nochtans niet opgenomen. Misschien
had Sophie Erens-Bouvy daarover haar veto uitgesproken, misschien ook werd toen
geredeneerd dat uit Erens' zich bedienen van een pseudoniem moest worden afgeleid
dat hijzelf twijfels behouden had ten aanzien van de, voor zijn doen, volstrekt
ongewone lichte toets van dit verhaal, dat zelfs op een aantal plaatsen
geforceerd-luchtig aandoet. Om een idee te geven van toon en stijl van dit verhaal,
tegen het einde waarvan ook gezinspeeld wordt op het blijde vooruitzicht van een
feestsouper, volgt hier de aanhef van De burgemeester:
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‘De burgemeester voelde zich nog altijd onbehagelijk in zijne ledematen,
waarin een brandend gevoel gloeide door den slapeloozen nacht, dien hij
had doorgebracht in zijn bed, zich heen en weer werpend, nu eens liggend
op zijne rechterzijde, dan op zijne linkerzijde, stootend en stampend met
de voeten tegen de planken van het houten ledikant, dan weer met zijn
vingeren knijpend op jeukende plekken van zijn rusteloos lichaam. Hij
was toen maar vroeg opgestaand en gaan wandelen door de velden, die
het dorp omringden en waaruit slechts een paar dagen te voren de laatste
haver was weggevoerd naar de schuren en die nu kaal stonden met stoppels
en jong opgroeiende klaver, geflankeerd hier en daar met de vettige malsche
bladen der bieten en de kantige en lagere der knollen.
In zijn bed bij het grijzende morgenlicht, nog vóór de opkomst van de zon
had hij lang gezocht naar de vloo, die hem den slaap had ontnomen en die
hij niet had kunnen vinden. Hij had de lakens in het bed doorzocht, maar
er was niets te zien. Hij begon nu zich af te vragen, hoe hij die zou hebben
opgedaan. Zijn hond had er nooit, en nooit, voor zoo ver hij wist, had die
hem eene afgestaan. Maar daar was gisteren op de gemeentesecretarie
eene vrouw uit het volk gekomen, eene vreemde arbeidster en die was zoo
dicht bij komen staan, toen zij hem om een papier vroeg, dat zij het moest
gedaan hebben: daar was geen twijfel aan. Wat had die vuile vrouw ook
zoo dicht bij hem te komen, bij hem den deftigen burgemeester, die toch
al menigmaal met een jonkheer, ja met een baron aan tafel had gezeten?
Hij was wel een boer geweest als jongen, maar nu was hij toch werkelijk
de burgemeester, al was het dan ook maar die van een klein dorp, een
burgemeester van boeren, werkluidjes was hij, ja dat was waar, maar hij
was de uitverkorene der koningin, de plaatsvervuller van den commissaris
des konings der provincie, die toch ook maar een burgemeester in het groot
was, niet waar? Had hij niet onlangs in den verkiezingsstrijd van uit zijn
raam den candidaat, een deftigen jonkheer naar binnen gewenkt, toen deze
passeerde en was die niet gekomen gedienstig op zijn wenk, op den wenk
van zijne koninklijke hand? En ging het dan aan, dat eene eenvoudige,
arme vrouw zoo familiaar met hem durfde komen spreken? Nou, Nou, dat
was toch al te veel gevergd van zijne hooge waardigheid. Daar mocht niets
aan afgaan van die waardigheid. Daarom kon hij ook niet op een fiets gaan
rijden, dat paste niet voor een burgemeester, voor het opperhoofd eener
gemeente, die toch dezelfde macht had daarin als de burgemeester van
Amsterdam in de zijne, ja, meer!’
Aan de uit drie kleine delen bestaande schets Provincie, (een juister titel zou zijn
geweest Heerlen in de avondzon) heeft Van Deyssel achtmaal zoveel bladzijden
gewijd als die schets zelf in boekvorm telt! Daaruit citeer ik nu een aantal essentiële
passages: ‘Dit noem ik een puik kunst-stukje en heerlijk om te lezen. Het is niet zoo
gemakkelijk als het er uit ziet. Beproeft het maar eens, gij dichters, onthoud u ook
maar eens van de naturalistische en impressionistische uit-pluizing, schrijft ook maar
eens zoo met enkele woorden als een aanteekening
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iets op. Gij zult bespeuren dan tot niets te zijn gekomen. Uw regels zullen zijn als
een aanteekening, die alleen door uitwerking waarde krijgt, terwijl Erens' aanteekening
- zoo zoû men kunnen zeggen - gelijk een samentrekking van vooraf in het hoofd
reeds geschiedende uitwerking is. Dát is het onderscheid. Erens' stukje is iets van
kunst om dat er alleen in is opgeschreven van het tafereel dat daar voor des
kunstenaars oogen was, wat daarvan eenen hoog en levendig gestemden geest als
zoodanig treffen moest.
Het is als een schallen van plechtigheid en gelach. Eerst krijgen wij de avondzon,
de boomen met gouden zonnetoppen, het goudgevloei over de huizendaken. Nòg
plechtiger zien wij dàn de kerk daar gerezen. Er is iets heerlijks en trots en hoogs en
dat een en al vuur is, zoo als de kerktoren-haan in de blauwe lucht. In-tusschen schijnt
het zoo onvermengd grootsch toch niet te wezen, want daar komen een voor een
zulke zedige dingen als leeggekochte groentekarren aan. En triomfantelijk komt dan
ook de snoevende omnibus in de stille dorpsstraat ons door zijn forschheid en woeste
vaart vroolijk stemmen, zoo dat wij zeer kalm weêr in zijn rijtuig den dokter kunnen
zien komen, den door de winkeliers gegroetten.’ Op gelijke wijze parafraseert Van
Deyssel dan het tweede en derde gedeelte, om vervolgens in te gaan op de verdiensten
van de details, en tenslotte zelfs op details van details, bij voorbeeld, waarom het zo
goed gezien is dat de griffier ‘heftig het gele bier’ grijpt en of het betreffende
zinsdeeltje minder geslaagd zou zijn wanneer er in plaats van geel bier, bruin bier
had gestaan! De in die ragfijne ontleding van een aantal Dansen en rhytmen
belangstellende lezer, kan daarvoor terecht in Van Deyssels Achtste en Negende
bundel Verzamelde Opstellen, Amsterdam, 1905 en 1906, p. 283-297 en p. 251-302.
In die, in haar geheel dus vijfenzestig (!) bladzijden omvattende beschouwing,
wordt uiteraard ook stilgestaan bij De conferentie, destijds in De Nieuwe Gids van
april 1890 verschenen als ‘Fragment uit een onuitgegeven roman, getiteld Het Dorp’.
In ‘Jongensjaren’ heeft Erens verteld dat hij de in De conferentie verwerkte indrukken
opdeed
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in Waubach ten huize van de enige broer van zijn vader, pastoor Frans Joseph Erens,
geboren in 1822, die nog juist iets van de beroering, ontstaan na de publicatie van
De conferentie, moet hebben meegekregen voordat hij kort daarna op 3 mei 1890 in
Rimburg overleed. Geschrokken als Erens was door de, uitsluitend moralistische,
kritiek waarmee in Schaesberg en elders in Limburg op De conferentie werd
gereageerd, zag hij er in 1893 van af deze schets op te nemen in de eerste druk van
Dansen en rhytmen. Toen in oktober 1924 de verontwaardiging over dit kostelijk
brok proza geluwd dan wel bezworen was, sloot Erens de in die maand bij
Leiter-Nypels te Maastricht verschenen tweede (en voorlopig laatste) druk van Dansen
en rhytmen er mee af. Van Deyssel rekende De conferentie tot ‘wellicht het beste
werk van Erens en zeker een der allerbeste voortbrengselen van de Nieuwe
Gids-literatuur.’ In de loop der jaren is mij opgevallen dat dit oordeel doorgaans van
harte wordt onderschreven door belijdende of gewezen katholieken, kortom, door
wie vertrouwd is met het fenomeen van het ‘herenkransje’! Israel Querido en Jan
Greshoff, bij voorbeeld, die deze vertrouwdheid ontberen, opteren voor Berbke als
zijnde het beste werk van Erens. Greshoff heeft er in 1923 persoonlijk zorg voor
gedragen dat toen, als Palladium-uitgave, een afzonderlijke en bibliofiel verzorgde
herdruk van Berbke het licht zag bij Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande te
Arnhem, in een oplage van 160 exemplaren. In het Haagse dagblad Het Vaderland
van 8 november 1958 roemde hij Berbke nog eens als ‘een der allermooiste verhalen
in de Nederlandse taal verschenen’. Door Israel Querido werd Berbke, in het weekblad
De Amsterdammer van 2 juni 1923, iets volkomen unieks geacht, al vroegen vrienden
uit de naaste omgeving van Erens zich af of hij wel gelukkig zou zijn met Querido's
lofprijzing dat deze schets ‘de vale schittering van een doodskopvlinder in scheemring’
vertoonde! Deze verre van heldere beeldspraak, bij Querido overigens geen ongewoon
verschijnsel, werd weer goedgemaakt door de bewondering van deze criticus voor
de wijze waarop Erens er in was geslaagd ‘het schrikkelijke verschooieren van de
arme Berbke, zonder valsche
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en weeë gevoels-dikdoenerij te hebben kunnen beelden.’
Over De dingen die naderen en De geheimzinnige keten bewaar ik nu het zwijgen.
Het laatste verhaal moet het nagenoeg geheel hebben van de geruime tijd verborgen
blijvende pointe, die ik zeker niet zou willen verraden; De dingen die naderen is wel
een uitgesproken Louis Couperus-achtige titel, die echter bij Erens een verhaal dekt
waarin hij artistiek te zeer beneden de maat blijft van de grote Hagenaar. Het is
duidelijk dat Erens' kwaliteiten elders liggen dan in de handvol door hem beproefde
vertellingen van wat langere adem. In dit boek mochten ze echter niet ontbreken
omdat bij nadere ontleding in alletwee een diversiteit van Limburgse gegevenheden
kan worden aangetroffen.
Toen in De Nieuwe Gids van oktober 1891 Erens een, aan Maurice Barrès
opgedragen, fragment uit zijn roman Oorlog publiceerde, oordeelde Arij Prins, in
een brief van 2 december 1891 aan Lodewijk van Deyssel: ‘Het begin bevalt mij
niet. Hij heeft het zeker met hooge artistieke aspiraties geschreven, doch het is zwak
geworden.’ Op 14 december 1891 wees Van Deyssel er zijn in Hamburg woonachtige
vriend Prins op: ‘Met zijn roman Oorlog heeft Erens meer literaire intentie dan men
misschien vermoeden zou.’ Eerder had Erens, zo betoogde Van Deyssel, in een artikel
in het weekblad De Amsterdammer, gereageerd tegen de gecompliceerde
taalvervorming van Herman Gorter en nog enkele anderen, en bij die gelegenheid
een terugkeer bepleit tot een eenvoudiger taal, een eenvoudiger realisme. ‘En van
dat eenvoudige realisme moet, meen ik, Oorlog als een proeve beschouwd worden.
Goed vind ik er van de uittocht van dien jongen man uit zijn dorpje, met de beweging
der vogelen om hem heen.’
Als ik mij niet vergis is P.H. van Moerkerken de enige geweest die zonder reserve
bewondering kon opbrengen voor romanfragmenten als Oorlog en De dingen die
naderen. In een artikel in het weekblad De Amsterdammer van 21 juli 1917, bij
gelegenheid van Erens' zestigste verjaardag, prees Van Moerkerken die fragmenten
als ‘zóó zuiver van stemming, zóó breed gezien, dat men zich teleurgesteld afvraagt:
waarom schreef de auteur niet verder? Waarom voerde hij deze
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schoone verbeelding niet ten einde? Was het zijn zwervend leven dat hem het rustig
verdiepen in een groot-opgezette kompositie belette? Of was zijn zelf-kritiek te
streng; stelde hij zich zóó hooge eischen, dat hij voelde er niet aan te kunnen voldoen?’
Het antwoord hierop heeft Erens gegeven in Grondtonen, het stuk waarmee dit
boek besluit en dat met reden beschouwd kan worden als het geestelijk testament
van Frans Erens. Grondtonen laat zich lezen in samenhang met een nooit herdrukte
notitie, in december 1934, een jaar dus voor zijn dood, door Erens afgedrukt in De
Nieuwe Gids: ‘Ieder schrijver kan zich afvragen: zit in mij iets van den zuurdeesem,
die de vrouw mengde onder het meel, waardoor het begon te leven, zich vermeerderde
en tot brood werd voor den mensch? De toekomst zal het leeren, en heb ik niet in
mij het levende ferment, dan ben ik tevreden te zinken in de vergetelheid en er te
slapen door de volgende eeuwen heen.’ Hoezeer het levende ferment in het werk van
Frans Erens aanwezig is gebleven, nu reeds een halve eeuw lang sinds zijn afsterven,
is in Vervlogen jaren en in dit boek op tal van bladzijden voor iedereen helder
afleesbaar.
Harry G.M. Prick
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Herinneringen
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Jongensjaren
Mijn ouderlijk huis stond aan den weg, die loopt van Heerlen over Nieuwenhagen
door Waubach naar de Duitsche grens, waarvan de afstand tot bij ons maar een
halfuur was. Tegenover ons aan de andere zijde van den weg was een hooge haag
van beukenhout, stokken, die over de honderd jaar oud waren en waaronder kippen
hun eieren legden. Naast het huis was een langwerpige poel, waaruit het water voor
het vee werd gehaald, beschaduwd door een reusachtigen kastanje, een paar oude
knotwilgen en eenige kwetsenboomen. Daarnaast stond een hooge plataan, waarvan
ik het omhakken nooit zal vergeten door het gekraak en den smak, waarmee hij op
den grond viel. Vóór het huis stonden twee zwarte lindeboomen in waaiervorm. Zij
moeten wel zeer oud zijn geweest; als kind heb ik daar nooit aan gedacht, maar in
latere jaren heb ik ze geschat op ongeveer driehonderd jaar.
Een man en zijn vrouw, afkomstig uit Zaandam, die in Indië geld hadden verdiend,
waren in de achttiende eeuw daar gaan rentenieren. Zij hadden er het woonhuis laten
bouwen en waarschijnlijk hetgeen zij op die plaats vonden, laten afbreken. Zekerheid
daaromtrent heb ik uit de traditie niet kunnen achterhalen, maar de twee groote
lindeboomen wijzen er op dat er reeds vroeger op die plaats een huis moet hebben
gestaan. Volgens de traditie zouden die twee Zaanlanders Schrek hebben geheeten
en ik heb altijd hooren vertellen, dat zij Zondagsmiddags op een bank vóór het huis
zaten thee te drinken, waarbij de man een lange Goudsche pijp rookte en de vrouw
thee schonk met een mooie zijden japon aan. De herinnering aan de thee en de
Goudsche pijp was bewaard gebleven, omdat in die streken deze twee dingen in dien
tijd onbekend waren.
Het Zaanlandsche echtpaar was te vroeg gaan rentenieren en er kwam voor hen
een moment, dat zij hun huis niet konden blijven bewonen. Het werd door mijn
grootvader gekocht en mijn grootmoeder heeft
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mij verteld, dat de Schrekken, zooals ze bij ons werden genoemd, daarna in een klein
huisje waren gaan wonen opzij van onze wei en dat zij er zoo slecht aan toe waren
geweest, dat zij hun iederen dag het eten had laten brengen, zoolang zij nog hadden
geleefd.
De sporen der menschen zijn ras uitgewischt. Ik heb in mijn jeugd nog wel eens
navraag gedaan aan ouden van dagen, doch niemand herinnerde zich ook maar van
hooren zeggen, iets van dit vreemde echtpaar. Zaandam was toen voor onze streek
vreemder dan Parijs of Keulen, dus was er nergens een aanknoopingspunt gebleven
met den oorsprong van deze verdwenen menschen. Hun naam heb ik op den klank
gespeld; misschien was die in werkelijkheid heel anders, want nergens worden de
namen zoo verbasterd als in Limburg. Waarom hadden zij zich zulk een afgelegen
oord in het Zuiden van ons land als woonplaats gekozen?
Op kleine afstanden van ons huis lagen hier en daar leemen woningen en niet
verder dan zeven of acht minuten van ons af was een groot dennenbosch. Daar klom
ik in de toppen der boomen en haalde er de eieren uit de kraaiennesten. Ik nam ze
mee naar huis en als de keukenmeid het niet te druk had kookte zij ze voor mij in
een ijzeren keteltje, dat hing aan een ketting boven het vuur. Mijn moeder had mij
geleerd het eitje plat te slaan in mijn hand vóór ik het opat.
In het bosch lag de heuvel, de Ravesmaar, wiens naam wel werd afgeleid van
Ave-Marieberg, maar bij later nadenken is het mij duidelijk geworden, dat hij wilde
beteekenen: de heuvel bij de maar, waar de raven kwamen drinken. Die maar was
ineengeschrompeld tot een kleinen welput in het bosch, waarin het water kristallijn
was, ongeschonden en helder. Ik heb daar als kind urenlang gelegen. Nu en dan
kwam iemand over het zandpad tusschen de dennen met een kruik om water te halen.
Dikwijls kwam een oude man, die een grooten lap in het putje dompelde en dan
uitperste in zijn kruik. Hij deed dat zoo dikwijls tot de kruik vol was. Ik kende hem
goed, hij woonde op de Keijser, een afzonderlijk gehuchtje van drie of vier huizen,
gelegen aan een weg die dwars stond op de chaussee. Zijn gevulde kruik nam
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hij op den schouder en ik zag hem door de dennen langs het slingerend zandpad naar
boven klimmen.
Op een dag toen hij weer weg wilde gaan, kreeg hij mij in het oog en zei: ‘Ik moet
zelf gaan, het Seef is naar de kermis.’ Ik wist wel, dat hij daarmee zijn vrouw
bedoelde. Zij was dood, al jaren, maar de eenzelvige man kon dat niet aannemen.
Hij deed alsof hij op haar terugkomst wachtte van een kermis op een dorp in de buurt.
Op een dag kwam hij naast mij op den grond zitten, haalde een pakje uit zijn zak
en begon voorzichtig het vuilige, grijze papier los te wikkelen. Er kwam een kerkboek
uit in een witten band, van been, denk ik. Hij liet het zien met trots; hij bewonderde
het. ‘Dat is het knoken mesboek van het Seef’, zei hij, ‘ik bewaar het tot het
terugkumt.’
Hij pakte het boek weer in en stak het in zijn zak. Hij knikte tegen mij en ik lag
nog lang te kijken naar zijn gebogen rug, die ik zag klimmen en tusschen de stammen
verdwijnen.
Dat water van het heiputje was buitengewoon helder en zuiver. Men kon er zien
tot den grond toe. Als jongen schepte ik met mijn beide handen en dronk en vond
het heerlijk. De straal van de zon drong tot op den bodem van wit zand en in dien
straal schoten heen en weer al spelend insecten die het watervlak even beroerden.
Nu zijn de dennen daar gekapt, de plaats om het Heiputje, dat nog altijd bestaat,
is geheel kaal, doch het ergste is dat het water daar nu vuil is. Niet lang geleden heb
ik er een dooden hond in gevonden dien iemand daar had verdronken.
Ik was gehecht aan die bron. Die plaats was voor mij een thuis geweest en dat
verval deed mij pijn.
En wanneer ik denk, dat vroeger daar hooge dennen stonden, die ruischten in de
stilte, dan valt er een droefheid over mij. Doch is het niet goed dat de schoonheid
van vroeger jaren verwelkt en te loor gaat, want anders zouden wij daar steeds naar
terug verlangen? Nu bevrijdt de vernietiging de ziel bij het onherroepelijk verlies.
Chateaubriand zegt in zijn René: ‘Le temps a fait un pas, et la face de la terre a
été renouvelée’.
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Hoeveel te meer is dat nu het geval. De groote veranderingen van het aanschijn der
aarde heb ik dus nog beleefd. Te allen tijde was de mensch laudator temporis acti.
Dikwijls is gezocht naar de verklaring van dat gevoel. Wij in onzen tijd kunnen in
ieder geval met meer recht spreken van de schoonere, vroegere jaren, wanneer wij
ons ten minste niet door allerlei snobbistische vooruitgangs-gloriën willen wijs
maken, dat wij het nu toch ‘so herrlich weit gebracht’ hebben.
In die tijden waren de landerijen nog omgeven door hooge heggen van ahornhout,
dat op beuken gelijkt, omdat men ervan overtuigd was, dat de veldvruchten daardoor
beter beschermd waren. De stammen en knotten van deze heggen waren dikwijls
hoog en er waren er bij, die wel een paar honderd jaar telden. Daar in de gaten
woonden uilen en in de takken zaten nesten van merels.
Nu zijn de scheidingen overal aangeduid door prikkeldraad. De schaduwen zijn
uit het landschap verdwenen, de winden hebben vrij spel en de vogels hebben geen
plaats meer om te wonen.
Op een afstand van ongeveer vijf minuten ten Noorden van ons huis liep de
zoogenaamde Landgraaf, waarvan ik nog vele stukken heb gekend. Dit was een
gracht, door menschenhanden gegraven, die diep en breed was. Het volk zeide, dat
zij was gegraven door Napoleon. Men schreef den Keizer allerlei dingen toe, waarvan
men den oorsprong niet kende, maar de Landgraaf was veel ouder dan de
Napoleonstijd, die mijn grootouders zelf hadden meegemaakt. Naar mijne meening
staat het vast, dat hij door de Romeinen is tot stand gebracht. Zou hij een restant zijn
geweest van een Romeinsch legerkamp? De naam van de plaats, waar zij woonden,
zou er aan doen denken, want ons huis werd ‘Huis de Kamp’ genoemd.
In den Landgraaf speelde ik vaak als kind. Ik vond het prettig daarin naar beneden
te loopen en te rollen en dan weer op te klimmen langs den rand, waarop hier en daar
boomen waren geplant. Later hebben de eigenaars die boomen gekapt en het stuk
van den Landgraaf, waarop zij recht hadden, gelijk gemaakt met het overige veld.
Voor zoover ik weet, zijn de sporen van den Landgraaf nu uitgewischt. Alleen door
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Huize De Kamp te Schaesberg, waar Frans Erens op 23 juli 1857 werd geboren.
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hen, die nauwkeurig daarnaar zouden gaan zoeken, kunnen nog overblijfsels worden
gevonden.
Bij den Heksenberg, een halfuur verder in de hei gelegen, zijn ook nog
verschillende sporen te zien van grachten of graafwerk, die op een Romeinsch
legerkamp zouden kunnen duiden. Daar ligt ook een veld van oude grafheuvels, die
nog zijn te onderscheiden.
De hei bij den Heksenberg is buitengewoon van vormen. Eigenaardige heuvels
staan daar op rij. In dat dal liep vroeger de Sterrebach, ook Roo Baak (Roode Beek)
genoemd, die uit verschillende plaatsen van den grond daar haar oorsprong nam. Het
was een zuiver en helder water. Veel jaren geleden heb ik er in de zomermaanden
vaak gebaad op warme avonden, onder het weemoedig geroep der pluvieren, die
daar op den doortocht waren. In de beek waren ook bloediegels en kleine zwarte
kreeften.
Eén huis had daar ooit gestaan, van baksteenen gebouwd. Ik heb de steenen nog
zien liggen en de plaats van den kelder was duidelijk. De omtrek daar heette het
Sterrebosch. Kort daarbij heette een gedeelte van de hei de Heldewier. Volgens de
traditie moet er ooit een Baron Heldewier hebben bestaan en ook een Baron von
Sterrebach. Zij hebben aan die plaatsen waarschijnlijk hun naam gegeven.
Wie lang geleden dat brikken huis had gebouwd, zoo midden in de groote hei en
de bosschen, ver van alle menschen verwijderd, heb ik nooit kunnen vernemen. Het
moet wel een zonderling mensch zijn geweest, die daar in die wijde eenzaamheid
zich had gevestigd. Aan het begin van die hei heb ik eenige jaren geleden op een
halfuur afstands van de Sterrebach bij het zoeken naar het hol van een das, brokken
gevonden van de steenen fondamenten van een ander huis. Het was aan niemand
bekend, ook niet aan de oudste menschen in de streek, dat daar ooit een bouwsel had
gestaan en geen aanwijzing was er over te achterhalen. Dat het geen hut kan zijn
geweest, bewijst het op de plaats gevonden metselwerk. Hutten werden slechts uit
leem en gevlochten takken opgetrokken. De dennenbosschen hebben zich vroeger
uitgestrekt tot over de Duitsche grens bij Gangelt. Het waren
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hooge dennen; ik heb er nog enkele gedeelten van gekend.
Die hei was zeer zeker een der merkwaardigste gedeelten van ons land. Wanneer
men van een der heuvelen naar beneden ziet, kan het niet anders of men raakt
overtuigd, dat hier in dit dal bij de bronnen van de Roo Baak in vroeger eeuwen
menschen hebben gehuisd, beschermd door de beboschte hoogten. Meer dan dertig
jaar geleden ontmoette ik daar een scheper met zijn kudde, een stillen, door ouderdom
gebogen man. Toen ik zoo met hem sprak over de hei, zei hij met een grootsch gebaar
op den grond wijzend: ‘In de hei hier steekt van alles.’ Hij meende, dat niemand nog
kende, wat er in dien bodem lag verborgen. In dien tijd was de Roode Beek door
mijnbouw nog niet uitgedroogd; nu is de streek verwoest.
Ik heb alleen nog stukken gekend van het groote Sterrebosch. Het waren hooge
dennen. Ik heb er veel geloopen en er onder liggen luisteren naar den wind, nu en
dan opgeschrikt door een in de takken opspringenden eekhoorn of verrast door het
voorbijschieten van een konijn. Ook hazen zag ik over de vlakke hei weggaloppeeren
en in de hoogte sperwers op uitgespreide vleugelen drijven. Vossen zag ik soms op
groote afstanden vluchten. In Augustus, wanneer de hei zoo ver het oog reikte in
vollen bloei stond, was het loopen in die paarse oneindigheid voor mij een genot. In
dien tijd waren er nooit hei- of boschbranden, want menschen kwamen er niet om te
wandelen, alleen hij die naar Gangelt of Schinveld moest, volgde het nauwelijks
zichtbare pad, dat liep naar de Duitsche grens langs den ‘Blauwen Paal’, die de
grenssteen was geweest van de Oostenrijksche Nederlanden. Hij is van blauwen
hardsteen en draagt nog den dubbelen Oostenrijkschen adelaar, die er in is
uitgehouwen en nog niet door het mos is weggevreten. Niemand heeft dien Blauwen
Paal ooit verwijderd. In zijn afgelegenheid heeft hij niemand gehinderd en op het
oogenblik staat hij er nog. Rondom hem zijn grenzen van koninkrijken veranderd.
Oorlogen zijn uitgevochten, maar de tijden hebben hem niet gedeerd. In de stilte om
hem heen klinkt alleen het droefgeestig geroep van den geelgors. Hij is voor die
streken steeds geweest een
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mijlpaal, die den weg heeft gewezen aan reizigers, jagers, smokkelaars en
vluchtelingen.
In het begin van de negentiende eeuw kreeg mijn grootvader op zekeren dag een
brief, waarin hem werd aangezegd, dat wanneer hij niet op dien of dien dag 2000
francs op een bepaalde plaats bij den Heksenberg zou laten neerleggen, zijn huis zou
worden in brand gestoken.
Mijn grootvader deed door de twee paardenknechten een zak met waardelooze
muntstukken op de aangewezen plek brengen en hij zelf verborg zich daarna met de
twee mannen op een afstand in het struikgewas. Hij was maneschijn en mooi weer.
Over de bosschen en de stukken hei rondom den Heksenberg lag een volkomen stilte.
Nadat zij eenige uren daar hadden gelegen, zagen zij een kar met een paard
bespannen aankomen. De kar ging voorbij, zij zagen er niemand op zitten of er naast
loopen. De kar ging langzaam door de hei en verdween in de verte in de richting van
de Duitsche grens. Verder bleef alles stil en geen geluid werd gehoord, dat van
menschen kon komen. Na nog eenigen tijd te hebben gewacht op de plaats, waar zij
lagen, gingen zij kijken en vonden den zak niet meer.
Wat was er waarschijnlijk gebeurd? De kar was de plaats gepasseerd, waar de zak
lag. In den bodem moet een gat zijn geweest en er moet iemand in de kar hebben
gelegen, dien men in den nacht niet had kunnen onderscheiden en die den zak had
gegrepen.
De drie mannen gingen daarop naar huis. Mijn grootvader hoorde van de zaak
niets meer en er is ook geen brand gesticht.
In die tijden werd er in de omstreken van Schaesberg en Nieuwenhagen vaak
ingebroken des nachts. Alhoewel de Bokkenrijders-tijd voorbij was, zat het stelen
en inbreken bij sommige menschen er in en des morgens vroeg men zich af: ‘Waar
mogen ze vannacht maar gestolen hebben?’ Eens op een nacht hoorde mijn grootvader,
dat er aan de luiken werd gebroken. Hij ging naar het venster en schoot eenige malen
in de lucht. De dieven, het moet een heele bende zijn geweest, verdwenen onder
groot lawaai, geluiden, die aantoonden, dat er ook op wacht hadden gestaan.
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Mijn grootvader heb ik nooit gekend. Hij was jong gestorven, vele jaren vóór mijn
geboorte. Mijn grootmoeder kan ik mij nog herinneren als een oude vrouw, die altijd
in een leuningstoel zat, het (Amsterdamsche) Handelsblad lezende en de Echo der
Gegenwart uit Aken. Zij ging niet meer uit, ook niet in een rijtuig. Ik heb haar alleen
gekend, toen zij tachtig of eenentachtig jaar was. Dat zij het Handelsblad las, was in
onze streek iets bijzonders, want niemand kende in dien tijd genoeg Hollandsch om
een courant in die taal te lezen. De beschaafde menschen spraken Fransch of Duitsch
en ook uitten zij zich in het plat, dat bij ons in dien tijd een plat Duitsch was.
Des morgens en des avonds bad mijn grootmoeder in een groot oud kerkboek met
zwartleeren band, dat nog van haar moeder kwam. Ik heb het later gevonden; het
was:
‘Der grosse Baum-Garten, im grossen Druck: Darin überausz krafft-und anmutige
Gebetter... Eingerichtet und verfertigt durch P. Martin von Cochem.’
Deze pater von Cochem wordt in de bekende literatuurgeschiedenis van Willem
Scherer hoog geprezen om zijn levendig en indringend proza.
Ik herinner mij, dat bij onweer uit dit kerkboek gebeden werden voorgelezen. Nu
ik ze bij het schrijven dezer opteekeningen overlees, valt hun krachtige, drastische,
bijna naïeve toon mij op. Het volgende gebed, dat ik in mijn kindertijd verschillende
malen hardop heb hooren bidden, is een bezwering van het onweer en luidt aldus:
‘Im Namen Gottes Vatters, und des Sohns, und des H. Geistes, Amen.
Ich beschwöre euch ihr trübe Wolcken, Blitz, Donner, Hagel und Ungewitter,
durch die Allmacht Gottes Vatters, durch die Weisheit Gottes Sohns und durch den
Gewalt Gottes heiligen Geistes, dass ihr euch zertheilet, und keinen Menschen, noch
einiger fruchtbaren Creatur Schaden zufüget. Ich beschwöre euch durch den
lebendigen Gott, durch den wahren Gott, durch den heiligen Gott, dasz ihr aufhöret
zu wüten, und die menschliche Hertzen zu erschröcken. Ich
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beschwöre euch durch die Krafft des heiligen Creutzes, daran unser Herr Jesus
Christus mit ausgestreckten Armen gehangen, und die Luft gereiniget, und von dem
Gewalt des bösen Feindes befreiet hat.
Ich beschwöre euch durch die Glorwürdigkeit der seligsten Jungfrau Mariä; durch
den Gewalt der heiligen Apostelen; durch das Leiden der heiligen Martyrer; durch
den Sieg der heiligen Beichtiger; durch die Reinigkeit der heiligen Jungfrauen, und
durch die Verdienste aller Heiligen, dass ihr euch von dannen hinweg, und in ein
wildes Land, da ihr niemand schaden könnt, entweichen sollet.
Ich beschwöre dich du grausames Ungewitter, wann dich vielleicht der leidige
Satan solle erweckt haben, durch die Ueberschattung so die Krafft des Allerhöchsten
über die Mutter Gottes gemacht hatt.
Ich beschwöre dich durch das hochgebietende Wort, so unser Herr Jesus Christus
am Meer Genesareth über dich gesprochen hatt.
Ich beschwöre dich durch alle Beschwörungen, so alle Heiligen Gottes gegen dich
gethan haben.
Und ich beschwöre dich durch das Zeichen des heiligen Creutzes, so ich mit
grossem Glauben und Vertrauen zu Gottes Ehren gegen dich mache; das du aufhörest
zu wüten, zu donnern, zu blitzen, zu hageln und zu brausen: damit wir von allen
Schrecken erlöst, und vor allem Schaden bewahrt, preisen den allmächtigen Gott
Vatter, Sohn und heiligen Geist. Amen.’
Zoo gauw men dit gebed begon werd de gewijde kaars opgestoken, die in ieder
huis werd bewaard. Zij verlichtte met haar vlam de neergeknielde huisgenooten,
terwijl iedere bliksemflits allen telkens het kruisteeken deed maken en de donderslag
iedereen deed schrikken. Ook werden er bij onweer een paar bloemen van de
kroetwusch op het haardvuur geworpen. Die kroetwusch was een bundel bloemen
en kruiden, die op den 15den Augustus, Maria-hemelvaartsdag, ieder jaar werd
gewijd. Op dien dag ging uit ieder huis iemand naar de hoogmis met den bundel
bloemen in de hand. Vóór de mis werden deze bloemen door gebeden en zegeningen
gewijd. Dit gebruik bestaat nog in Limburg, misschien ook in Duitschland en België.
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De traditie wilde, dat er bepaalde bloemen en kruiden daarvoor werden gekozen. Ik
herinner mij nog een kruid, dat stond onder een bloedpereboom in onze wei. Het
spijt mij, dat ik geen botanicus ben, om den naam er van te achterhalen. Het blad
was gezikzakt of ingesneden en het rook sterk, wanneer het in de hand werd gewreven.
Het middenstuk van de kroetwusch was altijd de bloem van een kaars, met de
bleek-groene wollige bladen er om heen.
Die kaarsplant heb ik altijd iets bijzonder moois gevonden, terwijl veel andere
bloemen mij onverschillig laten. Ik vond er een persoonlijkheid in, een plant, die
zonder vertakkingen, onafhankelijk van andere, recht naar den hemel ging. Zij had
voor mij iets fiers. In de tuinen heb ik haar altijd met achting behandeld, en ik herinner
mij nog mijn hevige verontwaardiging en mijn drift als kleine jongen toen een tuinman
er een als onkruid had uitgeroeid.
Mijn ouderlijk huis, zooals ik het in mijn kindsheid heb gekend, was in
verschillende perioden gebouwd. De twee Zaanlanders, die het oorspronkelijk
bouwden, hadden er een woonhuis van gemaakt, maar nadat mijn grootvader het had
gekocht, veranderde hij het omstreeks 1810 in een boerderij in den vorm, die nu nog
veel voorkomt in Zuid-Limburg, België, Noord-Frankrijk en het aangrenzende deel
van Duitschland: schuur, stallen en woonhuis op een wijze gegroepeerd, dat zij in
een vierkant liggen. Daardoor ontstaat een binnenplein en in het midden daarvan is
gewoonlijk de mest. Bij ons lag het heerenhuis aan de boerderij vast.
Omdat in dien mest alleen het stroo van onder de beesten wordt gestapeld, is hij
weinig hinderlijk. De ruimte tusschen den mest en de gebouwen is geplaveid en
wordt spronk genoemd. Het geheel wordt afgesloten door een zware inrijpoort.
Wanneer de poort en alle blinden aan den kant van de chaussee waren gesloten, zag
ons huis er uit als een vesting.
Ik herinner mij, dat bij het uitrijden van de hoog gevulde karren stalstroo de paarden
schravelden over de keien en door geschreeuw en zweepslagen moesten worden
gedreven om de kar te trekken uit den
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diepliggenden mest. Ik weet, dat ik als kind stond te kijken naar het spatten der
vonken uit de keien. Dat gaf een angstig gevoel en de telkens mislukte pogingen om
de kar uit de diepte te krijgen bezorgden mijn moeder grooten angst voor ongelukken,
wanneer zij het toevallig zag. Zij vertelde nu en dan een geschiedenis, die grootmoeder
haar had verhaald en die oorspronkelijk was meegedeeld door een vriend van het
huis, toen zij op een keer allen bij toeval stonden te kijken naar het moeilijk uitrijden
van zoo'n kar mest. Mijn moeder geloofde zelf niet veel van dat verhaal; dat kwam
niet overeen met de gesteldheid van haar geest.
De vriend had verteld, dat op zijn goed de mest bijzonder diep lag, zoodat het
uitrijden der zwaar geladen karren met groote inspanning moest gebeuren. Toch was
er onder zijn volk een jonge paardeknecht, die het paard maar bij den teugel behoefde
te grijpen en voort te sjorren om de kar als een veer uit de diepte te doen wippen en
de poort te doen uitrijden. Dat kwam iedereen vreemd voor. Niemand kon het zooals
hij, ook niet oude, ervaren mannen, die hun heele leven met paarden hadden
omgegaan. De jongen wist zelf niet hoe hij het deed.
Eens op een dag dat de pastoor van het dorp een bezoek bracht en er toevallig mest
werd gereden, nam de huisheer, die over den jongen had gesproken, den geestelijke
mee naar den spronk om hem te laten kijken hoe het ging. Een zwaar geladen kar
stond juist klaar en de oudste paardeknecht deed veel moeite om de kar te laten
oprijden. De jonge man, die het zwoegen mede stond aan te zien, riep: Laat mij er
eens aan!’ De ander liet hem den teugel over. Hij pakte dien beet, riep het paard toe,
trok het vooruit en in een oogenblik daverde de kar over de gladde keien de poort
uit. Niemand kon begrijpen hoe dat in zijn werk was gegaan. De pastoor zei: ‘Stuur
die jongen eens naar mij toe.’
De huisheer gaf den volgenden dag den jongen een brief, dien hij bij den pastoor
moest geen brengen. Na eenigen tijd te zijn weggeweest, kwam hij terug en zei:
‘Meester, daar is de brief, ik heb hem niet kunnen afgeven.’

Frans Erens, Over Limburg

44
De huisheer was zeer verwonderd en de jongen verklaarde, dat het hem onmogelijk
was geweest de pastorie te bereiken. Hij had er zelf niets van begrepen.
Dit werd aan den pastoor meegedeeld en deze kwam kort daarna nog eens om de
zaak te onderzoeken. Maar ook aan hem kon de jongen geen andere verklaring geven,
dan dat hij niet aan de pastorie had kunnen komen.
Toen vroeg hem de pastoor of hij altijd zoo sterk en handig in het werk was
geweest, zoo zelfs, dat hij dingen kon doen die aan oude ervaren mannen onmogelijk
waren.
‘Neen’, zei de jongen, ‘dat heb ik geleerd van een vreemden man.’ Op het nader
uitvragen van den pastoor vertelde de jongen, dat toen hij eens moeite had gedaan
om met een zwaar geladen kar een helling op te rijden, een man, die ook op den weg
liep, het paard bij den teugel had gegrepen en blijkbaar heel gemakkelijk met de kar
de hoogte was opgegaan. Hij had den vreemde gedankt en hem gevraagd hoe hij dat
zoo gauw had klaargekregen. Toen had de man hem een ring gegeven en gezegd:
‘Draag dezen ring altijd bij je en als iets moeilijk voor je is, denk dan maar aan
mij en alles zal goed gaan.’
Sedert dien tijd had de jongen dat dan ook gedaan en de vreemde man bleek
waarheid te hebben gesproken. Hij liet ook den ring zien, een donker onooglijk ding,
dat geen waarde had.
‘Geef mij dien eens hier’, zei de pastoor, ‘en rij nu die kar uit den mest.’
De jongen greep het paard bij den teugel en riep en sjorde. Na veel geschreeuw
en gezwoeg reed de kar eruit, nadat de mannen hadden geholpen door tegen de
raderen te duwen. Maar dat was niets bijzonders; zoo ging het bij de andere knechten
ook.
Sedert dien tijd was de jongen zijn meer dan gewone kracht en handigheid kwijt.
Hij was een goede werker, maar hij kon niet méér volbrengen dan de overige knechten.
Hij was nog lang op het landgoed gebleven en iedereen had hem graag mogen lijden.
De pastoor had den ring
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meegenomen; hij had hem later vernietigd.
Mijn moeder deed dit verhaal altijd op de haar eigen manier, waarin een kalme
aanvaarding lag van alles wat het leven bracht, gemengd met een lichten humor en
halve ironie.
Mijn grootvader had een put laten boren vlak naast het huis, zoodat het puthuis,
dat een afzonderlijken ingang had en geregeld werd gesloten, met de woning één
gebouw vormde. Ieder die aan den put kwam, moest den sleutel weer binnen brengen.
Zelden heb ik beter water geproefd dan dat van mijn ouderlijk huis. Het was helder
en zonder den geringsten bijsmaak. Andalusiërs, die bekende fijnproevers van water
zijn, zouden zich aan dezen drank hebben kunnen verlustigen. Een eigen put te hebben
was in dien tijd in onze streek een zeldzaam voorrecht.
Het water uit een in den grond geboorden put werd kortweg ‘put’ genoemd, ter
onderscheiding van het water uit de poelen, waarmee het vee werd gedrenkt. Alleen
‘put’ werd gedronken en gebruikt om het eten klaar te maken. Elk ander water werd
kortweg water genoemd. Men had er een soort eerbied voor put, want het was met
moeite uit de diepte naar boven gehaald en in sommige tijden was de voorraad beperkt.
Toen dokter Wenckebach, de bekende Weensche professor, die vroeger dokter in
Heerlen was, eens aan een zieke had verordonneerd veel water te drinken, kreeg hij
van de verontwaardigde vrouw ten antwoord, dat zij dat aan haar man nooit zou
geven. De dokter, die de bedoeling der vrouw niet goed had begrepen, vertelde het
geval aan mijn moeder. Zij lichtte hem in over water en put. In het vervolg schreef
hij put voor.
Weldra vroegen de menschen, die niet ver af woonden, of zij het water bij ons
mochten komen halen, omdat zij anders naar den gemeenteput moesten gaan, die op
grooteren afstand lag. Het werd meestal toegestaan en om erfdienstbaarheid te
voorkomen werd jaarlijks een klein bedrag als schadevergoeding vastgesteld.
De twee zware houten emmers met ijzeren banden beslagen, die het water uit den
put naar boven brachten, werden opgetrokken door een
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groot houten rad, dat met de hand moest worden gedraaid. Aan den buitenkant van
het rad waren uitsteeksels, die dienden om het vast te grijpen. Het zeel (touw) liep
in de hoogte over een houten rol, die ‘wel’ werd genoemd. Wanneer het rad niet
werd gedraaid, moest het worden vastgelegd met een ketting, want het terugloopen
ervan was gevaarlijk; dan zou het zeel kunnen breken en dan viel een der twee emmers
naar beneden. Was de emmer in den put gevallen, dan daalde er iemand in af om
hem weer naar boven te brengen. Mannen uit de buurt werden gehaald, die het rad
moesten vasthouden, zoolang degene die zich in den anderen emmer naar beneden
had laten zakken, in de diepte werkte. Het was dan doodstil in en vóór het puthuis.
Er mocht niet worden gesproken, want één onoplettendheid kon den man beneden
doen verongelukken. Wanneer ik over den rand van het muurtje keek naar beneden
in de diepte, zag ik daar de geheimzinnige vonk van de ‘lucht’ (lantaarn), waarbij
de man, die was afgedaald, zijn herstellingswerk deed. Nu en dan riep hij iets naar
de oplettende mannen boven. Het was een zwak geluid en kwam van heel ver.
Het was altijd koel, maar nooit kil in het puthuis en het licht was er gedempt.
Vooral zomers was het er prettig. Ik herinner mij, dat er soms veel lawaai was en
gegooi met emmers, gepraat en gelach van de vrouwen en kinderen, die het water
kwamen halen. Toen ik een kind was, waren de puthalers nog niet zoo talrijk als
later. Zij kwamen dikwijls met dikbuikige steenen kruiken, die in Raeren werden
gebakken.
Nadat die gevuld waren, werden zij buiten gezet en bleven de vrouwen zonder
ophouden met elkaar staan praten, want de put was het punt, waar de menschen elkaar
ontmoetten. De gang naar den put was voor vele vrouwen en meisjes de glorie van
den dag. De vrouwen kwamen 's morgens en vertelden elkaar over hun man, hun
kinderen, hun buren; de meisjes kwamen liefst 's avonds, als de jongemannen vrij
van het werk waren. Die draaiden dan voor haar het rad en lieten de vaten en kuipen
vol loopen. Als het druk was, stonden er hondekarren en kruiwagens van allerlei
soort vóór het puthuis onder de linde. Dan
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was er lawaai, gelach, gepraat, geblaf van honden, gerinkel van ijzeren emmers,
geplas van water, geschreeuw van kinderen.
In een tijd van droogte of als de gemeenteput niet in orde was, kwamen de
menschen soms smeeken om water. Er werd bij ons gegeven zoolang wij hadden,
maar als ons water op was, heb ik wel eens twee vrouwen zien vechten om den
laatsten emmer van dien dag.
Nu hebben die dorpen waterleiding en zijn de putten gesloten en verzand en kokeren
zij in eenzame diepte.
Wanneer de vrouwen haar gevulde kruik buiten hadden gezet en in het puthuis
bleven praten, liet ik als jongen wel eens een touw naar beneden en trok de volle
kruik naar mij toe. Ik goot het water uit in de waschkommen en liet de leege kruik
weer voorzichtig op dezelfde plaats naar beneden zakken. Als de vrouw, aan wie de
kruik behoorde, merkte, dat zij geheel leeg was, begon zij luid en schreeuwend haar
verwondering te uiten. Maar zij kon geen verklaring vinden en moest het zich
ontgeven. Zij ging de kruik opnieuw vullen en de gesprekken bedekten het
onopgeloste raadsel.
Ik vond het altijd een genot te hooren hoe een in de diepte van den put geworpen
steentje naar beneden bruiste. Soms liet ik het in het midden langs het touw naar
beneden vallen. Dan hoorde ik alleen een gesuis en een zwakken plons, wanneer de
steen in het water terecht was gekomen. Maar soms ook wierp ik hem tegen de wand,
waarna hij bonsde tegen de tegenovergestelde zijde en weer terugsprong, telkens en
telkens den wand rakend met brommend gebruis, tot hij eindelijk in het water plonsde.
Ik nam niet een grooten, maar een kleinen steen, die zeer zuiver was, want ik wilde
het water niet verontreinigen. Toch deed ik het maar zelden. Wanneer ik eenmaal
den val van den steen had gehoord en de sensatie van de diepte had geproefd, had
ik er voor langen tijd genoeg van.
Toen de put eenige jaren had bestaan, voldeed hij niet meer. Hij was niet diep
genoeg; het huis lag op een hoogvlakte. Omdat hij te weinig water gaf, moest hij
dieper worden gemaakt; daarvoor werden puttenmakers gehaald uit de Belgische
Kempen. Bij het eerste graven waren
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mergelblokken onder in den put gebracht, die nu in de diepte moesten worden
uitgezaagd en naar boven geheschen. Dat was een gevaarlijk werk en het ging met
zeer veel moeite. Als zoo'n blok zou kantelen, zou de man, die er beneden in zat, er
door verpletterd kunnen worden. Mijn grootmoeder had hevigen angst daarvoor en
liet iederen avond alle huisgenooten een gezamenlijk gebed doen voor de
puttenmakers en ook liet zij in de kerk iederen dag een mis lezen voor hun behoud,
zoolang het werk duurde. Dat was een heele maand.
Het liep zonder ongelukken af en de put kwam op een diepte van ruim tweehonderd
voet. Dat was heel veel; het werd de diepste put van den geheelen omtrek.
In de dagen der Napoleontische oorlogen overzwermden vreemde troepen de
dorpen Heerlen, Schaesberg, Nieuwenhagen, Eijgelshoven, Waubach, die dicht bij
de Duitsche grens liggen. Wanneer ze kwaad hadden gewild, dan zou het volk
weerloos daartegen zijn geweest. Om dit te voorkomen liet mijn grootvader dagenlang
aan de soldaten, die voorbij ons huis trokken, boterhammen met ham uitdeelen en
een glas bier of jenever er bij. Manden klaargemaakte boterhammen stonden daarvoor
aan de poort. Het vreemde krijgsvolk heeft dan ook in ons dorp den menschen geen
overlast aangedaan. Zij namen dankbaar aan wat hun werd gegeven en de Kozakken
loofden de jenever en zeiden: ‘Gut Schnaps’.
In de hei bij den Heksenberg waren groote troepenmassa's gelegerd. Dat waren
voornamelijk Duitschers. De generaal, die daarover het bevel voerde, was
ingekwartierd bij mijn grootouders. Daar had hij de twee kamers boven, die
‘vorenlangs’ werden genoemd, omdat zij het uitzicht hadden op de chaussee; de
haak, die hij er in den balk heeft laten slaan om er den kleurigen veerenbos van zijn
steek aan te hangen, is er nog.
Om zijn erkentelijkheid voor de goede verzorging te toonen, noodigde hij mijn
grootouders uit tot een bezoek aan het legerkamp. Mijn grootmoeder ging in het
rijtuig met de kinderen en mijn grootvader met den generaal te paard. In het kamp
werden zij goed ontvangen en
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rondgeleid. Tante Phina vertelde mij in latere jaren, dat het eenige, wat zij zelf zich
van dat bezoek herinnerde, was, dat zij er mooie gele pruimen had gezien. Dat de
pruimen rijp waren, toont aan, dat dit ná Waterloo gebeurde en de troepen op hun
terugtocht waren.
Ik was als oudste in mijn ouderlijk huis meestal op mijzelf aangewezen. Mijn
jongere broers en mijn zuster verschilden te veel in jaren met mij om alles met hen
mee te doen en aanhoudend met hen te spelen. Ik moest alleen naar de kerk en alleen
naar school. Ik ging alleen naar de bosschen en men bekommerde er zich niet veel
om, wat ik den heelen dag uitvoerde.
In huis woonden nog twee tantes, zusters van mijn vader, vrome ongetrouwde
vrouwen, die de huishouding deden, maar voor het overige haar tijd aan gebed
wijdden. Naar de kerk gingen zij in het algemeen alleen des Zondags, omdat de
afstand tamelijk groot was en haar natuurlijke geest van afzondering bracht haar er
niet toe om dikwijls de sjees te laten inspannen en in de week een mis of een lof te
gaan bijwonen. Een van haar was in Luik op een kostschool geweest en de andere
had haar opvoeding in Aken gehad.
Overdag waren zij in de huishouding bezig; zij waren daarin zelfs zeer actief,
vooral de oudste, tante Phina. Meer contemplatief was tante Marianne, die zich zelfs
in de groote mystieken verdiepte. De werken van de H. Theresia las zij in een Fransche
vertaling en die van Johannes van het Kruis in het Duitsch. Zij hadden een heele
bibliotheek van vrome boeken. Des avonds werd ik mee naar haar groote slaapkamer
genomen, waar ik haar lang avondgebed bijwoonde, zonder er aan mee te doen. Tante
Marianne bad voor. Nog klinken mij in de ooren de woorden van het gebed om een
goeden dood: ‘Wenn meine Zunge nicht mehr stammeln kann...’; daarbij kreeg haar
toon iets plechtigs, smeekends en treurigs, dat op mij een diepen indruk maakte,
iederen dag opnieuw.
Wij zaten meestal bij het licht van een quinquet-lamp, waarvan de olie nu en dan
moest worden opgepompt om de letters goed te kunnen onderscheiden. In de kamer
stonden op een commode eenige beelden
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van heiligen en aan de muren hingen gravures, heiligen voorstellend. Het was de
tijd, dat de verschijningen van La Salette veel werden besproken. Lourdes hoorde
men toen nog slechts een enkele maal noemen.
De tantes spraken ook veel over den pastoor van Ars en vertelden van hem allerlei
bijzonderheden en wonderen uit zijn leven. De lamp gaf maar weinig licht. Wij zaten
om een ronde tafel. Het overige gedeelte van de kamer, die zeer groot was, bleef
bijna donker. Een kolomkachel met den imperialistischen adelaar op het deurtje gaf
in een verren hoek nog een zwakken lichtschijn. De gebeden waren alle in het Duitsch;
slechts viel er nu en dan een schietgebedje in het Fransch tusschendoor.
Wanneer op zoo'n langen winteravond het gebed was afgeloopen en de boeken
op een stapeltje waren gelegd, het kleinste op den top en het grootste onderaan, zoodat
zij een pyramide vormden, ging ik naar beneden in de keuken, waar in de open
schouw een groot vuur brandde. Daaromheen zaten de knechten en tuurden in den
breeden gloed van ‘de kluten’, die weerkaatste in de koperen koffiekannen, ketels
en pannen, die als versiering uitgestald waren op planken langs de witte muren. Nu
en dan sprak er een een woord. Op tafel stond een oude tinnen olielamp, of ook wel
een, die groen was geschilderd en deze kwam mij altijd voornamer voor dan die van
tin. De wiek, die uit het armpje te voorschijn kwam, moest, wanneer zij aan het
verkolen ging, worden gesnoten om het walmen te voorkomen. Somtijds, wanneer
de avonden op het langst waren, speelden de knechten kaart aan de keukentafel. Zij
zetten dan een olielampje op een omgekeerde steenen pan en ik herinner mij de
hoekige gezichten verlicht, aandachtig turend op de heen en weer gaande kaarten.
Van een dier knechten, Gradus, hoorde ik voor het eerst, dat wij woonden in het
werelddeel Europa. Ik herinner mij nog, dat dit woord een groote ruimte in mijn
kinderbrein schiep. Gradus werd door de andere knechten geleerd genoemd. Dit was
niet ironisch, maar wilde zeggen, dat hij kon lezen en schrijven.
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Met hem ging ik dikwijls mee, wanneer hij werd gestuurd naar Scherpenseel, het
eerste dorp over de Duitsche grens, om daar boodschappen te doen. Ik ging graag
mee daarheen; ik hield van het gekletter en getik der weefgetouwen, dat zomers door
de open deuren naar buiten kwam. Wij brachten daar wel garen, dat moest worden
geweven. Het was in huis gesponnen van ons eigen vlas. Ik weet nog goed, dat Marie
Angenes aan het spinnen was. Ik stond er naar te kijken hoe zij den draad door haar
vingers liet loopen.
Toen Gradus met Marie Angenes in de kerk trouwde, was zij onder de mis
ingeslapen. Zij waren beiden eigenaardige menschen. Zij waren getrouwd om te doen
als anderen; een eigen gevoel hadden zij daar niet bij gehad. Zij woonden
vriendschappelijk met elkaar; als man en vrouw te leven is niet in hun gedachten
opgekomen. Het was de simpelheid in haar hoogsten graad. Gelaten deden zij alles,
omdat anderen ook zoo deden. Zij spraken niet veel, lachten zeer weinig en nooit
luidruchtig. Zij zeiden altijd u tegen elkaar, nooit je of jij. Eigenlijk gebruikten zij
die Hollandsche woorden niet, maar hun equivalenten in het plat.
Wanneer ik nu nog aan hen terugdenk, veronderstel ik, dat zij wel zeer pure
menschen geweest zijn, zeldzame menschelijke individuen, voor wie de genotzucht
bijna niet bestond of alleen tot een heel dun bovenlaagje was beperkt; het noodige
om hun existentie op peil te houden. Zij deden hun werk langzaam in een vast tempo,
zonder zich veel te bewegen, alles goed vindend wat men hun opdroeg; want hun
vertrouwen in de familie was onbeperkt. Omdat zij zoo waren, spreidden zij kalmte
rondom zich. Zij waren wel passief, maar hun wezen activeerde toch op hun
omgeving.
Een van onze andere knechten was Mathies; hij was de broer van Marie Angenes.
Hij was niet getrouwd; hij had nooit naar een meisje omgekeken. Hij kon lezen noch
schrijven.
Hij was heel jong bij ons gekomen en was alleen weg geweest toen hij in dienst
moest, ‘om den keuning te dienen’, zooals hij dat noemde. Hij was in Den Haag
geweest, in Alkmaar, Den Bosch en Maastricht.
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Van Den Haag zei hij altijd, dat het het grootste dorp van Nederland was. Hij had
dit in de kazerne hooren zeggen en het had zijn oorsprong daarin, dat Den Haag nooit
muren had gehad. Vóór zijn soldatentijd was hij al knecht bij ons en toen zijn militaire
dienst was afgeloopen, kwam hij weer terug en bleef zijn heele leven in mijn ouderlijk
huis. Hij hielp overal aan mee. Hij stookte den oven bij het broodbakken en hield de
wacht bij het gaar-worden. Hij wist precies hoe heet de oven moest zijn voor vlaaien,
taarten, wit of zwart brood; op welke plavuis een taart moest staan om langzaam en
goed doorbakken te worden. Hij nam daarvoor stukjes papier mee naar het bakhuis,
legde die op de plavuizen in den oven en uit de kleur, die zij aannamen, berekende
hij de warmte.
Hij sprak weinig; van zijn innerlijk wezen kon ik mij moeilijk een voorstelling
maken. Het leek soms of hij vreeselijk diep zat te peinzen. Toen mijn moeder hem
eens lang had zien staren in de brandende takkenbossen van den oven, vroeg zij hem:
‘Mathies, wo dinkst de aa?’ ‘Nurgens’, antwoordde hij.
Waarschijnlijk was dit zoo. Zijn gedachten waren geen scherp omlijnde
voorstellingen. Zoo vertelde hij, dat hij eens op een avond van Heerlen komend, in
het Streeperbosch een klap in het gezicht had gekregen. Hij had niets gehoord, maar
plotseling had hij den slag gevoeld, waarop hij dapper had geroepen: ‘Wè deet mich
dat?’
Hij regelde het snijden van het steelmoes. Dat waren de raapstelen, die moesten
worden gesneden om te worden ingemaakt in de baren. De knechten deden dat 's
avonds bij het lange licht der eerste zomerdagen. Zij zaten dan onder de groote
inrijpoort, waar het gezellig zitten was, want boven de poort waren kamers gebouwd.
Zij zongen gezamenlijk het eene lied na het andere en er kwamen menschen uit de
buurt meehelpen snijden en zingen, louter voor de gezelligheid. Het waren altijd
Duitsche liederen, die zij zongen en vooral is mij bijgebleven ‘Ich hatte einen
Kameraden’ en ‘Morgenroth, Morgenroth, Leuchtest mir zum frühen Todt’.
Mathies deed in alles nauwkeurig zijn werk, alles op zijn tijd, haastte
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zich nooit, morde nooit tegen een opdracht. Zoo werd hij eens midden in den nacht
gewekt om voor een zwaar zieke naar Aken te gaan om ijs te halen, een tocht van
drie uur.
Mijn moeder riep: ‘Mathies, je moet dadelijk naar Aken gaan.’
Nauwelijks ontwaakt en nog half in slaap riep hij vanuit het bed: ‘Waar is de korf?’
Hij zocht naar den korf, waarin hij altijd boodschappen meebracht.
Het klinkt in onzen tijd van sociale eischen wel eigenaardig, dat men midden in
den nacht een knecht uit zijn slaap kon halen en hem drie uren ver sturen, zoodat hij
ook drie uren voor den terugweg noodig had en men hem dus zes uur liet loopen.
Maar Mathies deed dat graag. Hij vond het vanzelfsprekend dat hij ging.
Toch was deze man, noch een der andere knechten, een slaaf. Zij werden in alles
geëerbiedigd en behoorden tot het gezin. Mathies sprak over mijn ouderlijk huis
altijd als: bie os (bij ons). Hun individualiteit behielden zij volkomen. Ieder van hen
was meester in de sfeer van zijn werk en zoo voelde hij zich daarin als een bepaalde
alleenheerscher. Toen Mathies eens in een ander dorp bij kennissen was, zei hij: ‘Er
hoort wat toe om zoo'n goed in stand te houden’.
Dit was geen uiting van arrogantie, maar een van zelfbewustzijn in zijn eigen sfeer,
welk zelfbewustzijn hem niet naar een anderen werkkring deed verlangen, maar hem
tevredenheid gaf in zijn eigen gewoon dagelijksch werk.
Deze simpele menschen wisten instinctmatig hunne existentie af te bakenen. Zij
vervloeiden niet tot buitensporige eischen, en omdat zij in de begrenzing van hun
doen en laten zoo precies voelden, wat zij konden en mochten doen, werden zij ook
door mijn familie met een zekeren eerbied behandeld. Daardoor zijn zij ook allen
tot aan hun dood in onzen dienst gebleven.
Mijn vader, die een stille, teruggetrokken man was, ging dikwijls des avonds met
een lange Duitsche pijp in de keuken voor het vuur zitten en bepraatte dan met de
knechten het werk van den afgeloopen en den volgenden dag. De meiden liepen heen
en weer en waschten de
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Verlaine aan Amsterdam in de eerste helft van november 1892
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borden en schotels. Eens op een avond toen mijn vader voor het vuur zat, had zich
een jachthond, een groote hazenwind, voor zijn voeten gelegd. Het lange dier nam
veel plaats in en toen mijn grootmoeder toevallig in de keuken kwam, struikelde zij
er bijna over. Zij gaf hem een duw met haar voet en zei:
‘Jij, onnut dier, maak dat je weg komt. Je bent voor niets goed, dan om het wild
op te eten.’ Dat deed die hond nu en dan op de jacht.
Mijn grootmoeder zei dat half voor zichzelf en dacht er verder niet over. Maar de
hond, die was opgestaan en weggeloopen, kwam eenige minuten daarna weer binnen
met een half opgegeten haas, die hij voor haar voeten neerlegde. Hij had hem uit den
klutendrek (den sintel-hoop), waarin hij hem had verborgen, weer opgedabd. Wanneer
ik het niet uit volkomen betrouwbare bron had vernomen, zou ik er geen geloof aan
hechten. Hier was een bijna menschelijk schuldbewustzijn, opgewekt door den
verwijtenden toon van mijn grootmoeder, dat het dier deed handelen.
Het gesprek rondom het groote haardvuur in de keuken werd in een zwaar Duitsch
plat gevoerd. Door de warmte kon het wel gebeuren, dat de een of ander vóór het
vuur indommelde. Dit overkwam echter aan Mathies nooit; hij zat steeds onbeweeglijk
in één richting te staren. Soms zag ik hem met een groot houten plateel op de knieën
zitten. Daar was mosterdzaad in, dat hij kwetste door er een ouden kanonskogel in
te laten rondrollen. Zoo zorgde hij voor het maken van den mosterd. Slechts zelden
mengde hij zich in het gesprek; hij liet de anderen spreken. Wanneer mijn vader hem
iets opdroeg, zei hij steeds, dat het goed was, dat hij het zou doen. Maar er kwam
een gebeurtenis in zijn éénvormig leven: In het dorp Nieuwenhagen werd een
schutterij opgericht. Zij bestond uit dertig à veertig schutters, die op buitengewone
feestdagen met een geweer moesten optrekken en, vreemd genoeg, men koos den
stilzwijgenden Mathies tot generaal en chef van den troep. Dit generaalschap was
voor Mathies de grootste vreugd van zijn leven. Wanneer hij er aan dacht of men er
hem over sprak, dan fonkelden zijn oogen en er kwam licht in zijn gezicht. Hij

Frans Erens, Over Limburg

56
zei dan wel niet veel, maar grinnikte onhoorbaar van plezier. Waar hij hem vandaan
had gehaald, weet ik niet, maar hij droeg bij den optocht een grooten generaalssteek
met pluimen en een sabel. Hij commandeerde niet, maar liep als eerste voorop,
onmiddellijk achter den trommelslager. Ook schoot hij niet naar den houten vogel
op de stang, maar liet dat aan zijn ondergeschikten over.
Men had hem gekozen als een decoratieve figuur en dat was hij, breed met zijn
boersch Napoleon-type. Voor hem was de schutterij het belangrijkste in zijn leven.
De functie van generaal vervulde hij met diepen ernst. Wanneer hij door de rijen
dorpsbewoners op een Zondagnamiddag zijn vaste stappen zette, imponeerde hij
mannen, vrouwen en vooral de toegestroomde kinderen door zijn martiaal voorkomen.
Dit was voor hem ook niet zoo maar uit de lucht komen vallen; men had hem tot
generaal gekozen omdat hij soldaat geweest was.
De commando's van de schutterij luidden o.a.: ‘Op de plaats, rust’. Wanneer zij
ergens gekomen waren om eer te bewijzen, riep de commandant, vóór zij weggingen
‘Presentiert das Gewehr’.
Eens in het jaar, op den dag van het vogel-schieten, trok de schutterij om een der
twee groote lindeboomen, welke voor mijn ouderlijk huis stonden. Wij, kinderen,
liepen dan natuurlijk uit om Mathies te zien, dien wij in zijn functie niet durfden
aanspreken. Op dien feestelijken dag trokken de trommelslager en de fluitspeler des
morgens heel vroeg, om zes uur, door het dorp. Wij werden gewekt in vroolijke
stemming, want dat was de feestdag, die werd aangekondigd.
De optocht om de linde gebeurde des namiddags, nadat de vogel was afgeschoten.
De koning, dat wil zeggen de schutter, aan wien dat was gelukt, kwam met den
commandant in onze huiskamer, waar hem de eerewijn werd aangeboden. De
commandant verklaarde op plechtige manier, dat hij aan ons allen de ‘nieuwe
Majesteit’ kwam voorstellen. Deze was gewoonlijk zeer onder den indruk van zijn
nieuwe qualiteit. Op zijn borst hing een groote zilveren vogel te midden van veel
zilveren platen, waarop data van prijzen waren gegraveerd. Onder de linde stonden
dan de andere schutters met Mathies te wachten en aan hen
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werden door de meiden uit groote tinnen kannen glazen bier geschonken en sigaren
rondgedeeld. Achter de schutters stonden op den weg de uit de buurt toegeloopen
menschen, waaronder vele kinderen te kijken.
Op de dagen van zoo'n schuttersfeest kwam Mathies gewoonlijk niet vóór tien uur
's avonds thuis en slechts éénmaal herinner ik mij, dat het overmatig aantal glazen
bier zijn verstand had beneveld. Hij ging dien avond stil aan de tafel in de keuken
zitten in zijn uniform met den generaalssteek op. Hij zeide geen woord en begon een
groot bord karnemelksche pap, dat een der meiden voor hem had neergezet, te eten.
Zoo zat hij alleen op de bank. Door den kier van de deur kon ik zien, wat er gebeurde
in de schemerige keuken, waar het olielampje brandde en de resten van het vuur nog
lichtten. Knikkebollend boog hij voorover en de pluim van den generaalssteek op
het slaperige hoofd doopte zich nu en dan in de botermelk. Maar gauw strompelde
hij naar zijn kamertje om zijn roes uit te slapen, zonder tot iemand een woord te
spreken.
Onze eerste paardeknecht heette Paulus, de tweede Peter; zij waren broers. Van
den eersten herinner ik mij weinig. Hij trouwde met Marie Cathrien. Zijn gestalte
docht mij stijver en deftiger dan die van zijn broer, die in zijn bewegingen meer
buigzaam was. De eerste is slechts zeven of acht jaar bij ons gebleven, zijn broer
Peter is vijftig jaar in onzen dienst geweest. Hij was getrouwd en woonde met zijn
vrouw op vijf minuten afstand van ons huis.
Peter had geen bijzondere eigenaardigheden; hij was het type van een goeden en
trouwen man. Hij was misschien wel de meest intelligente van onze knechten, doch
ook hij kon lezen noch schrijven.
Wanneer mijn vader des avonds bij het vuur zat, voerde hij voornamelijk met Peter
het gesprek. Deze was weetgierig en wilde graag op de hoogte blijven van wat er
omging in de wereld. Hij beweerde, dat hij in den tijd van den Krimoorlog de
belegering van Sebastopol in de lucht had gezien. Het was vóór zonsondergang
gebeurd. Hij had paarden en kanonnen zien rijden langs den Westelijken avondhemel.
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Ook vertelde hij wel aan ons, kinderen, dat hij 's nachts een vuurman had zien zweven,
een grooten, gloeienden bol in het Streeperbosch. Hij had hem zien gaan langs de
stammen der boomen. Ik werd bang, wanneer hij het vertelde. Ook zei hij, dat op
een winteravond tegen tien uur hem iets op de schouders was gesprongen, dat hij
niet van zich af had kunnen schudden en dat pas verdween, toen hij de deur van zijn
huis binnenging.
Menigmaal vertelde hij ook, dat hij eens op een avond, laat, het was al over elven,
met een kar terug kwam uit Heerlen en dat toen bij het opgaan van den Streeperberg
een der raderen in de taaie modder was weggezakt. De Streeperberg was in dien tijd
met bosch bedekt en de weg lag diep tusschen twee hellingen. De regen had
opgehouden en het was zoel winterweer, zoodat Peter bij het sjorren aan de kar zich
in het zweet had gewerkt. Hij wist geen raad om het rad uit de modder te krijgen,
want het was stikdonker; hij kon niets zien en zwavels had hij niet bij zich. Of hij
het paard al sloeg en de zweep in de lucht deed knallen, het hielp niets; het paard
schravelde en kon niet verder. Toen zei hij halfluid:
‘Kwam een vuurman mij nu helpen.’
Op hetzelfde oogenblik zweefde een dwaallicht langs hem heen. Bij het schijnsel
daarvan haalde Peter het rad uit de modder en hij kwam met zijn kar tot boven op
den berg, terwijl de vuurman voor hem uit ging. Daar sprak een stem plotseling tegen
hem:
‘En wat heeft de luchter nu verdiend?!’
‘Gods loon’, antwoordde Peter.
‘Daar heb ik nu al dertig jaren op gewacht’, zei de stem en het dwaallicht verdween.
Peter is de knecht met wien ik het meest in aanraking ben geweest, want hij moest
ons steeds rijden naar de kerk, naar de stations, die op uren afstands waren of ook
wel naar Aken.
Het was een groot feest voor ons, als wij met mijn moeder in de maand Augustus
naar Aken reden, naar de Bend. Dat was de jaarlijksche foire. De kindermeiden
hadden er ons zooveel van verteld, dat de
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Bend voor mij een plaats was geworden, waar alles was te zien en te krijgen, een
stuk van het land van belofte.
Wij reden dan met de barouchette in den vroegen morgen weg en na een paar uur
ratelde zij door het massale Pontthor de Pontstrasse af. Dat waren de keien van Aken,
de zware afgesleten steenen, die mij in een andere wereld verplaatsten. Overal
menschen, menschen van Aken en menschen in Zondagsche kleeren uit de dorpen
van den omtrek. Dat waren de mannen in zwarte pakken en de vrouwen met breede
mantels en kleurige doeken om het hoofd, die langzaam door de straten gingen, alles
bekijkend en overal stilstaand.
Er stonden op de Bend heele straten van kramen. Ik herinner mij er ook een
vlooiencircus, dat zoo'n indruk op mij heeft gemaakt, dat ik het mij nu nog levendig
kan voorstellen. De gedresseerde vlooien deden daar de ongeloofelijkste dingen, als
duelleeren en elkaar in een wagentje rondrijden.
Wij aten altijd bij Michels in den ‘König von Spanien’. Deze hotelier had een
broer, een bekenden grappenmaker, die pastoor was. Wie kende niet pastoor Michels
van Oirsbach? Er werden allerlei koddige verhalen gedaan over zijn gevatheid en
slagvaardigheid. Een groote, sterke kerel was hij met een breed hoofd en zijn humor
was van de meest drastische soort. Omdat ik altijd van hem had hooren spreken als
den broer van den ‘König von Spanien’, dacht ik als kind, dat hij werkelijk een broer
van den koning van Spanje was.
Behalve de barouchette hadden wij een sjees, die kleiner en lichter was. Ik weet
nog, dat deze werd aangeschaft in plaats van het ouderwetsche, dikbuikige,
op-en-neer-hotsende rijtuigje, dat geheel was versleten. Van dat soort ziet men er
tegenwoordig nooit meer. Ik meen, dat ik er eenige jaren geleden nog een in een
afgelegen dorp van Brabant ben tegengekomen. Hij, die het nooit gezien heeft, kan
zich zulk een vehikel niet voorstellen.
Peter was vol geestdrift over de nieuwe sjees. Het was iets bijzonders in zijn leven.
Die sjees en die barouchette waren de getrouwe begeleidsters van alle gebeurtenissen
in mijn ouderlijk huis. Die barou-
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chette - wij noemden ze altijd ‘den wagen’ - heeft ons kinderen naar den doop gereden
en er was geen feest of plechtigheid, waar zij niet bij te pas is gekomen. Zij
imponeerde mij, omdat zij van binnen met blauwe stof was gecapitonneerd en er
gele kwasten aan de blauw-zijden gordijntjes hingen. In de dorpen van den omtrek
wist ieder, dat dat onze wagen was, wanneer hij voorbij rolde. Wanneer Peter Heerlen
binnenreed langs de eerste huizen, gooide hij de zweep over het paard, zoodat dit in
vollen draf aanging en de wagen ratelde over de keien; maar zoo gauw wij er uit
waren, temperde hij den gang, om het dier te sparen.
Aan sommige paarden was hij erg gehecht. Mijn vader had een rijpaard van echt
ras, een vos met fijne dunne beenen, dien wij Zenno noemden. Doordat mijn vader
ouder werd en weinig meer te paard uitging, werd het dier verkocht. Peter moest
hem wegbrengen en toen hij hem aan den kooper, den graaf van Schaesberg, afleverde,
liepen hem de tranen over de wangen. Hij kon van het dier niet scheiden. De graaf
was getroffen door het gevoel van den knecht en gaf hem een bijzonder groot
drinkgeld.
Mijn vader zelf, zoo vertelde mijn moeder later, had de goudstukken, die hij voor
het paard had gekregen, weggelegd in een papier gewikkeld in een hoek van zijn
schrijftafel. Toen mijn moeder ze eenige jaren later toevallig vond en vroeg waar dat
geld toch van was, antwoordde mijn vader: ‘Laat maar liggen, dat is van Zenno’. Hij
bekende haar, dat het hem te pijnlijk was geweest om dat geld voor iets te gebruiken.
Peter was erg aan de paarden gehecht en de dieren aan hem. Eens had mijn vader
een werkpaard verkocht naar Roermond, waarheen het door den kooper was
meegenomen. Maar op een vroegen morgen, het was nauwelijks vier uur, bonsde
het paard tegen de poort en stond met zijn hoeven op de steenen te stampen. Het was
van den kooper weggeloopen en had zijn langen weg, tien uren gaans, alleen
gevonden.
Dieren hechten zich soms aan menschen om redenen, die men niet
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kan achterhalen. Zoo had mijn vader eens een jachthond verloren; het dier was
gestorven. Hij had onmiddellijk een anderen hond noodig, want het was midden in
den jachttijd. Hij zei dit aan zijn vriend Jupel Stassen, die hem een zijner honden
aanbood. In het eerst weigerde mijn vader omdat het dier al van verschillende plaatsen
was teruggeloopen naar zijn meester. Maar omdat hij op dat oogenblik geen anderen
goeden hond had, nam hij dezen mee naar huis, waar hij hem een paar dagen vasthield.
Daarna gebruikte hij hem op jacht en het dier bleef goed bij. Na verloop van een paar
weken wilde mijn vader hem op de proef stellen en ging, van de jacht terugkomend,
met den hond, die los liep, voorbij het kasteel Schaesberg, waar Jupel Stassen woonde.
De hond bleef dicht achter zijn nieuwen meester aanloopen en keerde den kop niet
om naar de poort van zijn oude woning. Ik herinner mij nog van Peter, dat hij eens
op een avond thuis komende met zijn paarden uit het veld - het was een zeer heete
dag geweest - de boodschap meebracht, dat ‘de Franzosen totaal verslagen zouden
zijn’. Ik zie Peter nog voor mij, diep zich buigend terwijl hij het zeide, als onder den
druk van een ongeluk. Het was waarschijnlijk de tijding van den veldslag bij Wörth
of Gravelotte, die hij onderweg had gehoord. Ik weet nog, dat ik er ook van rilde.
Frankrijk had toen nog niets van de vroegere consideratie verloren en stond in de
ziel van ons volk niet gelijk met de andere landen. In dien tijd leefde men in Limburg
meer mee met Frankrijk en Duitschland dan met Nederland en de Limburgers gingen
gemakkelijker naar Parijs dan naar Amsterdam. De doctoren, die ik als kind heb
gekend, hadden in Parijs gestudeerd; een van hen in Würzburg.
In die eerste dagen van den Fransch-Duitschen oorlog zie ik nog de Italiaansche
doedelzak-spelers voorbijtrekken op warme zomeravonden over de stoffige wegen
en ik hoor ze nog zingen: ‘Vive la Francia, morte alla Prussia’. Of zij zongen het
omgekeerde, al naar zij dachten, dat het te pas kwam. Ik hoor nog het pijpen van den
doedelzak klinken op onze spronk onder de poort. Praten kon ik niet met de spelers
en de zangers, maar zij brachten de sfeer van het verre Italië. Ik dacht,
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dat zij nog de stof van de Italiaansche wegen op hun versleten lompen droegen en
de zon van Italië op hun bruine gezichten. Hun pijpen klonk als een treurnis van
ballingschap. Het klonk op met gedaver over de spronk tegen de muren en de
toegeloopen kinderen uit de buurt stonden met open monden, zonder te lachen, met
een zekeren eerbied voor het vreemde, maar voor een vreemd iets, dat echt was en
dat zij niet begrepen.
Laat ik nu nog eens spreken over onzen Werden. Dat was een eigenaardige man.
Hij was geen knecht, gehuurd met vooraf bedongen loon; maar hij had zichzelf
ingevlochten in de behoeften van ons huis, waarvan hij geleidelijk een onmisbaar
deel is gaan uitmaken. Hij was afkomstig uit Schinveld, een heidorp bij de Duitsche
grens. Hij was een kleine man, zonder baard of snor; hij liep een weinig
voorovergebogen en zijn bewegingen waren stil, maar gedecideerd. In zijn
geboortedorp was hij timmerman geweest, ongeveer tot zijn veertigste jaar en in dien
tijd kwam hij ook in mijn ouderlijk huis werken. Wat hem daarin bijzonder aantrok,
weet ik niet, maar hij vond het nergens genoeglijker dan bij ons. Hij was een
verstandige man, die niet veel sprak. Toen mijn vader ziek werd en door de jicht niet
meer kon loopen of zich bewegen, werd hij langzamerhand zijn oppasser en bleef
hij in ons huis wonen. Hij droeg mijn vader 's morgens naar beneden en 's avonds
naar boven en week niet van zijn zij. Wanneer er bezoek kwam en hij bij mijn vader
moest blijven, had hij den tact zich niet in het gesprek te mengen en wist zeer goed,
wanneer hij dat kon doen of niet. Hij had de eigenaardigheid dat hij nooit wilde
zeggen hoe oud hij was; alleen toen hij vijfenzeventig jaar was, begon hij er voor uit
te komen. Toen vond hij, dat hij zich op zijn leeftijd kon beroemen.
Des Zondagsavonds of ook wel in de week ging hij naar het Café Heerings te
Nieuwenhagen, de eerste herberg van het dorp, een ouderwetsch huis, waar de oude
Nieuwenhagers gewoonlijk samen kwamen en kaart spelende de lange winteravonden
doorbrachten. Bij ons in de keuken werd hem aan een afzonderlijk tafeltje zijn eten
opgediend. Dit voorrecht wekte niet de jaloerschheid op van de knechten of mei-
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den, omdat zij vonden, dat hij als vroeger onafhankelijk timmerman, in rang boven
hen stond; hij was dan ook langzamerhand een soort rentmeester bij ons geworden.
Hij was met alles tevreden en maakte nooit eenige aanmerking. Hij voelde zich geheel
met ons verbonden. Mijn moeder liet hem ieder jaar aan mijn broers Josef en Ernest,
die in Roermond op kostschool waren, hun Sint Nicolaas brengen en dan zei hij tegen
de paters op de jongens wijzend: ‘Ich hub ze groot gebracht’.
Hij is meer dan tachtig jaar oud geworden en is bij ons gebleven tot aan zijn dood.
Wanneer ik mij die oude knechten nog eens voor den geest haal, dan begrijp ik
nu de volkomen harmonie van hun leven, dat in zijn gang zoo onverstoord tot het
einde is geloopen. Wij leefden in een kleine, patriarchale republiek, waar aan ieders
behoefte werd voldaan. Zij waren ondergeschikt niet zoozeer aan den een of anderen
persoon als aan een bestaanden, van-zelf-sprekenden toestand. Daardoor bleven die
knechten tot in hun hoogen ouderdom daar, waar zij als jongemannen waren gekomen.
Zij waren tevreden en gingen op in het leven van mijn grootouders en ouders en
dezen gingen voor een groot deel weer op in hun leven. Bijzondere gebeurtenissen
waren er zelden. Iedere dag geleek op den vorigen. Wel was dat eentonig, maar die
eentonigheid was de vruchtbare akker, waarop het zaad tierde van een lumineus
aardsch bestaan.
Waarom ook de voortdurende verandering? Is de stabiele toestand niet de meest
benijdbare? Hoeveel menschen werpen het goed weg, dat zij hebben, om te ijlen naar
het land der onzekerheden! Het is zwakte de voortdurende verandering te willen,
zwakte niet te kunnen blijven in een toestand, die draaglijk is en die door het
volhouden stellig zou verbeteren. Het eenmaal door het lot toebedeelde is dikwijls
het ware; het is mogelijk de vrucht van een onfeilbaar werkende omgeving. Ik geloof,
dat de tegenwoordige veranderingszucht, die in alle menschengroepen is
doorgedrongen, weinig tot het geluk zal bijdragen, misschien wel de grootste bewerker
van ongeluk zal zijn. De
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bloem van het geluk is een heel teere plant; zij kan alleen bloeien in een volmaakt
ongestoorden zonneschijn, die komt van het innerlijk leven en niet van het uiterlijke.
Wanneer na volbrachten arbeid het avondeten voorbij was en het eentonig gebed
van den rozenkrans in onze keuken stil voor zich heen bromde, dan kwam er een
vrede over die verzamelde hoofden, die door niets werd verstoord. Duidelijk en met
luide stem bad Peter voor. Allen knielden op hun stoel en in het schijnsel van het
haardvuur zag ik hun baardige gezichten en hun gevouwen handen, steunend op de
leuning van hun stoel.
Alle gebeden waren in het Duitsch. Na den rozenkrans baden zij met uitgestrekte
armen vijf Onze-Vaders en vijf Weesgegoeten ter eere der vijf wonden van Christus.
Daarna zei Peter: Uebung des Glaubens, waarop een doodsche stilte inviel en zij
ieder voor zich de aktes van Geloof, Hoop en Liefde baden. De meiden, die wel
meebaden, maar onderwijl nog heen en weer liepen om borden en schotels te wasschen
en op te bergen, vielen dan op haar knieën.
Ik weet nog dat Peter altijd eindigde met een gebed om een goeden dood, waaraan
hij vooraf liet gaan: ‘Wenn het us selig is’, zooals het de gewoonte is te doen, wanneer
om tijdelijke dingen wordt gebeden.
Mijn ouders lachten nooit daarom en lieten hem stil begaan.
De mannen van wie ik hier heb verteld, waren onze vaste knechten, die het werk
deden op de boerderij en op de hier en daar verspreid liggende stukken land gingen
zaaien, ploegen en maaien. Wanneer dat noodig was, kwamen in de drukke tijden
ook menschen uit de buurt meehelpen en zoo was nu en dan bij ons aan het werk een
man die Sieveriks heette. Hij hielp meestal bij het dorschen van het koren. In dien
tijd waren er nog geen dorschmachines, maar dat werk werd gedaan met vlegels op
de deel in de schuur. Er waren er drie of vier, die dorschten en zij sloegen neer in
een vast tempo. Iedereen zorgde, dat hij niet uit de maat kwam, maar in harmonie
en op het juiste moment zijn slag deed waarbij de graankorrels uit het neergestrekte
koren opsprongen.
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Dat dorschen werd meestal gedaan met de poort van de schuur open en ieder die
over den weg kwam, kon zien wie er aan het werk was. De slagen klonken harmonisch
naar buiten tot ver den weg over. Dat was een prettig gehoor, wanneer de sneeuw
overal uitgestrekt lag, die klank van den dorschvloer. Het was het vaste rhythme,
waarin zich het landleven van den winterdag uitte.
Op een dag in Januari, toen de slagen over den stillen weg klonken vanuit de
schuur, waar Mathies en Peter met Sieveriks aan het dorschen waren, is een onbekende
jongeman met zwart haar en donker van gezicht, aan de open poort van de schuur
gekomen, heeft Sieveriks bij zich geroepen en hem gezegd, dat hij zich gereed moest
maken voor de eeuwigheid. Nadat hij die boodschap had gedaan, is de jongeman
weggegaan zonder verdere uitlegging. Niemand heeft hem gekend.
Sieveriks volgde den raad op, ging biechten en stierf plotseling na weinige dagen.
De knechten dachten, dat het de heilige Josef was geweest, die deze waarschuwing
had gebracht.
In den tijd van heden, in dezen tijd van positief denken, zou aan zulke verhalen
weinig geloof gehecht worden, maar in de dagen van vroeger schemerde het
bovennatuurlijke in het gewone leven meer door dan in onzen tijd, nu het rustelooze
gejaag naar genot de verdieping der ziel tegenhoudt.
Zoo kwam er nu en dan bij ons werken een oude vrouw, Mechel geheeten. Zij had
een dik, rond, bleek en zeer goedaardig gezicht en zij liep ietwat voorovergebogen.
In den tijd, dat ik haar heb gekend, was zij weduwe; haar man had Bastiaan geheeten.
Zij had geen kinderen. Zij was arm en haar woning bestond uit één vertrek, dat
vroeger een stal was geweest. Een paar menschen, die bij haar waren, toen zij stierf,
vertelden, dat de stal, waarin haar bed stond, bij haar dood vol licht was. Zij, die dat
hadden gezien, zeiden dat het een bovennatuurlijk licht moest zijn geweest, want er
was geen natuurlijke oorzaak voor te vinden. Zij geloofden, dat de oude Mechel
onmiddellijk naar den hemel was gegaan.
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Van de boerderijgebouwen bij ons huis was het de schuur, die mij het meest aantrok
in mijn jongensjaren. Door haar afmetingen reeds was zij overweldigend voor mijn
verbeelding: zoo hoog als een kerk, daarbij breed en vooral zeer lang. Er was daar
iets geheimzinnigs in die groote donkere holte zonder vensters. Behalve door een
paar glaspannen en enkele kiertjes in het dak viel er alleen nog eenig licht in den
schemer door een zeer kleine vierkante opening in den hoogen gevel. Dit gat diende
eigenlijk om er den met linten en gekleurde papieren bloemen versierden denneboom
in vast te zetten op den avond in Augustus, als de laatste tarwe van het veld was
binnengebracht.
Dat was een groot feest. In de late zomerzon van zeven uur naderde de lange
oogstwagen, bespannen met drie opgetuigde paarden achter elkander, slechts halfvol
geladen met de goudgele schooven en daarop de knechten met groote stroohoeden,
de meiden met bonte hoofddoeken om de verhitte gezichten en de kleurige denneboom
in het midden van den wagen omhoog. Voor het huis werd stil gehouden, dan moest
de familie naar buiten komen en Peter, de hoofdknecht, riep met luide stem een hoera
voor ieder familielid.
Daarna werd gefeest en gezongen bij schuimend bier en peperkoek en tenslotte
moest de versierde boom bevestigd worden in de hooge gevelopening.
In de lengte langs den muur was een groote dorschvloer: daar stonden in den winter
de mannen te dorschen met vier of vijf samen. Soms klom ik langs een loodrechte
ladder tot in de nok, dan zag ik diep beneden mij de dorschvlegels in den vluggen,
rythmischen vierslag, die ver naar buiten klonk door het dorp, een vroolijk, bijna
zingend geluid in de druilerige winterstilte.
Soms ook vermaakte ik mij door te springen van de hoogte der opgetaste schooven
naar beneden op het stroo. De prikkel hiervoor was om den sprong te nemen van
altijd grootere hoogte en aldus den moed te staven.
Dikwijls zat ik in de schuur, wanneer daar niemand was, luisterend naar mysterieuze
geluiden, die ik meende te hooren in den wijden
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schemer rondom mij en allerlei verhalen doken dan in mijn verbeelding op. Soms
viel ik er heerlijk in slaap gedurende de broeiende middagrust.
In den zomer, wanneer de knechten in het veld bezig waren met het maaien van
het koren, ging ik er graag heen. Ik stond dan te kijken naar het vallen der aren.
Wanneer een knecht iemand van de familie zag komen, liep hij toe, liet zich op den
grond vallen en begon hem met gejuich en geschreeuw de schoenen met een handvol
stroo af te wisschen. Aan wien dit werd gedaan, die moest trakteeren.
Gewichtig waren in den tijd van mijn eerste jeugd in de omstreken van Schaesberg,
Heerlen, Nieuwenhagen en andere dorpen, de kermisdagen. Later, toen ik een groote
jongen was, had de kermis al van haar glorie verloren, maar in mijn kindertijd was
zij nog in bloei en mijn tantes wisten van de echte oude kermissen nog veel te
vertellen. Zij waren gelegenheden om elkander te komen bezoeken. De menschen
kwamen dan ook uit verre dorpen en steden, uit Aken en Keulen, uit Maastricht en
Tongeren en Luik. Wat in Holland kermis genoemd wordt, was toen in Zuid-Limburg
niet bekend.
Vóór de kermis werd het heele huis schoongemaakt en opgeknapt, want die van
ver kwamen, bleven een of meer nachten over. Aan Peter, onzen knecht, die de
rijtuigen en paarden van de gasten moest verzorgen, vielen de meeste drinkgelden
ten deel en daarom paste hij er voor op, dat niemand werd vergeten bij het
uitnoodigen. Hij kwam al lang vooruit aan tante Phina zeggen: ‘Zou ik niet die van
Geilenkirchen op de kermis gaan vragen of die van Strijthagen of anderen?’
Dat men bij elkaar op de kermis kwam, was een teeken van goede verstandhouding
en intimiteit. Hij, die werd genoodigd, was een zeer goede vriend. Wanneer aan
iemand werd gevraagd of hij dien of dien kende, was dikwijls het antwoord: ‘Zou
ik hem niet kennen, ik kom daar op de kermis.’
Met de kermis trok iedereen zijn beste kleeren aan en de meiden poetsten de
schoenen der knechten met bijzondere vlijt. Er werd niet gewerkt en er werd langer
geslapen dan gewoonlijk. Voor den Zuid-
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Limburger was de kermis iets heerlijks en het waren voor hem de gelukkigste dagen
van het heele jaar. Tot in de kleinste huizen, waar geen planken of steenen vloeren
lagen, maar de bodem van vastgestampt leem was, werd gepoetst en geverfd en de
leemen bodem werd er met wit zand bestrooid. Buiten vóór de huisjes werden figuren
van wit zand op den weg gemaakt en ieder stukje koper werd glimmend geschuurd.
Als de kermis voorbij was, werd er nog lang over nagepraat. Men wist te zeggen,
wie er waren geweest, wat er was gegeten, of er goed was gekookt, welke oude
wijnen er uit de kelders waren opgehaald, hoeveel taarten er waren gebakken, hoeveel
hanen of kapoenen er waren geslacht, welke fijne compotes er waren gegeven. Ook
de kalkoen of schroethaan mocht op geen groot diner ontbreken. Hij kwam als een
der laatste porties, glorieus met kleurig papier versierd, op de tafel, wanneer de oude
Rijnwijnen goud-fonkelden in de glazen en de eerste flesschen Bordeaux waren
geledigd. Hij werd opgediend als koude schotel. Hij was omgeven door gelei, die
glansde en bibberde, doorzichtig om het sneeuwwitte en bruine vleesch.
Zij die niet op het diner waren geweest, vroegen meestal nieuwsgierig: ‘Hadden
ze ook een schroet?’, zoodat de gastvrouw, om de eer van het huis op te houden, zich
verplicht zag den kalkoen niet te laten ontbreken.
De kermissen uit vroeger tijd waren groote familie-feesten. Zij hadden tweemaal
in het jaar plaats, de zomer- en de winterkermis en zij vielen te zamen met het feest
van den patroonheilige der dorpen. De winterkermis was intiemer dan de zomerkermis.
Dat kwam omdat dan de lampen vroeg werden aangestoken. Het stille, witte licht
van de hooge quinquetlampen gaf een zekere plechtigheid aan het samenzijn, iets
dat niet was van iederen dag.
De kermis duurde drie dagen: Zondag, Maandag en Dinsdag. Omdat de
patroonfeesten in de verschillende parochies ook verschilden, was er gelegenheid
elkander over en weer te bezoeken.
De kermis was voor de huisvrouwen een moeilijke tijd. Meestal kon-
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den zij het met hun meiden niet af en dan werd de een of andere kokin ontboden, die
de fijne kookkunst verstond. Bij ons kwam bij zulke gelegenheden vrouw Faasen.
Ik heb als kind een paar kleine, gele kopjes van haar gekregen en nog steeds, wanneer
ik denk aan vrouw Faasen, denk ik aan die kopjes. Toch behield tante Phina gedurende
de kermisdagen de directie in de keuken, want vrouw Faasen was beter om te volgen
dan om te leiden. Ik hoor mijn tante nog roepen: ‘Vrouw Faasen, de kapoenen moeten
worden bedropen’, of ‘doe wat water bij de groente’, of ‘het filet staat te warm!’
Ik zie nog de zwart-ijzeren ketels aan kettingen boven het groote vuur hangen, dat
in den schoorsteen brandde; de geelkoperen pannen met de lange stelen stonden op
de twee gemetselde fornuisjes in de hoeken. Daar waren ook ovens ingebouwd, die
een afzonderlijk schoorsteentje hadden.
Ik heb den meest glorieuzen tijd der Limburgsche kermissen alleen in mijn
kinderjaren meegemaakt. Toen ik ouder werd, was het feestvieren al wat bedaard,
maar in dien goeden ouden tijd werden er bij zoo'n kermis tweehonderdvijfendertig
vladen en taarten gebakken. Doch al dat gebak werd niet alleen in ons huis opgegeten;
er werd van rondgedeeld aan bekenden en vrienden en ook aan de armen uit de buurt.
Daarenboven werd er gezorgd voor een groot aantal wittebrooden. Men vergete niet,
dat het wittebrood in dien tijd iets bijzonders was en op weeksche dagen zelden werd
gegeten. De dienstboden en de weinig gegoede menschen aten zwartbrood,
uitgenomen des Zondags. Wij, kinderen kregen een soort grauw brood en alleen des
Zondags mochten wij wittebrood eten. Nu ik daarover nadenk, valt het mij in, hoe
prettig dat was. Op die manier werd een genot uitgespaard, dat nu is weggevallen.
Toen was dat Zondagsche wittebrood iets heerlijks; nu bestaat dat genot niet meer.
Het klaarmaken van sommige taarten moest in den kelder gebeuren om de boter
stijf te houden. Mijn tantes stonden daar geduldig het deeg te rollen in de dagen, die
aan de kermis vooraf gingen. Wanneer de taarten en vladen gevormd waren, werden
zij op ronde ijzeren pla-
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ten naar den bakoven gebracht, waar Mathies het vuur had gestookt en het toezicht
hield. De vla is in Z.-Limburg nog altijd een geliefkoosd gebak en wordt ook in
België en in de aangrenzende gedeelten van Duitschland gegeten. Ik herinner mij
vladen met witte en donkerbruine spijs er bovenop. De eerste kwam van versche
appelen, de tweede van gedroogde appelen van het vorig jaar, die ‘öf’ worden
genoemd. Eens was er ruzie gekomen tusschen de knechten over de vraag of de
donkere vladen beter smaakten of de lichte. Ik stond naar hun getwist te kijken en
te luisteren.
Alhoewel flauw en in de verte mijner herinnering teruggeduwd, staat mij toch nog
een oud kermisdiner voor oogen. Ik zie een lange ovaal-ronde tafel, gedekt met fijn
damast, waarop kristal en zilverwerk flonkerden in het schemerige licht van twee
hooge quinquetlampen, waarvan de vlammen met melkwitte bollen waren omgeven.
De twee lampen stonden naar de beide uiteinden van de tafel toe, maar zóó, dat de
vóórsnijder in het midden nog licht genoeg had. Aan ons, kinderen, was slechts
vergund een blik te werpen door de deur, wanneer het diner ten einde liep en het
dessert werd gegeten. Dan zie ik nog zitten de bekende heeren en dames uit den
omtrek, de heeren in zwarte jassen, de dames in kleurige zijden kleederen. De
verschijning der kinderen in de zaal was een welkome afleiding voor de conversatie
en om de beurt riepen de gasten: ‘Kom eens hier, François’, en dan werd gevraagd
hoe oud ik was, of ik al lezen en schrijven kon en wat ik wilde worden.
Het diner begon om één uur in den namiddag en duurde gewoonlijk tot zeven of
acht uur. De verschillende schotels volgden elkaar langzaam op en de vroolijke
stemming der gasten verhoogde het genot der conversatie. Wanneer het dessert was
gegeten en de oude wijnen waren gedronken, lieten enkelen hun rijtuig inspannen
en gingen naar huis, terwijl degenen, die nog bleven, met een ‘Gaan jullie nu al weg?’
protesteerden. Tante Marianne speelde soms mandoline, terwijl een der vrienden,
Jupel Stassen, haar met de klarinet begeleidde. Die Jupel was een fijne geest. Hij
was een lezer van de Duitsche klas-
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sieken, vooral van Lessing en Schiller. Met een: ‘So sagt Lessing’, eindigde hij
dikwijls een betoog. De Stassens spraken onder elkander ook altijd Duitsch. Zij
kenden geen woord Hollandsch en waren nooit in Holland geweest.
Tante Phina, die het toezicht over den kelder had en veel verstand had van de
verschillende wijnsoorten, haalde voor de een of andere pratende groep een bijzondere
flesch op. Zij zelf dronk nooit wijn, maar de gasten, die met de oude flesch bedacht
werden, hieven hun glas op te harer gezondheid.
Bij de groep van praters, die het over politiek hadden, klonk de stem van den
pastoor van Afden meestal luidop bij het verkondigen zijner meeningen. Hij had het
dikwijls over den republikeinschen generaal Cavagnac. Dat is mij later verteld. De
uitspraken van pastoor Klausener van Nieuwenhagen vielen dan meestal dempend
neer op de beweringen van zijn Duitschen ambtgenoot.
Een vaste kermisgast was de uitgever en boekhandelaar Hensen uit Aken, die op
enkele momenten door zijn echt Akenschen humor een breed gelach aan tafel deed
opstijgen. Sommige menschen lachen in O, dat zijn de verwaanden; anderen in A,
dat zijn de oprechten, de vroolijken; weer anderen in I, dat zijn de stille spotters. Van
deze laatsten was Herr Hensen er een; hij lachte in I.
Hij was een gezien uitgever en hij was bekend met de voornaamste Katholieke
schrijvers. Hij woonde met zijn drie ongetrouwde zusters - zelf was hij ook niet
getrouwd - in een oud huis op de Büchel, het hartje van Aken. Dat huis droeg en
draagt nog in den voorgevel een vergulden leeuw en bestaat nog precies, zooals Herr
Hensen het bewoonde.
Hij had zijn vaste logeerkamer boven de poort, tegenover een der groote
lindeboomen, die met hun takken tot aan de vensters reikten. Alhoewel hij het Akener
dialect goed kende, sprak hij bij ons nooit anders dan Hoog-Duitsch. Met de autoriteit
van deze taal had hij op sommige momenten aan den kermisdisch een overwicht
door zijn conversatie, zoodat men gaarne naar hem luisterde. Dan verhaalde hij
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van kardinaal von Geissel, dien hij verschillende keeren had gesproken en van diens
voorganger, den aristocratischen aartsbisschop, graaf Spiegel, die altijd alleen in de
vergulde zaal van zijn paleis met gouden vorken at. Ook stak hij de vroolijkheid in
de rijen der gasten als een loopend vuur, wanneer hij luid sprekend zijn drastische
Akener grappen vertelde. Met zijn gladgeschoren gezicht, zonder snor of baard boven
zijn vadermoorder zag hij er uit als een minister van Louis Philippe.
Ja, die Herr Hensen is een figuur uit mijn kinderjaren, die mij geleerd heeft te
bewonderen en die mijn wereld verwijdde. Hij kwam dikwijls bij ons logeeren en
ging dan met mij wandelen. Hij beijverde zich mij allerlei dingen te vertellen en uit
te leggen en hij vond in mij een gewilligen luisteraar. Hij droeg een witten stroohoed
met breeden rand en hij had altijd een dikken stok bij zich. Onderweg vertelde hij
mij dikwijls van den Fransch-Duitschen oorlog. Hij stelde het voor alsof Saarbrücken,
het begin, maar een val was geweest over de grens gespannen, waarin de Franschen
werden gelokt. ‘Wij lieten die kereltjes komen tot in ons land, maar daarna gingen
wij pas ernstig aan het werk.’ Zoo sprak hij en ik stond verbaasd over de krijgskunde
van het Duitsche leger.
Ik zie nog in mijn geheugen hoe hij aan de Kempkeswei bij het Streeperbosch
onder een van de zware eikeboomen met zijn stok, die een groot ivoren handvat had,
op den weg het plan teekende van den slag bij Wörth of Gravelotte: hoe de rechteren de linkervleugel van de Duitschers vooruitrukten en het centrum een heftigen
strijd deed ontbranden. Of dit allemaal zich zoo heeft toegedragen, heb ik later niet
nagegaan, maar zijn woorden wekten in mij zulk een groote geestdrift, dat ik met
mijn neef, Josef Starren, in de winkels van Heerlen portretten ging vragen van
Duitsche generaals. Wanneer men niet dadelijk begreep wat ik wilde, zei mijn neef
op zijn Maastrichtsch: ‘Hebt gij geen generaols?’
Met moeite werd ik een klein boekje met gebrekkige fotografietjes machtig,
portretten van twintig generaals, die in den oorlog van 1870
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dienst hadden gedaan. Het best herinner ik mij de figuur van generaal Vogel von
Falkenstein met zijn langen baard. Zijn prachtige naam zal er ook wel toe hebben
bijgedragen, dat hij in mijn memorie zit vastgespijkerd. Falkenstein! dat suggereerde
een hooge rots, waaromheen op breede vleugelen de valken dreven. Beter zou ik
mijn bewondering besteed hebben aan Moltke, van wien Hensen zeide, dat hij de
plannen voor den heelen veldtocht had gemaakt. Hij was maar ‘ein kleiner Kerlchen’
voegde hij er bij. Dit laatste is niet geheel juist. Toen ik in 1880 bij het Domfeest op
een avond den grooten strateeg door een straat van Keulen zag wandelen, kwam hij
mij volstrekt niet zoo klein van gestalte voor. Het was een stille straat en toen ik
toevallig Moltke daar zag aankomen, nam ik heel diep mijn hoed af.
Was het de nawerking van Herr Hensens woorden, die mij den hoed deed zwaaien,
of was het het ascetische aspect van den man, die de meest eigenaardige figuur was
onder de bouwmeesters van het Duitsche keizerrijk? Het gaf mij een groote satisfactie
van dezen man een wedergroet te hebben ontvangen en ik voelde een aandoening
van leedwezen, omdat ik dit niet aan Herr Hensen kon gaan vertellen. Ik had opeens
een groot verlangen naar dien ouden vriend, die met mij had gesproken als met een
groot mensch, toen ik nog een kind was; die zijn volwassen verstand en begrip op
één peil had gesteld met het mijne, dat toen nog niet tot rijpheid was gekomen. Eerst
later heb ik de waarde van zijn omgang met mij begrepen en ik heb het gevoel als
een verdriet, dat ik hem niet dankbaar genoeg ben geweest. Ja, het bewustzijn dikwijls
in dankbaarheid te zijn tekort geschoten, is een verdriet van mijn leven; het is een
verdriet voor altijd.
Als een schat bewaarde ik een ingebonden exemplaartje van Goethe's Faust, dat
hij mij had gestuurd. Ik moest het op Rolduc zorgvuldig verstoppen, want Faust was
daar zware contrebande. Ik las er wel in bij het lamplicht op de slaapzaal. Ik legde
het diep in mijn kleerkastje, en als ik het had weggelegd, streek ik er nog eens over
om te weten of het wel goed lag. Iederen avond voelde ik er naar of het er nog was.
Ook had ik van hem een exemplaar gekregen van Schillers Wallen-
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stein met illustraties. Het was een mooie, groote uitgaaf en ik voelde mij erg gelukkig
met die boeken. Maar ik weet niet welke jongen verried, dat ik ze had en ik werd bij
een der leeraren geroepen om ze uit te leveren. Dat was vreeselijk voor mij! Toch
voelde ik heel goed, dat er verschil was in het leed, dat het verlies van de beide
boeken mij deed, want ik kon mij wel begrijpen, dat er tegen Faust bedenkingen
konden bestaan, maar Schillers Wallenstein was op Rolduc geoorloofde lectuur en
diep voelde ik dus het onrecht van den eisch. Daarna hoorde ik, dat die leeraar mijn
Wallenstein cadeau had gegeven aan een anderen jongen. Over dat onrecht heb ik
mij, ook in latere jaren, moeilijk kunnen heenzetten, wanneer het mij in de gedachten
viel. Dat is nu bijna zestig jaar geleden, maar als die Wallenstein in mijn geheugen
opduikt, gaat er nog een pijnlijke aandoening door mij heen. Mijn Faust-exemplaartje
is lang daarna bij mij teruggekomen en ik heb het nog. Het is niet meer verloren
gegaan in den loop der jaren, zooals zoovele andere boeken, die schijnen weggevlogen
te zijn, ik weet niet waarheen.
Toen pastoor Gerardus Klausener van Nieuwenhagen in 1874 was gestorven en
zijn kapelaan Josef Vreuls tot zijn opvolger was benoemd, was door pastoor Baggen
van Oirsbeek, die daar zeer behendig in was, het chronogram gemaakt. Het luidde:
Gaudet coelitus Gerardus,
Sibi succedere Joseph.

Wie de Romeinsche cijfers, die in deze regels voorkomen, wil opzoeken en
samenstellen, zal zien, dat 1874 de som daarvan is. Ik heb dat chronogram nooit
vergeten, omdat het zoo weinig gezocht lijkt en daarom een model is in zijn soort.
Het chronogram was op een stuk bordpapier geteekend, dat met groen omlijst
boven de kerkdeur was vastgemaakt. De letters, die de Romeinsche cijfers
vertegenwoordigen, waren grooter getekend dan de andere en met een andere kleur.
Pas eenige jaren geleden had pastoor Klausener zijn 50-jarig priester schap gevierd
en werd toen afgehaald vanuit ons huis door een stoet

Frans Erens, Over Limburg

76
van dorpelingen en geestelijken. De bisschop Laurent was een halfuur van te voren
gekomen om mee te trekken naar de kerk. Deze was door politieke verwikkelingen
uit zijn diocees in Luxemburg verdreven en leefde in ballingschap in Zuid-Limburg.
Dat was nog vóór den Kulturkampf gebeurd. Hij was een eminente persoonlijkheid.
Als jong kapelaan in Aken hadden zijn preeken een groote aantrekkingskracht, vooral
wegens den klassieken vorm. Deze is in onzen tijd uit preeken en redevoeringen
verdwenen. Men zegt nu voor de vuist, wat er te zeggen is. Andere tijden, andere
zeden.
De voorganger van pastoor Klausener, pastoor Damoiseau, die ook een huisvriend
was, kwam meestal Zondags bij mijn grootouders eten. Dat verweet hem eens een
Nieuwenhager en om zijn democratische gezindheid te toonen, vlocht de pastoor den
volgenden dag in zijn preek onder de hoogmis de bewering in, dat alle menschen
voor hem gelijk waren. ‘Ja, wat geef ik om een Erens! Wat geef ik om een Loyson!’
had hij geroepen met breed gebaar zijn arm uitslaande. Mijn grootmoeder zat in de
kerk en moest dat aanhooren, maar toen hij des middags kwam eten, vroeg zij hem:
‘Wat hebt u toch maar van ons gezegd, Heer pastoor?’
Toen lachte de pastoor in zichzelf en zei: ‘Och, dat moet u maar zoo laten. Ik moet
al eens wat zeggen.’ Hij at daarop gemoedelijk met de familie mee.
Mijn grootmoeder lachte er om en in het dorp werd het gauw vergeten. De eenige
broer van mijn vader was pastoor in Waubach, een dorpje aan de Duitsche grens bij
Palenberg. Hij woonde in een groot donker huis, gelegen bij de kerk in een tuin,
waarin veel knoestige, uitgeleefde vruchtboomen stonden tusschen aardbeien en
groenten. Als kapelaan was hij reeds in het dorp gekomen en altijd was hij gebleven
in het oude huis; een stille man, die nooit, zelfs niet naar zijn collega's ging om te
babbelen. Waubach was maar een halfuur ver van mijn ouderlijk huis en ik kwam
dikwijls bij mijn oom in den vacantietijd. Het huis had iets sombers, maar ook weer
iets weldadigs en vriendelijks van afgeslotenheid. Er was een lange, breede gang,
bevloerd met
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roode en blauwe plavuizen; daar stond geen enkel meubel in, niets hing aan de witte
muren en er kwam maar weinig licht door eenige glasruiten boven de deur; een groot
houten luik lag in den vloer. Bij het binnenkomen klonken mijn stappen als in een
wijde rust, maar de huishoudster Louiske, een mager, reeds gebogen vrouwtje met
een groote muts over het grijze haar, maakte dan zooveel vriendelijke drukte om mij
binnen te brengen, dat het eenzame geheel verdween.
De zitkamer van mijn oom was klein en slechts één hoog raam met kleine ruitjes
aan den westkant gaf licht in de kale ruimte, waar slechts zeer eenvoudige meubeltjes
stonden, ook een rieten armstoel voor hemzelf. Het zilveren tafelgerei en de fluweelen
stoelen, die mijn grootmoeder voor hem had gekocht, toen hij zijn woning moest
inrichten, had hij haar teruggestuurd. Van het donkere, verkleurde behang was maar
weinig zichtbaar, want rond, langs het geheele vertrek hingen groote landkaarten,
evenveel verschoten en bruin geworden van ouderdom en tabaksrook in de lange
jaren, dat hij hier leefde. Want in zijn kapelaansjaren was die oom Frans een sterke
rooker, totdat hij plotseling besloot het rooken op te geven en dit ook volhield tot
aan zijn dood.
Hij was een zeer sober man. De goede wijnen, die hij in zijn kelder had, waren
om aan bezoekers te schenken of weg te geven aan zieken. Zelf dronk hij water,
waarin hij een klein scheutje wijn deed.
Aardrijkskunde was een van zijn liefste studies geweest in zijn jonge jaren, daarom
hingen er al die landkaarten. Hij las veel reisbeschrijvingen en verhalen uit
missietijdschriften, maar zelf reizen deed hij nooit. Hij was slechts eenmaal in Keulen
geweest en eenmaal in Trier. Hij las veel in Daniels' Geografie, een Duitsch werk in
een groot aantal deelen en toen het Suezkanaal zou worden gegraven door de Lesseps,
was hij op grond van zijn geografische studies zoo overtuigd van het slagen dier
onderneming, dat hij zijn geheele vermogen in aandeelen daarvan wilde steken.
Slechts de opvatting, dat een priester niet moet speculeeren op aardsch bezit, weerhield
hem daarvan.
Een andere neiging van hem, die bij geestelijken dikwijls voorkomt,
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was die van het bouwen. Hij was een bouwpastoor. Zoo bouwde hij een nieuwe kerk,
doch onder een weinig kunstzinnigen architect, die niets anders kon bereiken dan
een aftreksel van gothiek. Daarna een klooster en school en dat alles deed hij ter eere
Gods hoofdzakelijk uit eigen middelen. Tenslotte liet hij voor zichzelf in het mooie
dorpje Rimburg een huis bouwen, waar hij zich terugtrok in zijn ouderdom. Dat dorp
ligt in een dal tusschen hooge bosschen en heuvels, waar de Worm, een donker
riviertje, de grens vormt tusschen Nederland en Duitschland. Ook daar was hem de
trek om in zijn verbeelding te reizen nog bijgebleven; hij luisterde met genoegen
naar de voorbijrazende sneltreinen op Duitsch gebied. Hij zei dan: ‘Daar gaat er weer
een’.
Bij dien oom deed ik ook de indrukken op, die ik later kon verwerken in mijn stuk
‘De Conferentie’, want hij noodigde mij dikwijls uit tot het bijwonen van kerkelijke
feesten, die eindigden met een diner voor de geestelijken van den omtrek.
Eén schilderij heb ik behouden uit die oude pastorie van Waubach. Het trok mij
als kind aan. Wanneer de zon er op scheen, begonnen roode kleuren erin te gloeien.
Jaren later zag ik, dat het een heel goed schilderij was. Hoe mijn oom er aan was
gekomen, weet ik niet. Het stelt de bespotting van Christus voor. Dit gebeurt in een
overwelfde ruimte, waarin het licht komt van een kroonluchter boven een pilaar. Het
doek is oud en lijkt van Duitschen oorsprong. De roode kleur van de buis van een
der beulen en van de muts van een ander gloeit ook nu nog in mijn oude gang, zooals
in de oude pastorie en het gelaat van Christus zie ik in hetzelfde wit, waar ik telkens
naar moest kijken, toen ik een kleine jongen was.
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Rolduc
In den herfst van 1868 kwam ik op de kostschool Rolduc. Slechts eenige maanden
tevoren was uit het corps professoral Everts tot directeur benoemd. Ik meen dat de
meeste professoren liever den ‘langen Jansen’ op die plaats hadden gezien, maar
bisschop Paradis deed een andere keuze.
Den dag na aankomst werden wij geroepen om een toelatingsexamen te doen. Dat
ging toen zeer eenvoudig: wij moesten mondeling eenige vragen beantwoorden. Wij
waren met twee candidaten voor de ‘sixième latine’, een zekere De Haas uit Zwolle
en ik. ‘Om op de sixième latine te komen, moeten jullie wat Fransch kennen’, zei de
directeur en zich tot mij wendend, vroeg hij: ‘Ken jij dat, Erens?’ ‘O, ja’, zei ik met
veel zelfbewustzijn, ‘daar heb ik veel aan gedaan.’ De Haas antwoordde, dat hij wel
wat Fransch kende, maar toch niet zoo heel veel.
‘Dan zal ik je een paar vragen stellen’, zei de directeur. ‘Zeg mij eens, wat is
anderhalf jaar in het Fransch?’
De Haas werd benauwd, want hij wist het niet. Hij was een lange, bleeke jongen
met blond haar en een plat gezicht. Nu was hij heel rood geworden en hij zag er
wanhopig uit.
De directeur had erg minzaam met ons gesproken. Er lag nog niet het autoritaire
in zijn wezen, dat hem in de toekomst zou kenmerken en al was zijn haar toen donker,
de bijnaam ‘de Zwarte’, waarmee hij later werd aangeduid, was toen nog niet geboren
in de jongensbreinen. In het begin had hij ons met een glimlach ondervraagd, maar
toen de verlegen jongen bleef zwijgen, werd zijn uitzicht zeer streng.
Ik kreeg het ook benauwd, want ik wist ook niet hoe ik ‘anderhalf jaar’ in het
Fransch zou zeggen en het trok in mijn hersens bij elkaar van het denken, hoe ik zou
moeten antwoorden, wanneer 't mij werd gevraagd, maar ik zweeg.
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De spanning zal wel niet lang hebben geduurd, maar ons jongens leek die tijd van
onzekerheid vreeselijk lang. Eindelijk sprak de directeur weer en hij zei:
‘Erens, jij kunt op de sixième latine komen, maar De Haas komt op de sixième
hollandaise.’
Ik was zelf over deze uitspraak geweldig verbaasd en heelemaal in de war trokken
wij twee kleine jongens af. Ik weet nog wel, dat ik medelijden had met mijn
examen-kameraad en dat ik dacht: had hij ook maar gezegd, dat hij er veel van wist.
Later heb ik nog dikwijls over dit voorval gedacht. In mijn kinderlijke
bekrompenheid had ik gemeend, dat wat ik wist, al heel veel was; ik wist toen nog
niet, dat er nog zooveel was, dat ik niet kende. Mijn bekrompenheid had mij toen
het zelfbewustzijn en de verzekerdheid gegeven, die den directeur zoozeer hadden
voldaan, dat hij niet verder vroeg.
Als ik mij mijn jongenstijd te Rolduc voor den geest haal, zie ik, dat ik aan de
literatuur met voorliefde begon te denken; zij was voor mij een levende realiteit. Zoo
begon ik te lezen Corneille's Cinna. Ik begreep het eerst niet, maar de suggestie van
het prachtige dwong mij te bewonderen en ik eindigde met toch te begrijpen en te
gelooven in het grootsche van het sonore woord.
Op een heeten zomerdag in de vacantie, toen ik onder de dennen lag bij het
Heiputje, had ik een drama bedacht, dat speelde in de middeleeuwen aan den Rijn.
Als jongen heb ik ook eens een brief geschreven aan de directie van Reklams
Universalbibliotheek om haar te verzoeken de werken van Vondel in Duitsche
vertaling uit te geven. Ik heb natuurlijk nooit eenig antwoord ontvangen en men is
er ook niet op ingegaan; alleen verscheen eenige jaren daarna Hildebrands Familie
Kegge in diezelfde bibliotheek.
Van mijn leeraren heb ik nooit steun of aanmoediging in mijn drang naar de
literatuur gehad, dan alleen van Josef Thissen, die een origineele geest was. Ik moest
integendeel mijn zucht tot lezen verbergen en zoo deed ik dat 's avonds laat of 's
nachts.
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Naast onze grooten dortoir was een kleinere, waar de leerlingen van de normaalschool
sliepen; er brandde daar den heelen nacht een petroleumlamp, die nogal goed licht
gaf. Ik wachtte 's nachts tot iedereen sliep en ging dan stilletjes in dat zaaltje onder
die lamp staan om Vondel te lezen. Omdat het dikwijls koud was, trok ik mijn overjas
aan, deed een cach-nez om, zette er zelfs een pet bij op. Niemand heeft mij daar ooit
betrapt, maar ik geloof wel, dat het niet heilzaam was om de bijziendheid tegen te
gaan, die ik had opgedaan door de gebrekkige verlichting in de studiezaal, waar des
avonds gedurende twee uren een petroleumlamp vanuit de hoogte zes of zeven banken
moest verlichten. Toen ik op ‘Rethoriek’ was, de hoogste klas van het gymnasium,
had ik eindelijk een chambrette gekregen met een venster en daar las ik in den zomer,
des morgens tegen vier uur, de drama's van Schiller. Tot dien tijd had ik altijd op
donkere chambrettes moeten slapen, waar ik geen hand voor oogen kon zien; dat
was jarenlang.
Eenige Rolducsche leeraren leven nu, na vijftig jaren en meer nog in mijne
herinnering; doch evenals op oude fresco's langzaam de lijnen en vooral de kleuren
wegzinken, zoo vervloeien de figuren van het Rolducsche leven van zoolang geleden
naar het ijle en het onbestemde.
Van de in mijn jeugd doceerende leeraren is er geen geweest, die een dieperen
indruk op mijn geest heeft gemaakt dan Josef Thissen, en geen, wiens ideeën en
voordracht zoo scherp bij mij zijn ingeslagen, als de zijne; hij is de eenige, die invloed
op mij heeft gehad.
Ik kan wel zeggen, dat de norm om een auteur te beoordelen, het voortreffelijke
van het niet voortreffelijke te scheiden, ook in mijn later leven volgens zijn
aanwijzingen bij mij heeft stand gehouden. Niets is zoo moeilijk als het werkelijk
prachtige van een schrijver te vinden, zich te vergewissen of men met goud, met
koper of met ijzer te doen heeft.
Wanneer hij sprak, gloeide zijn hoofd en zag men het vuur zijner oogen, dat bij
hem door den bril niet gedoofd scheen, zooals bij de
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meeste andere menschen. Hij gesticuleerde bij zijn voordracht met een lang potlood
in de rechterhand, dat hij heen en weer bewoog. Zijn groot, rood hoofd had iets van
een stier en gaf aan zijn wezen den indruk van kracht. Zijn beweringen waren dikwijls
kras, apodictisch en wanneer hij in een vers de een of andere bijzonderheid had
geobserveerd, dan toonde hij die nauwkeurig aan en zeide: ‘Hier heeft Homerus weer
de natuur betrapt op heeterdaad.’
Zoo wees hij ons op de vondsten van den dichter, waar deze tot zuivere en
aanschouwelijke voorstelling kwam. Zij werkten als verrassingen en wij moesten
innerlijk bekennen: ‘Hè ja, dat heeft Homerus juist gezien!’
Hij bewonderde den zanger van de Ilias boven allen, hij las hem vlot in het
oorspronkelijk. Hij zeide, dat hij het in het Grieksch zoo ver had gebracht, dat hij
ieder auteur van het blad lezende verstond. Zijne groote bewondering voor Homerus,
die ik steeds ten volle heb gedeeld, deed hem wel eens onrechtvaardig oordeelen
over andere dichters. Zoo had hij voor Virgilius, naar mijn meening, te weinig ontzag.
Ja, hij was voor Homerus zoo exclusief, dat toen hij eens over Goethe met groote
waardeering sprak, ik verwonderd was, omdat er nog een dichter buiten Homerus
bij hem genade kon vinden.
Geen andere Rolducsche leeraar had zulke van de routine onafhankelijke meeningen
als Thissen. Wij voelden dat allen. Wij voelden de innerlijke gloeiing van zijn geest
en zelfs de directeur Everts met al zijn autoriteit in de regie van het gesticht bleef in
onze geest een bleekere figuur dan Thissen. Ja, wij gingen zelfs te ver bij het jurare
in verba magistri, omdat wij wisten, dat tusschen Everts en Thissen een latent
antagonisme bestond en wij liever de macht van het intellect erkenden, dan de meer
officieele autoriteit van den directeur.
Nog op ‘sixième’ zijnde, dus in mijn eerste jaar van Rolduc, vroeg ik eens aan een
zekeren Wolters, die op de ‘cinquième hollandaise’ zat, wie wel de geleerdste
professor zou zijn van allemaal. Deze antwoordde mij zonder aarzelen: ‘O, dat is
Thissen’. Ik vroeg mij later dikwijls af, hoe die jongen, die heelemaal geen les van
Thissen had,
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aan die bewering kon gekomen zijn.
Nie alleen ontvouwde hij ons de schoonheid van Homerus, maar hij wees ook op
de beknopte, indringende kracht van Demosthenes. En dan kon hij soms schelden
op Cicero, dien hij bij al zijn mooie taal ‘een kwast’ noemde en ‘een karakterlooze’.
Ook herinner ik mij nog zijne meening over Bossuet. De Oraisons funèbres vonden
bij hem geen genade, maar het beste gedeelte van het rhetorische werk van dezen
auteur waren, volgens hem, de preeken, waarvan hij de scherpte en den degelijken
betoogtrant bewonderde. Daar, zeide hij, had iedere volzin zijne beteekenis en zijn
gewicht.
Zoo kreeg de leerling op onze klas door de lessen van Thissen de eerste
aanwijzingen tot het vermijden van valschen pathos en ijdele rhetoriek en werd voor
hem de vaste heerbaan gelegd, waarop hij zich in het verdere leven veilig kon bewegen
om te komen tot de onderscheiding van het meer- of minderwaardige bij een litterair
product. Bij mijne aankomst in Rolduc als kleine jongen was Everts nog slechts
eenige maanden directeur. Hij was de opvolger van den algemeen geliefden directeur
Jansen, die onder de vacantie bij een zijner vrienden, die kapelaan was, plotseling
overleed.
Everts trad met veel autoriteit op en het was in de eetzaal, dat hij, aan het hoofd
der lange middentafel, zijn reglementen en bevelen in het Fransch afkondigde. Zoo
herinner ik mij nog levendig, dat hij op een Woensdagavond, na het schelletje, dat
bij hem stond, te hebben doen klinken, zei: ‘Ce soir il faut se laver le cou’. Dat wilde
zeggen, dat wij des Woensdags en des Zaterdags vóór het naar bed gaan onzen hals
moesten wasschen.
Hij sprak altijd in zeer zuiver Fransch, waarin hij slechts een mededinger had in
Pothast, den musicus. Van deze werd gezegd, dat hij alle regels van de Fransche
syntax, tot de kleinste uitzonderingen toe, had in zijn hoofd, waarvan de lange blonde
haren tot ver over zijn hals in krullen vielen. Die schudde hij nu en dan, als onder
eene zegevierende inspiratie.
Everts en ook Pothast waren zeer geziene gasten op de kasteelen van
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den omtrek, en toen de comtesse d'Oultremont, de weduwe van Koning Willem I,
die in de buurt van Aken woonde, eens Rolduc bezocht, moesten zij beiden de
honneurs waarnemen. Pothast heb ik nog hooren vertellen, hoe hij hare opmerkingen
met veel geest had beantwoord.
Een heel fijne man ook, ik heb hem nog gehad als professor van de ‘rhétorique’,
was ‘de lange Janssen’, die de regels van de rhetorica ook in het dagelijksch leven
zoo veel mogelijk toepaste. In een gesprek begon hij altijd met eene inleiding, zeide
dan wat hij te zeggen had en sloot met eene welwillende peroratie volgens de regels
der rhetorica. Ook zijne berispingen waren in dien vorm ingekleed en ik weet nog
dat, toen ik iets misdaan had, (ik was op ‘rhétorique’) hij mij verzocht bij hem te
komen. Hij begon met heel vriendelijk mij te doen plaats nemen naast hem op de
canapee, waarna hij eene wel in elkaargezette vermaning hield, terwijl zijn scherpe
kin boven mijn hoofd onophoudelijk op en neer ging, bij afwisseling goedig
knikkende. Hij was een man met zeer fijne manieren en geen, die met hem in
aanraking kwam, ging onvoldaan weg.
Een goed docent kan ik hem niet noemen. Wij moesten hoofdzakelijk bij hem
Cicero in het Fransch vertalen, doch een groot deel van het lesuur besteedde hij aan
het dicteeren van het zoogenaamde ‘correct’, dat hij uit een Fransche Cicero-vertaling
ons voorlas.
Hij keek meestal ons werk niet na en begon met eenvoudig te zeggen: ‘Ecrivez le
correct’. Ik betwijfel of dit een goed Fransch woord is, maar het werd steeds in onze
klas gebruikt. Toch gaf hij zijn lessen met veel toewijding en iedere leerling zag met
liefde en eerbied tegen hem op. Hij gaf ook de kerkgeschiedenis. Hij schreef met
veel preciesheid zijn les meestal op en wij moesten die copiëeren in de studie.
Sedert ik rondliep in de oude abdij Rolduc hebben die gangen geklonken onder
de stappen van honderden, ja duizenden. Veel is er veranderd heden in het Rolducsche
leven. Het onderwijs is er tot meer volmaaktheid gekomen. De man, die na jaren nog
eens de bogen dier kerk terugziet, nog eens voor den slanken toren staat, kan een
zekere
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ontroering niet onderdrukken en ik kan begrijpen, wat de oud-leeraar Deutz, de deken
van Kerkrade, mij eens vertelde van een bejaarden Pruisischen majoor, een vroegeren
leerling van Rolduc, dat deze bij een bezoek niet uit de kerkbank was weg te krijgen
en zat te snikken van aandoening, denkende aan zijn vervlogen kinderjaren.
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Petrus Josef Savelberg
Op het oogenblik is Petrus Josef Savelberg uit Heerlen, de stichter van de Congregatie
der Kleine Broeders en Zusters van den H. Josef, een algemeen bekend man. De
voorbereidingen tot het proces van zijn zaligverklaring zijn begonnen, een
levensbeschrijving van hem is reeds in druk verschenen.
Met dezen merkwaardigen man, die een geestelijke congregatie, om zoo te zeggen
uit den grond heeft gestampt, is mijn familie steeds bevriend geweest. In 1863 was
hij kapelaan in onze woonplaats Schaesberg geworden en woonde daar in bij den
toenmaligen pastoor van de parochie, den Z.E. Heer Bursgens, die een huisvriend
bij ons was. Ik was in dien tijd nog een kleine jongen, maar ik herinner mij dien
pastoor zeer goed, die in dat zelfde jaar moet zijn gestorven. Hij was een man niet
groot en met een voornaam uiterlijk; hij had fijne manieren, zijn bewegingen waren
stil en hij sprak bedaard. Men zeide van hem in het dorp: ‘Het is een man als een
bisschop’.
Ik begrijp zelf niet hoe ik dien ernstigen man op een dag, dat hij bij ons kwam
eten, vóór wij aan tafel gingen, durfde vragen: ‘Herr Pastoor, wollen wir mal tanzen?’
En ik weet ook nog heel goed dat hij antwoordde: ‘Mijn liebes Fränzchen, tanzen
und springen sind vergängliche Dinge’. Niemand dacht er toen aan in onze streek
Hollandsch te spreken. Het antwoord van den pastoor is mij steeds bijgebleven en
in mijn leven heb ik het op wel andere dingen kunnen toepassen dan alleen op dansen
en springen.
Het was een groote treurnis voor de parochie Schaesberg toen die goede en vrome
man stierf. Het was op Witten Donderdag, dat hij werd begraven en ik ging er heen
met mijn tante Phina. Het vroor nog want een vrouw, die van den Lichtenberg kwam,
vertelde ons later, dat op weg naar de kerk haar de tranen op de wangen waren
bevroren, toen zij het Schaesbergerveld door moest. In de kerk zat ik bij mijn
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tante boven op het kleine koortje, waar alleen vrouwen werden toegelaten, maar waar
ik als kleine jongen wel zitten mocht. Ik hoor nog de geweldige slagen op de groote
trom, die van boven af door de kerk klonken. De heele harmonie zat daar op het
oxaal; zij bliezen op hun koperen instrumenten en de hoofdonderwijzer Vliegen
dirigeerde.
Toen de plechtige begrafenis was afgeloopen, waagde ik het mij meer naar voren
op het koortje te dringen en in de kerk te kijken; ik zag daar uit de sacristie komen
een geestelijke met een vastberaden uiterlijk en in voortvarende gang. Hij imponeerde
mij zoo sterk, dat ik tegen mijn tante riep: ‘Ik heb daar al den nieuwen pastoor zien
aanstappen’, wat pure kinderfantasie was.
Kaplaan Savelberg was een stille man; hij verhief nooit zijn stem tot een
veralgemeenend geluid. Wanneer hij sprak, schudde hij altijd zijn hoofd en in zijn
oogen blonk de flonkeling van een innerlijk vuur. Na eenige jaren werd hij naar
Heerlen verplaatst, waar hij al spoedig begon te werken aan de oprichting van een
klein en in den aanvang zeer primitief gasthuis, de kern van zijn latere stichting.
Voor Schaesberg is hij altijd veel blijven voelen. Hij was een trouwe bezoeker van
het oer-oude Mariakapelltje in de Streep, op een heuvel in een beukenbosch, en tot
in zijn hoogen ouderdom is hij er dagelijks heen gegaan om er den rozenkrans te
bidden. De oorsprong van dit kapelletje ligt volkomen in het duister. Het moet uit
de vroege middeleeuwen zijn en is misschien de eerste kerk in onze streek geweest;
men heeft gezegd, dat het een jachtkapel van Karel den Groote zou zijn geweest, iets
wat moeilijk zal zijn te bewijzen. Het kapelletje is opgebouwd uit ongelijke brokken
natuursteen, die aan elkaar zijn gemetseld. Het is niet ruim en niet hoog, doch het
zal wel een twintigtal personen kunnen bevatten. Het heeft geen vensters, maar
ontvangt het licht door twee trechtervormige openingen in de muren, die ruim een
meter dik zijn. Vóór in den gevel staat het wapen der Rijksgraven van Schaesberg,
doch dit is een usurpatie; waarschijnlijk heeft een der graven het laten aanbrengen
omdat het stamslot daar in de buurt lag; het is er blijkbaar bij een herstelling met een
andere steensoort ingezet.
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Portret van Frans Erens, door Henri Jonas in hout gesneden en voor de eerste maal gereproduceerd
in de tweede druk van Dansen en rhytmen, Maastricht, 1924.
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In mijn tijd nestelden er veel kauwen onder het dak en hun gekrijsch weerklonk
tusschen de beukeboomen vooral tegen den avond vóór dat zij slapen gingen. Tegen
het einde van de 18de eeuw gebruikten de bokkerijders dit kapelletje voor hun
bijeenkomsten en daar werd de eed afgelegd, vóór dat zij tot de vereeniging werden
toegelaten. Zij moesten zweren met den voet op het kruisbeeld en met de hand op
het Evangelieboek.
De Maria-vereering is altijd bizonder levendig geweest in Schaesberg, zoodat onze
kapelaan Groote, de opvolger van kaplaan Savelberg, zelfs sprak van ‘das Marianische
Schaesberg’.
Ook toen hij Schaesberg had verlaten, bleef Kaplaan Savelberg voeling houden
met mijn familie en bij het feest van mijn eerste communie werd hij op het middageten
genoodigd. Ik weet nog, dat hij een toast hield, waarin hij de hoop uitsprak, dat ik,
evenals hij, eenmaal priester zou worden. Ik herinner mij ook, dat ik in later jaren
bij een diner op de Kamp (mijn ouderlijk huis), waar hij ook aanwezig was, onder
de gesprekken had zitten beweren, dat de leer van Darwin niet met de principes van
de Katholieke Kerk in strijd was en dat hij daarop zonder mij tegen te spreken zeide:
‘Kom eens bij mij in Heerlen, François, dan zal ik je een Katholiek filosoof te lezen
geven’. Ik ben toen ook naar hem toegegaan en hij gaf mij Les Soirées de Saint
Pétersbourg van Joseph de Maistre.
Wel was kaplaan Savelberg in zichzelf gekeerd, maar goedaardig. Hij had iets,
dat ik ‘grübelend’ zou willen noemen, zonder dat dat degenen afstootte, die met hem
in aanraking kwamen. Hij was altijd zeer vriendelijk voor mij. Toen ik nog op Rolduc
was en thuis was in vacantie, had hij mij bij zich in Heerlen op de middag-koffie
gevraagd en ik ging er heen met mijn neef Josef Starren, die bij ons in de vacantie
logeerde. De kaplaan was erg aardig voor ons en een groote rijstevla kwam op tafel.
Wij jongens hadden honger van de wandeling, maar wij durfden niet toetasten naar
onzen eetlust, waarop onze gastheer, die dat bemerkte, herhaaldelijk zeide: ‘Jullie
moeten die vla geen schande aandoen’.
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Rector Savelberg, zooals hij later werd genoemd, toen hij niet meer als
parochie-geestelijke werkte, maar zich uitsluitend bezig hield met de leiding van zijn
stichting, wilde in 1877 een reis naar Marpingen maken en op aandringen van mijn
tantes heb ik hem daarbij vergezeld. In dat dorpje in het Zuidelijkste gedeelte van
Rijnland zouden verschijningen van de Moeder Gods hebben plaats gehad. Drie
kleine meisjes zouden Onze Lieve Vrouw herhaaldelijk in een boschje hebben gezien
en er was daar ook een bron ontsprongen op een plaats, waar er vroeger nooit een
was geweest. De rector stelde bizonder belang in het geval en wilde op de plaats zelf
beproeven iets meer van de zaak te weten te komen. Een neef van hem, Baltus
Savelberg uit Brussel ging ook mee. Wij troffen elkaar in Aken en reisden tot
Rolandseck, waar Baltus en ik in een hotel logeerden en de rector op Nonnenwerth.
Vóórdat hij in Schaesberg werd benoemd, was hij rector geweest in Nonnenwerth,
het vrouwenklooster met meisjeskostschool op het eilandje in den Rijn tegenover
Rolandseck en hij was daar altijd een welkome en goed geziene gast.
Des anderen daags gingen Baltus en ik ook een kijkje nemen op Nonnenwerth.
Wij voeren over met een klein bootje en omdat wij in het gezelschap van haar
vroegeren rector reisden, werden wij door de zusters heel vriendelijk ontvangen. Een
van haar leidde ons rond door het huis en liet ons alles zien. Toen wij in de groote
speelzaal kwamen, waar de leerlingen op dat oogenblik bijna allen bij elkaar waren,
gaf de daar aanwezige non een teeken, waarop al die meisjes moesten opstaan en
een diepe buiging voor ons maken. Ik voelde mij daardoor hoog geëerd; zooveel eer
was mij nog nooit te beurt gevallen. In Rolandseck namen wij den trein naar Sanct
Wendel en reden in een goed bezette omnibus naar Marpingen. Het was een armoedige
plaats, maar zindelijk en de huizen waren er tamelijk verzorgd. Het lag in de nabijheid
van groote bosschen en de menschen van het dorp waren allen houthakkers of
landbouwers. Omdat er geen hotel was en wij het eerst naar het huis van de kleine
meisjes waren gegaan, zijn wij daar 's nachts blijven slapen. Ik weet nog, dat er heel
primitieve bedden waren.
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Den volgenden morgen las de rector de mis in het kerkje van het dorp. Op het koor
naast het altaar zat een deftig heer met een jong meisje. Het waren een Oostenrijksche
groothertog en zijn dochter, die ook daar waren gekomen op het gerucht der
verschijningen. Anders was er geen toeloop van vreemdelingen, want het was bekend
geworden, dat niemand meer bij de bron werd toegelaten en dat deze was afgezet
door militairen. Het was in het heetst van den Kulturkampf.
Nadat wij bij de ouders der meisjes een kop koffie met een stuk brood hadden
gekregen, gingen wij naar de plaats der verschijningen, maar wij vonden den toegang
daarheen versperd door een reusachtigen ouden militair, met een Pickelhaube op het
hoofd. Ik zie hem nog. Hij had den baard gesneden, zooals die van keizer Wilhelm
I en hij was ook even lang als deze. Het was onmogelijk om de plaats te bereiken;
wij waren er met een tiental menschen. Wij stonden allen zwijgend naar den militair
te staren, die met een zelfbewusten glimlach naar ons keek en ons op een afstand
hield met het geweer in de hand. Wij moesten terugkeeren naar het dorp en omdat
wij er verder niets konden uitrichten, reisden wij af.
De meisjes vertelden ons nog, dat zij heel zeker de Moeder Gods hadden gezien
en dat die hun gezegd had: ‘Ihr müszt beten und nicht sündigen’. Zij had hun ook
op het hart gedrukt vooral aan den Heiligen Geest te bidden en het Veni Creator
aanbevolen. Zij waren aan het hout halen geweest in het bosch, toen zij op eens de
Heilige Maagd hadden gezien in een stralenkrans. De plaats der verschijning was
een dicht bosch; het was er heuvelachtig en de dennen waren van middel grootte.
Vóór dat wij vertrokken schreven de meisjes hunne namen op de prentjes, die zij
ons gaven en waarop de Moeder Gods was afgebeeld, zooals de kinderen haar
beschreven hadden, zittend met het Jezuskind op den arm. Er stond ook op afgebeeld
de plaats der verschijning en de plaats der bron. Twee van de meisjes waren zusters,
de derde was uit een ander huisgezin van het dorp. Zij waren van tien tot twaalf jaar
oud, bleek en spichtig en hadden bruin haar. Zijzelf en hunne
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ouders maakten een goeden indruk. Zij waren stil en eenvoudig en bedrog was bij
hen niet te vermoeden. Wat zij vertelden leek echt. De rector had ze nauwkeurig
ondervraagd en ook hij zeide een indruk te hebben gekregen, dat hier geen leugen
of bedrog was te vinden.
Later vernam ik, dat speciaal op initiatief van Bismarck deze devotie-beweging
was tegengegaan; het was de tijd, dat iedere opzienbarende katholieke beweging
door de Pruisische regeering den kop werd ingedrukt.
Op de terugreis hadden Baltus en ik den rector verloren op het station van Keulen.
Na lang zoeken vonden wij hem in den trein. Hij zat stil voor zich uit te staren in een
hoekje van een derde klasse-coupé.
In den eersten tijd der verschijningen te Lourdes hebben de Fransche
overheidspersonen door plagerijen ook dáár de devotie zoeken te vernietigen en de
bedevaart-gangers op de vlucht pogen te drijven. Er is een tijd geweest, dat hij die
bij de grot durfde komen het er voor over had een boete op te loopen. Doch Napoleon
III was in den grond niet tegen den Katholieken goedsdienst en in Lourdes zijn die
vexaties spoedig opgehouden. Toen er op zekeren dag bij de grot aan de aanwezige
personen een proces-verbaal zou worden opgemaakt en zij hunne namen moesten
opgeven, waren daar onder Louis Veuillot en de gouvernant van den Prince Impérial.
Anders werd door Pruisen te werk gegaan; systematisch is in Marpingen de devotie
gedwarsboomd. Heeft Heine niet vroeger al gezegd: ‘Preussen ist eine Protestantische
Macht und von Protestantischer Sendung’. Waarom de Moeder Gods zich in
Marpingen niet meer aan de menschelijke waarnemingen heeft getoond, is haar
geheim.
In later jaren ben ik niet veel meer met Rector Savelberg in aanraking geweest.
Over zijn strijd, zijn moeilijkheden en zijn welslagen kan men in zijn
levensbeschrijving lezen. Ik heb alleen eenige momenten willen geven, waarop ik
met hem in aanraking ben geweest. Hij was een gesloten natuur, die zijn zieleleven
geheel voor zich behield. In onze omgeving waren veel brave en vrome menschen,
priesters en leeken, en zijn vroomheid viel voor den buitenstaander niet méér op,
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dan die van anderen. Hij was intelligent en had een subtiel aanvoelingsvermogen in
zijn omgang met de menschen. Hij nam deel in vreugde en leed. Hij gaf zich. Hij
kwam op familiediners en at en dronk en rookte dan gewoon mee met de andere
gasten, maar altijd zeer matig.
Wanneer ik mij wil te binnen brengen wat ik over hem dacht toen ik twintig jaar
oud was, kan ik zeggen, dat ik hem zag als een man van mogelijkheden, als iemand
die tot allerlei in staat was, in wien een groote verborgen kracht woonde. Ook vond
ik hem goedig en sympathiek.
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Inval
De hoog in klingen vliegende, langzaam rondcirkelende sperwer komt in Limburg
niet meer voor. Vroeger zag ik hem dikwijls en wanneer hij in zicht kwam, herinner
ik mij, hoe de hanen alarm sloegen, de kippen heen en weer liepen, duiven in groepen
vlogen en veiligheid zochten, want vooral op hen had hij het gemunt.
Het ratelen van de nachtzwaluw wordt in deze streken niet meer gehoord. Ik vond
hem wel eens verborgen in de hei of loerend op een boomtak, niet dwars zittend,
zooals de andere vogels, maar in de richting van den tak, de voeten achter elkaar er
om heen geklemd.
De groote oranjegele vlinder met zwarte vlekken op zijn vleugels schijnt ook in
het land van Limburg zich niet meer op te houden. Het was een prachtige vlinder.
Maar ook toen ik jong was, vóór meer dan vijftig jaren, vond ik hem niet dikwijls.
Ik was altijd blij, wanneer ik hem zag, om den gloed van zijn kleur.
Ook het rekke-tek van den kwartel heb ik in jaren niet meer gehoord. Hij is een
van de aardigste vogels. Hij vliegt niet rond met velen te zamen zooals de patrijzen,
maar hij zit alleen op den akker. Hij is voor iemand, die hem dichtbij ziet of in de
hand neemt, een toonbeeld van naïviteit; daardoor heeft hij iets aandoenlijks. Toen
ik eens op jacht er een binnen mijn bereik had, kon ik niet op hem schieten; ik zou
een grenzeloos medelijden met dat dier hebben gehad.
In de middagstilte van twaalf uur of op een warmen zomeravond tekt hij zijn slag,
die een geluid van blijdschap is. Van andere vogels maakt het geluid soms triestig,
zooals van de pluvier of de muurnachtegaal. De specht stoot een kreet uit, die niet
is te ontraadselen. Is hij blij? Is hij verschrikt? Zijn klank roept op de eenzaamheid
der groote bosschen. De kwartel toont door zijn geluid, dat hij pret heeft; zijn tek,
tek, tek, lijkt pret, pret, pret.
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Schetsen
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In de bleuiende hei
De hei ligkt schtil, de hei ligkt wiet. De beie soeme, de hommels bromme en vlege
op de violette blumpkes; 't is werm, 't is werm. Blauw en hoeëg is der hiemel
geschpanne booëve de eeëd. De kriekels zinge onger de heischtruuk wie fiene
triangele. Me huurt nieks es gesoem van beie en hommels, die ronk vlege baove de
blumpkes en zich naovlege en schpiele in de loch en da gont zitte en der hoenig zoege
en dan wer wegvlege, en dan kroepe de hommels nao de eeëd in, woe ze hun nester
hant en de beie in de kare.
Wie inne miserere klink der zang van de gaelgeutsch ummer en ummer op nui;
hei zit ing en dao zit ing. Me zuet ze nit; ze zitte in de schtruukskes en ze zinge omdat
't zoeë werm is, es wen ze 't te werm heie en zich beklaagde.
Ee klee brieske kumt noen en dan; dat is plezerig, mar 't is mar 'n ogenblikske en
alles weeët wer onbewaegelik schtil. 't Is waor, 't is heet, zier heet, uuveral de blauwe
loch, en de huuvels ligke glad en schoen mit hei bedek, zoe wiet es me zie kan. Van
tiet tot tiet kunt 'n krooë aagevlaoge, schwat oeteree geschreid in de loch, en wen ze
mich zuut ligke, vluugt ze gauwer doer en kwaakt ze hel, dat 't schalt langs de huuvels
in de dennebusche.
Tussche de hei zitte de scharlute, ze zitte verborge. Dan gont ze op, langzaam nao
de huugte en klage schtil in de loch. Et is enne troerzang. Dan valle ze wer neer op
'n anger plaatsch in de hei en zoeë gont ze wieër en wieër. Wohin? Wohin?
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Goudzang
Goud gespreid ligt de heide wijd.
De beek graaft 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 weêgeklaag.
Op de breede vleugels hangen ze in de bleekblauwe 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 stille door. Dan is 't weer stil en weer vangt aan het goudgetril, eentonig door.
Dan zweeft 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-weê, den weêdom luid met gorgelend goudgeluid; den
zieleval der eenzaamheid en het blije weê-weenend geluk-gejuich, den treurzang van
het verlaten zijn, der ijdelheden ijdelheid.
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Frisch
De wind blaast door het hoog getak, in ruischgeluid.
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 boog 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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Provincie
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 mullen weg uit de stad komen één voor één de groentekarren, leeg gekocht.
De omnibussen vliegen forsch voorbij in woeste vaart, in stijgend stof.
In zijn rijtuig komt de dokter van zijn verre patienten 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 Belge zitten samen de griffier, de
ontvanger, de apotheker. Zij spreken 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,
elken 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.
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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.
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
‘Kom, Berbke, zing nog eens iets,’ zeggen de meiden en knechten, die rond om 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 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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Het feestbanket
Het was op den eersten October, dat het feestbanket zou worden gehouden. In de
annalen van het dorp was zooiets tot nog toe nooit voorgekomen. Het had rustig
voortgeleefd vroeger en buiten de jaarlijks terugkeerende kermissen was het gebleven
in het spoor van zijn dagelijksch gedoe. Doch sinds eenige jaren waren fabrieken
gebouwd en er was een spoorweg aangelegd in zijn nabijheid. Het had ook een station
gekregen, dat op een kwartier afstand daarvan lag. Zoo was er veel veranderd.
Werklieden waren er komen wonen om dicht bij hun fabriek te zijn. De oude
eikenboomen, die hier en daar stonden en die breed waren getakt en eeuwen telen
van groei en bloei, waren omgekapt en de beukenboomen glad en blauw van schors
waren gevallen de een na de ander op last van den burgemeester. Groene heggen
waren uitgeroeid en vervangen door palen met prikkeldraad. De vogels begonnen
het dorp te mijden en de nachtegalen waren verder getogen, toen zij de oude
braamstruiken niet meer vonden. Dat was de vooruitgang, zei burgemeester Jean
Tudderen en dezen avond zou hij het luide verkondigen aan de hooggeplaatste
personen, die de aanschaffing van de nieuwe meubels op het raadhuis kwamen vieren.
Een uur vóór dat het souper een aanvang zou nemen, stond Jean met de ambtsketen
om in zwart glimmenden frak in de zaal, de trouwzaal van het raadhuis, waar de
nieuwe meubels om een lange van glazen en aardewerk flonkerende tafel stonden.
Omdat één tafel niet genoeg was en men stoelen te kort kwam, had het
gemeentebestuur er nog eenige uit de café's geleend en over leege tonnen lagen
planken, die een tweede tafel vormden, waarover het witte linnen zich spreidde tot
verhooging van eetlust en gezelligheid.
Niet alle hooge gasten hadden de uitnoodiging aangenomen, zelfs maar een klein
aantal had dit gedaan, onder wie de dekens en de hoofden der scholen van den omtrek,
de afgevaardigde van het dis-
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trict, de advocaat Jean Tudderen en een dokter uit de stad.
De gemeenteraadsleden in zwarte gekleede jassen, groen door de jaren, de koster,
de lange pastoor en het kleine kaplaantje der parochie, de bleeke, blonde dominé der
Hervormde Gemeente, zij hadden allen plaats genomen en hier en daar tusschen de
oude versleten zwarte jassen straalden de witte blouses van de onderwijzeressen van
het dorp, blonde en bruine. Omdat er nog geen electrisch licht was aangelegd, waren
op de tafels petroleumlampen geplaatst, prijzen van duiven- of boekvinken-concours
door de raadsleden zelf afgestaan of van anderen voor de gelegenheid verkregen. Er
waren allerlei gasten: de president der Fanfare, de president der duivenliefhebbers,
de president van de fietsclub en die der gymnasten, de zuster van den kaplaan, een
dikke matrone, de broer van den koster, schoenmaker van beroep, vol grappen en
kwinkslagen, wanneer hij menschen om zich heen had. Dat was dan ook de eenige,
die niet een bizonder ernstig gezicht gezet had bij de hooge gelegenheid van het
plechtig in gebruik nemen der meubels, uitgezocht na rijp beraad en gekocht door
den burgemeester.
Bij de dampende soep, opgedragen door de breede duimen en vingers van slecht
gerokte bedienden, was er nog een groot stilzwijgen en alleen een geslurp verstoorde
de stilte met schuiven en tikken der lepels in de borden. Ook Jean was onder den
indruk, hij voelde zich klein en gedwee en zocht eenige beminnelijke woorden bij
den afgevaardigde aan te brengen, die gunstig glimlachend hem joviaal te woord
stond. De twee dekens, zware mannen met breede koppen en blauw geschoren roode
wangen praatten zachtjes met elkander, terwijl zij stukjes van hun brood afbrokkelden.
Zij ook voelden de solemniteit van dit maal, meegesleept door de ernstige, gewichtige
gezichten der raadsleden en van den burgemeester, die intusschen bergen zuurkool
op hun borden neerflapten en met breede vingeren de gekookte ham in stukjes sneden.
Doch bij het derde gerecht, haas met compôte van appelen, was er reeds een druk
gesprek ontstaan onder buren en overburen der tafels. Jean alleen was zwijgend en
repeteerde
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voor zichzelf den toast, dien hij zou houden, terwijl de afgevaardigde een lang gesprek
met de twee dekens hield over de neutrale school. Nu en dan gichelde een
onderwijzeres boven het grijze woordengezoem uit en vroolijkte haar omgeving op
tot een lachend woord, dat hier en daar op een strak gezicht een glans wierp. De
wijnglazen, het een na het ander werden druk geledigd, de Bordeaux zonk in de
magen en steeg in de hoofden, die verwarmd begonnen te gloeien. De
onderwijzeressen kregen wangen als roode appels en hare oogen schitterden van
jeugdigen gloed; vooral een bruine viel nu en dan in een luiden schaterlach, waardoor
zij de aandacht van Jean Tudderen trachtte te trekken. Maar deze zag of hoorde niets,
bezig nog altijd aan zijn volzinnen over den vooruitgang van het dorp, die hij maar
niet in orde en gelid kon stellen. Ook zon hij er op hoe hij den afgevaardigde een
compliment zou maken, want van hem hing zijn positie af, hij moest hem beschermen
tegen zijn vijanden. De eene dienst is de andere waard, dacht hij, helpt hij mij niet
dan help ik hem niet bij zijn verkiezing en wie weet, de afgevaardigde kon hem ook
nog van dienst zijn wanneer hij in de Provinciale Staten zou willen komen. Toen
werd er ineens op een leeg wijnglas getikt en als een bliksemslag ontstond er een
stilzwijgen van allen. Iedereen zag naar de gestalte van Jean, die was opgestaan en
uitstond boven de hoofden der gastenrijen, bleek met van agitaire samengetrokken
gezicht. Hij sprak over het ontstaan van het dorp in oeroude tijden, hoe door oude
volkeren het dorp werd gesticht, hoe gedurende de middeleeuwen er ridders hadden
gewoond, die de orde wisten te handhaven en het recht. Hoe later er de Spanjaarden
hadden gehuisd, maar hoe dat dorp steeds aan de Staten van Holland zijn sympathie
had betuigd. Dat verleden, dat was de donkere tijd, nu pas kwam het dorp in het volle
licht, een waterleiding zoude komen en electrisch licht zou er worden aangelegd
binnen een jaar of twee, een vermeerdering van de postbezorging was te verwachten,
de treinen zouden er alle stilhouden, zelfs de sneltreinen. Zoo zou het dorp zich
aansluiten bij het groote wereldverkeer; aan een sigarenfabriek en een lakenfabriek
werd reeds
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gebouwd. Dan had hij, burgemeester, een prachtig uitbreidingsplan door bekwame
architecten laten uitwerken, waardoor de gemeente een marktplein met een
muziekkiosk zou krijgen, waaromheen de jonge dochters van het dorp een vroolijk
dansje zouden kunnen doen. Bij deze woorden gichelde luid de bruine onderwijzeres
en allen waren verontwaardigd om het afbreken van de schoone stilte, waarin de
burgemeester zijn woorden liet vloeien. En, zei Jean Tudderen, onze onvergelijkelijke
afgevaardigde wil ons helpen aan subsidie voor het bouwen eener nieuwe school en
van een nieuw raadhuis, zoo prachtig als dat van een stad. Daarvoor aan onzen
afgevaardigde, die ik ‘den luisterrijke’ zou willen noemen, mijn dank en die der
gemeente, van u raadsleden in het bizonder, gij bij uitnemendheid dienaren der
Koningin, gij personen van wie afhangt het heil en de gezondheid en de welvaart
van zoo vele rechtschapen en eerlijke burgers en burgeressen.
De woorden van Jean Tudderen maakten diepen indruk en toen hij had geëindigd,
bedekten allerlei bravo's, luide en gemompeld zijn speech met lauweren van
goedkeuring. De afgevaardigde kwam het eerst met hem klinken en daarna alle leden
van den raad de een na den ander. Een onderwijzeres die ook kwam klinken, kreeg
een vol wijnglas over haar witte blouse, toen zij tegen den gemeentesecretaris aanliep
in het rumoerend gedrang. De afgevaardigde klonk met iedereen, iedereen wilde de
eer hebben zijn glas tegen het zijne te stooten en toen zij allen wederom waren gaan
zitten en de orde was hersteld, was de persoon van Jean een welkom onderwerp van
gesprek. ‘Wat kent hij de geschiedenis goed, onze burgemeester,’ zei wethouder
Bong. ‘Hij verdient in de Provinciale Staten te zitten,’ zei de kleine drukker der
plakaten. ‘He Burgemeester, riep er een, ze willen u in de Tweede Kamer hebben.’
De afgevaardigde die dit hoorde glimlachte gedwongen.
Het dessert bestond uit een dampende pudding, waaromheen een vlammetje werd
aangestoken tot groote verwondering van de meeste gasten, die dat nog nooit hadden
gezien. Het maakte op hen een mach-
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tigen indruk van voornaamheid. Er waren er, die zeiden dat zij dat bij hun thuiskomst
aan hun vrouw zouden vertellen.
De laatste stukken van de gretig verslonden pudding waren nog niet door de kelen
verdwenen of de burgemeester kondigde aan, dat nu de sigaren zouden worden
rondgereikt. Het waren er van zijn bevoorrechte firma uit Amsterdam en hij beval
ze aan in de opmerkzaamheid der gasten als bizonder fijn en geurig. Van de heeren
was er niemand, die niet in het kistje tastte en de dames moesten toezien hoe de zoete
rook werd geproefd en uitgeblazen onder luider en luider verheffing der stemmen.
De kelners haalden de leege flesschen van de tafels en plaatsten er volle. Aan de tafel
in de nabijheid van Jean Tudderen, waar de afgevaardigde zat en de dekens en de
advokaat werd Champagne gedronken in breede platte glazen. Daar werd veel
geklonken. Nu klonk een deken met den afgevaardigde, dan een wethouder met den
burgemeester, dan nam deze zijn glas op en klonk met den deken, dan weer kwam
de lange pastoor en stootte zijn glas tegen dat van den afgevaardigde, ja zoo dikwijls
moest deze zijn glas opheffen en klinken, dat hij nauwelijks tijd had om te drinken
en hij er alleen scheen te zijn gekomen om te klinken. De rook walmde al dichter en
dichter en alles hing als in een grijzen nevel, die prikkelend de oogen pijnigde en
van sommigen deed tranen. Zoo leek het alsof een buitengewone verteedering en
verbroedering al deze menschen had aangegrepen, ja, omdat hun oogen zoozeer
traanden, begonnen zij te gelooven dat het werkelijk was van geluk en verzoening,
verbroedering en verteedering. De wijn deed het zijne er toe bij en niemand scheen
meer wrok te gevoelen, zelfs Jean Tudderen verviel in hem geheel ongewone
stemmingen.
1912.
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Gulpen
Onlangs woonde ik in Gulpen, in Zuid-Limburg, een eigenaardig feest bij; het was
van godsdienstigen aard. In het Zuiden grijpen openbaar en innerlijk leven meer in
elkaar dan in het Noorden van Nederland en er heerscht daar een mentaliteit en er
gebeuren daar dingen, die door menig ‘Hollander’ niet zouden worden begrepen. Ik
wil hier niet ingaan op de aanleiding tot deze feestelijkheid, ik wil alleen iets zeggen
over de menschen, die haar uitvoerden. De bewoners van meer dan twintig dorpen
en gehuchten uit den omtrek hadden een gecostumeerden optocht weten samen te
stellen, waarvan het resultaat was een stoet van twintig praalwagens met daar tusschen
groepen van de autochtone bevolking. Ik heb in mijn leven allerlei gecostumeerde
optochten gezien, o.a. herhaalde malen die van de Leidsche studenten en den
Carnavalszug van Keulen, maar veel eigenaardiger was deze stoet, door een
landsbevolking samengesteld en daarvan alle kenmerken dragend. Wat die menschen
door middel van twintig praalwagens hadden beproefd uit te beelden waren geestelijke
realiteiten. De ervaring van een lang leven doet mij hun gelijk geven in hun trachten
om zich vast te houden aan geestelijke realiteiten, nu wij om ons heen zooveel hebben
zien wankelen en schudden, dat wij van onze jeugd af als vaststaande realiteit hebben
leeren beschouwen. De dingen van den geest verouderen niet en de pure vreugd
wordt alleen beleefd in de genietingen des geestes. Die menschen zullen zich den
gang der genotssensatie wel niet bewust zijn geweest, maar zij voelden toch iets van
de veiligheid, gelegen in het werken voor een ideëel goed, waardoor zij gevrijwaard
bleven voor de onplezierige en bittere reactie van het zingenot.
Wat die Limburgsche landsbevolking in die twintig tafereelen wilde voorstellen
was de rol der Maagd Maria in de geschiedenis van het menschelijk geslacht, een
onderwerp, waarover in den loop der eeu-
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wen de grootste geesten hebben gediscussieerd. Zij discussieerde niet, maar trok de
mystiek in haar dagelijksch leven en zó kwam die reusachtige stoet tot stand, waarbij,
objectief beschouwd, zeer fraaie tableaux vivants te zien waren, maar waarvan het
meest bewonderenswaardige en aandoenlijke was de bevolking zelf in haar houding
van ernst en toewijding gedurende dien langen tocht naar den Gulpenerberg, waar
een reusachtig Mariabeeld werd onthuld op een hoog voetstuk, dat uit alle richtingen
is te zien.
Nu was deze stoet eigenlijk een voorstelling van het geheele volk van
Zuid-Limburg, dat altijd bizonder rijk is geweest aan allerlei vereenigingen; deze
waren er dan ook allen in vertegenwoordigd. Daar ieder dorp zijn eigen groep vormde
en al die groepen ingeleid werden door hun eigen schutterij, zag men telkens de
karakteristieke figuur van een Schutter-generaal daar tusschen marcheeren. Deze,
meestal oude mannen, met een steek met pluimen of een hooge berenmuts op het
hoofd, liepen dan ook alleen, hun commandostaf balanceerend in de handen of naar
voren gestrekt in gebiedenden zwaai. Sommigen gingen zoo geheel op in hun ambt
en hun waardigheid, dat zij werkelijk indrukwekkend werden. In het midden van
iedere schuttersgroep liep de Koning, behangen met zilveren platen, teekenen der
triomfen van het gilde; die van Gulpen prijkende met den zilveren vogel, geschenk
van Keizer Maximiliaan. De Vaalsers, grensbewoners bij uitnemendheid, maakten
den indruk van oer-Duitschers met groene uniformen en hoeden, gesierd met een
vederbos. Er waren scherpschutters en ook handboogschutters, gewapend met
manslange bogen. En dan was er de muziek van al die ‘Harmonieën’, want geen
enkel dorp is zonder zulk een vereeniging; aan die van Margraten ging een president
vooraf, dragend in de hand een ouden, langen, koperen staf, versierd met rinkelende
koperen bellen. Er was geen vereeniging in het land of zij was er en ieder droeg haar
vaandel voorop; duivenclubs ontbraken niet.
Ook zag ik een groep mannen aanstappen, gehuld in zwarte, lange kleederen en
zwarte mantels, die de wind deed opfladderen, met op
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den linkerschouder een groot rood kruis. Ik vernam dat dit de ordes-dracht was der
Camillianen, wier klooster te Vaals is gelegen en met genot keek ik naar die prachtige,
karaktervolle figuren, die deden denken, dat wij tot de middeleeuwen waren
teruggekeerd.
Toch was het mooiste van alles dat bewegelijke lint dier tallooze menschen, jonge
en oude, mannen, vrouwen, meisjes en kinderen, die allen voorbij trokken met den
uitgestrekten rechterarm het eeresaluut brengend aan de rose-violette bisschopsfiguur.
Oude vrouwtjes, die die nieuwe manier van groeten wel wat vreemd vonden, durfden
den arm niet zoo hoog opheffen en menig vader leerde zijn zoontje hem strekken.
En al die handen waren teekenend als menschelijke gezichten. Daar waren de handen
van oude boeren, samengetrokken van het zich klemmen om spade en ploeg, handen
van oude vrouwen gekerfd door al de zorgen aan anderen gegeven, handen van heel
jonge meisjes en kinderen, nog week en ongerimpeld, die nog vóór zich hadden al
wat moet worden gedaan in het leven. Er was een langzaam voorbijgaande stroom
van duizenden handen, symbolen van den arbeid, die de straf en het geluk is van het
menschengeslacht.
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Vertellingen
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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 40 jaren, kwam binnen: ‘Wanneer komen de heeren, heer pastoor?’
- ‘Om tien uur, Annaberb!’ 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 nauwlijks half tien! die zijn ook gepresseerd, dezen morgen.’ En zij slofte
naar de deur.
- ‘Dag Anneberb, hoe gaat het, kind?’
- ‘O! goed, heer kaplaan,’ en een groote, dikbuikige, zwarte kaplaans-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 forschgearmden kaplaan
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
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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 flinken 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 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, Schaesheuvel!’ - ‘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 dezen 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. 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?’
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- ‘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 eene duitsche vertaling van Bordoni en terwijl de lamscoteletten op het vuur
pruttelden, reciteerde hij hardop, met groote olifantsgebaren, eenige volzinnen van
Bordoni. Dan kwam 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 16 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 profes-
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sor,’ 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 zijne
bleeke lippen 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 zijne 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 sausen 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 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
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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
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 langwerpig-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, genoegelijk 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 verhieven onder het
moeilijke grijpen. Eenige namen hun borden op en lieten het laatste in de lepels
loopen, om niets verloren te laten gaan.
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
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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 en 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 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, 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 iede-
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ren morgen in de kerk en bleef na de mis gewoonlijk nog de rozekrans 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 óp steeg, 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 plezierig, hij gaf niet
graag weg van zijn beste 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 fijne 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,
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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
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 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
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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 verschijnen
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 nu 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 gedronken,
vertelden in een hoek van den tuin 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 ruisschend in hun soutanen,
terwijl de sigaren glommen als roode sterren op de eenzame wegen.
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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 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 mee naar binnen. In haast werd een man gestuurd
naar den dokter die woonde in een naburig grooter dorp. Mevrouw schold haar uit
en zei dat het schandelijk was een kind zoo aan zich zelven over te laten. Zij kon
haar niet langer meer in huis hebben en zij zond haar
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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.
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 elken 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 zeiden dat zij Maandag de deur uit moest, en een dienst zoeken,
zij was 27 jaar en zij konden haar niet in huis hebben, zij hadden geen brood genoeg
voor haar.
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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
veegen 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 toch had zij het gezien. Een volgende keer toen er weer een aan
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
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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.
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 wormpjes 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 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 morgenplekken kwistig als met een regen
over de grijze stammen en den donkerbruinen grond.
Dan was het een lawaai in takken en bladeren, een gescharrel en
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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 zei 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 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
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wegzond. 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
neêrgeslagen; 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 hel geflikker, maar niemand zag dat zij
naar anderen keek; toch zag zij alles en iedereen, 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 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
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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 reistasch, 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 je! 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 den 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 voerderij achter de kribbe en stond daar stil in het
half donker. De koeien
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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 af in een hoek op den grond en zette zich neer
op eenige bossen 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, kouwden 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 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.
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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 vooraf-aan. 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 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 den zak, zij zeide
niets en vloog naar het venster, doende als of ook zij bang was dat het niet goed dicht
zou zijn en zij begon te huilen.
‘Ga dan maar naar het kamertje hierboven’ zei de man in medelijden. Daar had
een knecht gewoond, die nu weg was en in een oude mannenhuis. Zij begon nu luid
te bidden en haar gebed klonk treurig over de hoeve in den nacht.
Maar de luizen kwamen weer kruipen op hare kleeren en de pachters-dochter vond
er twee op hare eigen japon. Dat was te veel.
Men zond haar weg.
Zij nam hare reistasch op en trok des avonds den weg op naar een Pruisisch dorp
dat niet ver af lag.
Daar was een hoeve waar zij menigmaal gewerkt had in den oogsttijd.
De pachter en zijn vrouw wilden haar niet in huis en zeiden dat zij in de weide
slapen kon. Het was nog in den zomer en de open lucht zou haar goed doen.
Daar zat zij dan den heelen dag en des nachts sliep zij langs de doornenheggen en
als het begon te regenen ging zij staan onder een grooten kersenboom, die dicht
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
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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 de meerlen en koolmeezen vlogen om haar heen
en andere vogels en zij verlangde, dat zij een stuk brood had om het voor de vogels
in kruimels neer te strooien.
Zij speelde met de koeien, streek ze over den rug met hare breede handen. De
koeien waren niet meer bang voor haar, en zij bleven doorgrazen, als zij aankwam
en ze klopte op den rug. Maar op een Zondag dat zij naar de kerk wou gaan, vond
zij haar tasch stuk gebeten en veel spullen van haar ook; zelfs was een paar kousen
weg. Dat hadden de koeien gedaan in den nacht. Daarover klaagde zij dagen lang.
De dochter van den pachter bracht haar zelf het eten: des morgens een boterham,
des middags warme aardappelen met een saus van meel en des avonds 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 waarde 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 het 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
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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 notaris diende, toen had zij
meer als nu, want nu voelde zij zich arm en vol ellende. Ze wist nog alles, zij wist
nog de kleur van de japon waarmeê mevrouw des Zondags naar de Hoogmis ging,
de 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 zelven, 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 fellen 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 hoogen 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 den
reusachtigen perenboom, die voor haar stond, de sneeuw viel in het licht 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
sprankten blijde in de zilveren klaarte. Zij wist niet beter of zij was nog een jong
meisje van 18 jaren, alhoewel zij bij de 40 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.
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Frank van der Goes (1859-1939), in de zomer van 1928 op bezoek bij de bewoners van de Sint
Maartenshof.
Foto: Sophie Erens-Bouvy
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Bij het feest van den kerkpatroon dat in het dorp acht dagen duurde, ging zij veel
naar de preek, die elken dag plaats had in de kerk. Daarvoor waren twee paters
gekomen.
Toevallig in dien tijd werd zij erg geplaagd op een namiddag door den staljongen,
die met een paar knechten en den pachterszoon de wortelen halen kwam uit de
aardemijt. Zij liet een schreeuw zoo vinnig en zoo wild, dat de mannen bleven staan
verbluft, en zij greep een verroeste pook en sloeg den jongen op den rug, dat hij van
de pijn haast in elkander zakte.
Men zeide haar, dat zij nu biechten moest, want anders kwam zij in de hel. Zij
antwoordde niet en toonde geen berouw over hare daad. Dat was haar recht beweerde
zij.
Maar den dag daarna was zij in alle vroegte reeds verdwenen en voor de kerkdeur
stond zij te wachten in het warrelen van de sneeuw die om de kerk joeg dicht en vlug
in het 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 rustte, kwam de koster open doen.
Zij wachtte tot de mis was gelezen, terwijl van haar kleeren de sneeuw wegsmolt tot
een plas op de blauwe steenen van de kerk.
Zij ging op den pater 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’!
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Tegen het voorjaar toen de bladeren op de boomen bleekgroen te voorschijn kwamen
en de rose en witte bloesemsneeuw in trossen aan de takken kleefde, de nachtigalen
schallend zongen en de bijen bij duizenden soemden 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 magerder
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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Het dorp
In de hut van Storlen ruischte de haard, hij trok de vlammen uit de gloeiende kolen,
blauwe vlammen kwamen als tongen hier en daar uit de massa van vuur en speelden
met groene en roode vonken, sprongen naar boven en in het midden gloeide een
diepe witte put van gloed, overwelfd met een groote brandkluit. De snuivende wind
voer door den schoorsteen en sloeg met vlagen tegen het kleine huis. Lena zat alleen
op een stoel en keek in het vuur, dat - een wereld op zich - in wisselend leven suisde.
‘Zou hij van avond komen,’ zei ze tot zich zelve. Zij streek met haar hand over
haar pikzwarte haren, die lichtten in den rossen gloed van het vuur en dan gloeiden
haar oogen zwart in het rossige licht. Zij schopte met haar dikken voet voor zich uit
en nam haar kleed op, bekeek de stof en zoo kwam haar witte rok te voorschijn; zij
nam ook dien witten rok op en bekeek hem of hij nog mooi schoon was. Dan keek
zij met welgevallen naar haar lange witte kousen, die ook schoon waren en naar haar
stevige kuiten, die goed rond in breede enkels en zware voeten uitliepen. De stoel
kraakte onder den last van haar zwaar lichaam; hoewel zij niet groot was, was zij
breed en vierkant van schouders en had zij de pilaar-stevigheid van een Moorsche
vrouw, op wie zij volkomen geleek.
Toen zij zoo zat, kwam plotseling een groote wit-en-rossige kat op haar schoot
zitten en de oogen half dicht spinde ze genoegelijk en trok haar voorpooten onder
zich en haar achterlijf verbreed en in de hoogte vlijde zij zich uit tot een vadsige rust.
Met haar breede bruine hand en hare korte, dikke vingeren streek zij langzaam over
den rug van het dier zacht en hard, zoodat zijn haren in menigte knetterden. De wind
rommelde nu en dan tegen de ruiten en de kat schrok dan op maar spinde na een kort
oponthoud toch verder, zoodra zij tot haar ‘Mimeke’ zei.
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Toen sloeg in den hoek der kamer de gele oude huisklok, die tegen den morsigen
muur haar slinger in het getik liet gaan. Zij sloeg zes uur. ‘Och, zei Lena, die komen
nog lang niet thuis, als ze om acht uur hier zijn, dan gaat het al goed.’
En wederom zonk haar hoofd voorover en schopte zij met haar voet. Opeens werd
er geklopt, de deur ging open en een groote blonde kerel, mager en voorovergebogen,
kwam binnen.
‘Goeden avond Lena, ben je alleen thuis?’
‘Ja, ze zijn naar de kermis op den Lichtenberg. Zouden wij ook niet eens gaan
kijken, er zijn toch nog meer herbergen in Schaesheuvel. Laten wij het probeeren;
ze blijven nog lang. Minstens tot acht en het is nu nauwlijks zes. Maar ga zitten.’ En
zij plaatste een stoel naast den hare.
‘Ik wist niet, dat je alleen waart, anders was ik vroeger gekomen.’
Hij zat naast haar en eenigen tijd zwegen zij beiden.
Zij beminden elkaar met een droge neiging, maar nog jong was hun liefde. Hoewel
ze vlak naast elkaar woonden, waren zij toch pas sinds eenige maanden naar elkaar
gaan kijken en op elkaar gaan letten. Lena ging dan uit tot vóór de deur en riep op
den hond of op de katten of zij riep op de kippen en schreeuwde Jiep, Jiep zoo hard
zij kon. Wanneer Paulus thuis was, kwam hij voor den dag en zij stonden te praten,
totdat haar vader haar binnenriep en haar telkens vroeg, wat zij toch met dien luierik
en dronkaard te doen had. Zij zeide dan, dat zij ook wel eens een woord wilde spreken.
Zij zat altijd in huis zich af te sloven voor die lummels van broers. Zij werkte zich
dood, zij wilde ook eens met een jongen praten.
‘Als je een jongen wilt hebben, neem er dan een, waar je van kunt vreten,’ zei haar
vader.
‘Neen zei zij, 't is omdat je me noodig hebt in het huishouden. Nu moeder dood
is en Marie niets van het koken kent, wil je mij niet missen.’
Daarbij bleef het dan, maar dikwijls ook schold haar vader en sloeg met de vuisten
op de tafel, dat de groote ronde koffiekoppen rolden.
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Dan zei Lena: ‘Sla maar alles stuk. Waar zul je de centen vandaan halen om dat
allemaal te betalen?’
Zij wilde dan ook dezen avond niet met haar vrijer op de kermis door haar vader
gezien worden, hij was met een der broers een glas bier gaan drinken bij den ouden
Vleugels.
Toen zij eenigen tijd in zwijgen op de twee stoelen naast elkaar hadden gezeten
en niet hadden gesproken, half uit verliefdheid, half uit sufferigheid en domheid, zei
Paulus opeens (want dat had hij door zijn vrienden al eens meer tegen een meisje
hooren zeggen): ‘Waarom hebben nu toch de jongens de meisjes zoo graag?’
‘Dat weet ik ook niet, zei Lena, maar kom gek, laten we gaan anders kunnen wij
niet meer thuis zijn, vóór dat Vader met Pitter terug komt.’ En mee stond zij op, nam
een vuurrooden doek, sloeg die om haar hals en nadat Paulus nog even zijn pijp had
aangemaakt, gingen zij de deur uit. Op straat keek zij nog even door het venster naar
binnen. ‘Kijk, zei ze, het vuur brandt zoo sterk, dat men binnen alles kan zien.’
Het was de winterkermis van Sancta Barbara. Een lauwe storm sloeg de bladerlooze
takken der boomen met geweld tegen elkaar, joeg de dorre bladeren der beukeheggen
in ritselend geschuif over den natten weg. Om de maan stond in rondheid een kring
van licht met een rossige streep, die regen voorspelde over de dorpen van Zuidelijk
Limburg.
Paulus en Lena gingen samen naar Schaesheuvel. Zware wolken trokken nu en
dan over de wassende sikkel der maan en verspreidden donker over de wegen. Zij
kwamen veel menschen tegen, maar zij herkenden slechts weinigen. Velen bromden
goedenavond. De gearmde paren, die uit de buurt kwamen, zeiden niets en gingen
door naar het kermis vierende dorp. Bij de eerste huisjes zagen zij twee mannen
voorbij gaan van wie Lena terstond haar vader herkende. Zwijgend trokken zij aan
elkander voorbij.
‘Was dat niet de Lena?’ vroeg de oude Storlen aan zijn zoon.
‘Ik weet het niet, zei Pitter. Laten we gauw naar huis gaan, dan zien
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we of zij er is. Zoo zij er niet is, dan was zij het met Paulus’.
Zij kwamen voor het huis en zagen geen lamp branden. Zij gingen de deur in.
‘En de deur heeft zij niet eens gesloten,’ en de oude man nam een zijner houten
klompen en sloeg er mee vloekende op de tafel. Hij vloog naar buiten, schreeuwde
en juichte en floot op den houten klomp, dien hij aan den mond hield. In het donker
bleven zwarte menschengestalten beweegloos staan. Zij dachten, dat er iemand gek
was geworden en hij ging en danste in woede langs de huisjes en hutjes. Hij vroeg
aan iedereen die hij tegenkwam: ‘Hebt gij mijn dochter gezien, de Lena, de luipens?’
En hij stampte met zijn zware, bespijkerde schoenen op den grond en hij sloeg
met den klomp op den grond en in de plassen, die hier en daar stonden op den weg.
En dan liep hij weer naar huis om te zien of zij er nog niet was. ‘Neen,’ zei Pitter,
die aan de deur stond en hij vloog op het venster toe met zijn klomp en wilde het
inslaan, maar Pitter hield hem tegen en bedaarde hem door hem bij den arm te nemen.
Zij gingen samen naar binnen, terwijl de groote karrehond luid en aanhoudend blafte,
waar hij vastgebonden aan een groote ijzeren ketting in een houten hok lag en heen
en weer liep om van zijn ketting los te komen. Op een stoel bij de tafel bleef Storlen
wezenloos zitten, hij sprak niet meer. Pitter nam een stoel en zette zich bij het vuur,
dat steeds vroolijk speelde met zijn vlammetjes, in een heldere stilte ze doende
opkomen en verdwijnen.
Paulus was met Lena naar de herberg van Vleugels gegaan. Daar zaten ze tegen
den muur aan een tafel en ieder der beiden had een glas bier voor zich, flauw en
waterig blond bier, dat sinds maanden geen drinkers had gevonden en nu met de
kermis weg moest getapt onder de glazen van het versche bier door, dat in een ton
er naast lag. Zoo klaagden slechts enkelen. En Vleugels, een forsche kerel met rood
gezicht, zette zorgvuldig van het flauwe oude bier aan die gasten voor van wie hij
dacht, dat zij er niet veel van proefden of wier bezoek hem niet kon schelen.
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In een hoek van het vertrek, waar een enkele petroleumlamp brandde en tegen de
zoldering walmde, zaten vier oude mannen te kaarten. Zij zaten zwijgend en somtijds
zei er alleen een ‘sapperloot’, beet op den pijpesteel iets harder en trok een scheven
mond. Zorgvuldig hielden zij hun kaarten in waaiervormige rij vóór zich, iets gebogen
om er niet in te laten kijken. En als het spel uit was, schoven zij met centen en
Duitsche groschen over de heldere tafel, waarop de ronde kringetjes van het vocht
der glazen zich afteekenden en die hier en daar met asch was bestrooid. Zij
herinnerden dan nog eens aan de een of andere merkwaardige kaart, die zij hadden
uitgespeeld en waarop niet was geworpen, wat zij verwacht hadden. Dan spuwde er
een naast de tafel op den rood-steenen vloer. Een mengde de kaarten, bestelde nog
een glas bier en zij begonnen weer opnieuw.
De rook van sigaren en pijpen werd dichter en dichter en om de lamp scheen hij
als een grijze nevel te hangen. De kachel midden in de kamer met een lange pijp naar
den schoorsteen stond gloeiend. Jonge mannen die nu en dan van buiten inkwamen,
bleven eenigen tijd er bij staan totdat hun natte kleeren begonnen te dampen en als
er een kwam met een meisje, waar hij nog niet mee was gezien, juichten de anderen.
De jongen lachte en het meisje keek beschaamd lachend vóór zich. Jean Roothaan
werd er zoo verlegen door, dat hij wegliep en het meisje in de steek liet. Zij wilde
ook uitgaan, toen Driek Senden, die bij een groep zat en geen meisje had, riep: ‘Kom
Cathrien, zet je hier en laat hem loopen.’
Aarzelend zette Cathrien, een korte, dikke blonde, zich naast Driek, die de waard
riep en een glas bier bestelde. Met haar mollige hand, die rood gezwollen was van
de kou en schuchter, met nauwlijks vooruitstekenden arm nam zij het glas bier en
klonk met Driek, die haar gezondheid wenschte.
Nu en dan werd hier en daar in het gebrom en gemompel der stemmen een luid
‘sapperment’ geschreeuwd met een vuistslag op het tafelblad of een harden trap op
den vloer. In een kooi aan den muur hupte een boekvink op en neer van het stokje.
Hij was blind gemaakt opdat hij
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beter zou zingen en onophoudelijk veegde hij zijn bek aan het ijzeren netwerk der
kooi of op het houten stokje, waar hij op zat. ‘Laten wij maar naar huis gaan’, zeide
Lena.
‘Ja, dat is goed.’
‘Maar ik ga niet meer naar ons toe.’
‘Kom dan maar slapen van nacht bij ons.’
‘Ik ga morgen naar Aken en ga in een dienst.’
Paulus betaalde uit de beurs van Lena de drie glazen bier, die hij had gedronken
en één, dat van Lena en zij gingen naar huis. Op weg in het donker kwamen zij nog
een langzaam wandelend gearmd paar voorbij, die zwegen. Zij ook zwegen. Zij
liepen vlug bij het venster van Storlen, zij moesten er langs om in het huisje van Sals
te komen; zij hoorden nog luide stemmen.
Lena ging op den grond liggen slapen bij het vuur, Paulus bij zijn broer, die half
dronken vloekte en zong in het bed. Dan schreeuwde Paulus: ‘Houd je stil of ik werp
je er uit.’ Na een half uur stompen en draaien snorkte er een en behalve de tiktak der
huisklok was alles stil. In den nacht opende Lena de oogen en keek in het
wegsmeulende vuur. Zij herinnerde zich niet meer onmiddellijk, wat er gebeurd was,
maar langzaam, terwijl zij met groote oogen staarde, kwamen de dingen van den
vorigen avond in haar bewustzijn.
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Oorlog
In den naam des Keizers wordt Hendrik Kehren opgeroepen om den volgenden dag
na ontvangst van dit bevel naar Maestricht te komen, om te worden ingelijfd bij het
leger van den Rijn.
Afgegeven te Maestricht den 24 Augustus 1805.
Get. d'ESTRELLES.
Zoo ongeveer stond er op een stuk papier, dat gebracht werd door een bode in uniform,
des namiddags te 3 ure, in het leemen huisje van de weduwe Kehren, staande kort
bij een smallen, eenzamen weg. Het dak was van stroo, zwartruig begroeid met
donkerend mos: op den top was een kleine grasstruik gegroeid, wuivend in het blauw
van den hemel zijn maagdelijke halmen. Om het huisje heen stonden rijzige wilgen,
zacht kletterend hun bleeke zilvergroene bladeren in den voortijlenden wind. Er naast
en grenzende aan den weg, rustte vlak en effen het bruine vlak van een kleinen poel,
waarover met regenboogkleurig vleugelspel de insecten gonsden in de stille warmte.
Aan de overzijde van den weg ruischten eikenstruiken en allerlei hooge boomen,
breedpronkende in de volheid van hun ongeschonden, verreikenden takkengroei.
Een groote stilte lag wijd en zijd, in de rondte wijd.
Dien namiddag was Kehren Driek in het veld op zijn stukje land aan het maaien.
Het lag naar het Noorden heen in de schaduw van een groot dennenbosch. Hij maaide
met regelmatige half-cirkelslagen; het koren viel met breede hoopen over zijn
dofblinkende zeis. Hij maaide door, langen tijd zonder rusten, door.
Toen hij het koren af had, met dikke hoopjes bij elkander had gelegd, zette hij
zich neer op den rand van het bosch, at een stuk roggebrood en dronk uit een aarden
kruik twee lange teugen water.
‘Dat doet een mensch goed’, zei hij, veegde met de mouw van zijn
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hemd het zweet van zijn voorhoofd en gezicht.
Stil stonden de dennen, ruischten in hun kruinen; het geruisch scheen zeer ver af,
ver, als het verre geluid van de zee. Somtijds kraakte een dor takje, viel onhoorbaar
op den goud-bruinen grond, waarover hier en daar het lichtgroene mos met brokken
voortwoekerde. Dikke, zwart-groen glimmende vliegen bromden, zongen de warmte
en den zomer; een kraai vloog haastiger met een plotselingen ruk, toen zij een mensch
zag zitten in de groote eenzaamheid. Een haas, de ooren rechtstaande op het geluid
af, galoppeerde voorbij.
Hij zag hem verdwijnen, zei: ‘Wacht maar, jongen, ik krijg je nog eens bij de
ooren’. Toen stond hij op, nam zijn zeis op den schouder, de kruik in zijn hand en
ging met grooten, gelijkmatigen stap naar huis over de zandige met hei begroeide
paden.
Hij was een lange man en nog geen vijf-en-twintig jaar, met rechte doch smalle
schouders; zijn gezicht was glad en bleek, zijne haren waren bruin en zijn neus was
gebogen.
Toen hij thuis kwam zei zijn moeder: Jongen, daar is een schrijven voor je
gekomen, dat is dezen middag gebracht; die het bracht, zei, dat je morgen naar
Maestricht moet gaan om soldaat te worden. ‘En’, voegde zij er huilend bij, ‘wat
moet ik nu beginnen?’
‘Dat is niets, moeder, ik ga’, antwoordde Driek.
‘Wie zal dan de aardappelen uitdoen en het tuintje bewerken?’
‘De oude Konsten Lenard zal u dat wel doen.’
Toen zwegen zij.
Als in een grooten stedebrand met grijze rookgevaarten ging de zon onder; bij het
zinken een breede bloedzee spreidend over de kim van het Westen. Gloeiende wolken
dreven langzaam voort, en er schenen torens te staan, waarop vlammen voortkropen.
Rondom uit de lagere landen kwam het donker langzaam opzetten naar het helle
hoogvlak waar Driek woonde. Op eenigen afstand van de hut zongen twee kinderen
met valsch geluid een lied, dat geleek op een krijgsmarsch. Een molenkar met
tringelende schelletjes vervolgde langzaam haar weg, de voerman sliep op de zakken
meel, terwijl het paard klingelend

Frans Erens, Over Limburg

145
voortstapte in den gehoorigen avond. In de lauwe waterpoelen zongen overal de
kikvorschen tezamen en muggenzwermen dansten in de verbleekende lucht.
Van huisje tot huisje in den omtrek was het gerucht gegaan, dat Kehren Driek was
opgeroepen. Er waren er echter nog drie uit Nieuwenhagen en twee van Lichtenberg,
die hetzelfde bevel hadden ontvangen dien dag. Een paar oude buurvrouwen vertelden
het aan vrouw Kehren, terwijl Driek eenige woorden praatte met den buurman Leonard
Konsten. Omdat het in de hut te warm was, bleven zij buiten staan. Vrouw Kehren,
een kleine oude vrouw met spitse kin, het hoofd omwonden met een wollen doek,
zat op een houten stoel en trapte met den rechtervoet op een spinnewiel, de vrouwen
breidden roode koussen en Konsten leunde op een gaffel. Hij kwam juist uit het veld,
toen een der vrouwen hem het nieuws vertelde.
Ook het meisje van Driek, Marie Cathrine, was komen geloopen: ‘Driek, ik heb
gehoord, dat gij morgen in den oorlog moet. Wat moet ik beginnen? Wanneer komt
gij terug?’
‘Och’, zei Driek, ‘de oorlog zal met het voorjaar wel zijn afgeloopen’.
‘Als het maar waar is’, zei ze, keek op den grond voor zich. Een enkele traan rolde
langs haar drooge roode wangen.
‘Wij willen hopen, dat gij niet dood blijft in een slag’, vervolgde een vrouw.
‘Ja’, zei Konsten, ‘die Napoleon houdt nooit op, altijd slaat hij er maar op los; als
hij zoo voortgaat, roept hij mij ook nog op. Hij zal hier ook nog wel eens een slag
komen leveren’.
‘Dat willen wij niet hopen’, zei de andere vrouw, ‘maar die man is door God
gezonden, zooals men hoort, om de slechte menschen op deze aarde te straffen. De
wereld is ook te slecht tegenwoordig. Ik bid elken dag een Onzevader voor hem en
dat God ons hier voor den oorlog moge bewaren’.
Des anderen daags bij het opkomen der zon nam hij zijn dikken stok, dien hij zelf
had gesneden, stak zijn rozenkrans in den zak van zijn
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blauwe kiel en stapte regelmatig en hard den weg op naar het Westen. In de groote
vreugde van een oneindig blauw rees de zon in haar volle glorie en deed het geheele
land tot aan den horizont opleven in een wasemig alzijn van hoopvolle vreugde.
Parelend glansde de dauw op en onder de groene bladeren en lekte op den grond met
druppelenden overvloed. In de nevelige verte dommelden in een wijde tinteling de
heuvels; goudgeel, purper en warmwit pronkten de haver- en boekweitvelden in de
ontwakende valleien.
Driek stapte door. Naast hem zongen de vogels in de weelderige doornenheggen,
bij zijn voorbijgang vlogen zij op met geruisch in de bladeren en takken en gingen
weer zingen in andere struiken. In het diep hooge blauw smolten de leeuweriken
weg, strooiden voortdurend hun trillers rond over de aarde uit de goudene
onzichtbaarheid, terwijl in de schaduwen de merels waterklank-zongen hun luidende
altos.
Driek stapte door. Hij ging door de bleek-groene massa van een oud beukenbosch
als door een tempel met blinkend-grijze kolonnen, opkomende uit een purpertapijt
van rottende bladeren en oud-mos. Daar stond tusschen de boomen eene zeer oude
kapel met in den voorgevel een steenen Mariabeeld, verbrokkeld en met mos begroeid
in de plooien van het steenen gewaad. Daar aangekomen nam hij zijn rozenkrans,
bad voor de gesloten deur met luide stem, als of hij in de kerk was, tien ave marias
en ging verder.
Op den weg ontmoette hij vier mannen, die, zooals hij, waren opgeroepen. Mathis
Hansen van Lichtenberg, een lange magere; den kleinen vierkanten Piet Kessels uit
Heerlen en de twee broeders Gorissen uit Nieuwenhagen, twee blonde jonge mannen
met blauwe oogen en roode bollende wangen. Zij gingen te zamen zwijgend door
den zonlevenden ochtend. De hanen kraaiden in de boerenwoningen, kraaiden in
zorgeloos ontwaken. In de verten blaften de honden. Stofwolkend over de drooge
wegen blaerden de schapen. Stofwolkend logden de koeien en runderen aan,
voortstrompelend onder de patsend kloppende stokken der vroolijk lachende meiden.
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De vijf mannen trokken met breeden pas door de zomergeluidende dorpen. Driek
ging gauwer dan de anderen, die achter hem aan het praten waren geraakt over de
dingen die hen stonden te wachten.
In Maestricht kregen zij ieder een stuk papier, waarop de lengte van hun lichaam,
de kleur van hunne haren en oogen was aangegeven, waarop de namen van de dorpen
en steden stonden, die zij moesten passeeren, de namen der menschen, waar zij
moesten eten en overnachten.
Zij trokken zuidwaarts henen, langs bergen en rivieren, door bosschen en dorpen,
door vlakke bebouwde velden, door valleien, over bruggen en vlonders, waar het
water onder hun voeten bruischte en waar over de bergen veel groote vogels togen.
Des nachts sliepen zij een vasten slaap op zolders en in korenschuren, terwijl de
muizen en ratten aan hunne kleeren knaagden en des morgens vroeg vielen zij weder
in den zelfden stap, voortschrijdend over onbekende wegen door vreemde landen,
langs hooger en hooger wordende bergen, ketenen van bergen, die behangen met
ruig groene boschmantels als draafden in rijen en groepen vlak onder het dak van
den hemel.
Op een namiddag zagen zij de torens van Straatsburg naderen uit de nevelige lucht.
Daar was het groote leger.
De Keizer met zijn generalen staf en zijn garde, was daags te voren aangekomen
en er was groot rumoer in de stad. De zware klokken van den dom hadden des
morgens eene mis geluid, die de Keizer bijwoonde en die terwijl de wierook opsteeg
onder het zilveren geslinger der vaten, onder het bruischen der grootplechtige
orgeltonen door den aartsbisschop in hoog gouden ornaat werd gezongen, ter wille
van Gods zegen over de wapenen van Frankrijk.
Door de geheele stad en buiten de vestingwerken ratelden de trommels, dikwijls
klonken de trompetten door de nauwe straten. Haastig liepen de soldaten, haastig de
mannen en vrouwen, die in de stad woonden; en kinderen keken aan alle vensters.
Een hagelend paardengetrappel steeg op van de pleinen en in de zon blonken de
laarzen, waaiden de veeren der zich gereedmakende veldheeren.
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Een plein was geheel gevuld met nieuwsgierigen, die stonden te kijken naar het
exerceeren der keizerlijke garde. De Keizer zelf gezeten op een wit paard in het
midden van de bruine en zwarte paarden der generaals zag toe.
In de velden rondom de stad en langs de oevers van den Rijn spreidde zich het
leger uit en was er een beweging van menschen als van eene verhuizing van volkeren.
Er brandden veel vuren te midden der roode, groene en blauwe uniformen.
Officieren reden te paard te midden der tenten. Ieder oogenblik werden er namen
afgeroepen en bevelen gegeven. Haastig sloegen de armen en vlug liepen de beenen.
Overal vlakten de roode epauletten.
Driek was met de twee broeders Gorissen als Grenadier te voet ingelijfd bij het
corps van den maarschalk Soult. Zij kregen witte broeken met zwarte slopkousen en
blauwe jassen en op hun hoofden zetten zij de zwarte berenmutsen. Zij deden alles,
zooals het hun werd bevolen, en zooveel zij het konden verstaan en men noemde ze
in hun bataillon de Belgen.
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De dingen die naderen
Het was een winteravond, een avond van December. Het was al bizonder vroeg
donker dien dag, want in de laatste dagen waren de wolken niet van de lucht, zware
loodkleurige wolken, die opkwamen aan het zuid-westen en naar den
noord-oostelijken kant van den hemel dreven.
In een gehucht op een hoogvlakte in zuid-oostelijk Limburg stond het kleine huis,
in welks gevel op zij een groote poort was aangebracht. De poort gaf toegang aan
de karren, die de klaver aanvoerden en de tarwe en de rogge en de haver. In de poort
was een deur gesneden met ijzeren handvatsel. Wanneer men over de deurplank was
heengestapt, terwijl de geheele poort dichtbleef, stond men in een ruimte, waar boven
op balken de vruchten van het veld waren gestapeld in bossen, voor het dorschen
gereed. In het midden van de omringende koeien- en varkensstallen lag de mesthoop,
de bevruchter van den grond, onder gebogen ruggen met haken gesleept, dampend
van onder de pooten van het vee. Langs den mesthoop liep de spronk van
rondafgesleten keien en daar was de huisdeur, groen geverfd met koperen klopper,
glimmend geschuurd nog bij de laatste kermis. Op zij van de poort en rechts daarvan
was een klein venster gelaten in den muur, waarvoor drie ijzeren staven; het ging
niet open, maar zat vast, met heel oude ruiten, reeds groen door de jaren. Het waren
kleine ruiten met looden reepen verbonden. De drie staven waren verroest, maar nog
stevig en daar achter voelden de bewoners zich veilig voor inbraak. Want ingebroken
werd er dikwijls in die streken door de geheime bende der Bokkenrijders, die
rondwaarden des nachts; en des morgens vroeg men zich af bij het opstaan: ‘Waar
zullen ze vannacht hebben gestolen?’ Het dak van het huis sprong ver naar voren,
zoodat het heenreikte met zijn dakdrup tot boven den mesthoop. Een groote hond
lag in een stal aan de ketting. Hij sloeg aan ieder keer in den nacht, wanneer er iemand
voorbijging.
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Dien avond op het laatst van December, het was kort voor den dag van Nieuwjaar,
waaide het hevig op de stille hoogvlakte, waar slechts enkele huizen bijeen stonden,
niet aan elkander gebouwd, maar door tuinen en boomen gescheiden. Nu en dan
kwam de sikkel der maan achter de wolken te voorschijn. De wind gierde en deed
de ruiten rammelen. Hij rukte aan alles, waartegen hij aanvoer. Hij sloeg de kruinen
der twee lange wilgen, die naast het huis stonden, tegen elkander, zoodat er takken
van braken en de stammen kraakten. Door het huilen van den wind begon de hond
jankend te schreeuwen, nu en dan. En wederom was alles een oogenblik stil en hoorde
men in het woonvertrek, waar drie menschen bij elkander zaten, slechts het regelmatig
tikken van de muurklok, hoog tegen de witgekalkte zoldering, waar vier bruin gerookte
hammen waren opgehangen.
De drie, welke bij elkander zaten dien avond, waren Driek Dautzenberg, zijn vrouw
en zijn dochter. Hij was een lange, magere man met grijzen baard en staarde van uit
zijn houten leunstoel nadenkend in den smeulenden haard en zijn oogen knipten
tegen het zachtvonkend vuur, terwijl zijn vrouw, een kleine oude met veel rimpels
in het gezicht door haar voet een kunstig gekerfd spinnewiel deed snorren en in hare
grove werkhand het gele vlas liet loopen over het wentelend rad. De dochter, eene
kleine, blonde meid met roode wangen, waarboven bruine oogen fluks heen en weer
draaiden, was aan het breien van een kous van roode wol. Zij waren zwijgend; nu
en dan viel een woord in de stilte en na een hevigen windstoot. Er klonk buiten de
stap van een man. De hond sloeg aan en de dochter zei: ‘Daar gaat Heutz al naar
huis, hij is vanavond gauw het kaarten moe.’
‘Ja! dat doet het weer,’ zei de oude Driek. ‘Dan wil ieder maar thuis zijn.’
Zij zeiden het beiden voor zichzelven en keken elkander niet aan. De moeder
zweeg, alleen bezig met het snorrende rad, terwijl het vlas vonkte in den schijn van
de olielamp, waarvan de pit koolde. Om de vlam beter te doen branden peuterde zij
met een haarspeld de kooltjes weg en haalde de pit wat meer naar boven.
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Ineens rees Driek Dautzenberg in de hoogte en zijn lange gestalte stond onbewegelijk
luisterend stil, het hoofd een weinig voorover gebogen. ‘Ik hoor iets in den stal en
ga zien, wat er is.’
Er werd inderdaad ergens gebonsd. Hij ging naar den spronk, deed de bovenste
helft van de deur van den koeienstal open en zag in het schijnsel der lantaarn, die hij
omhoog hief, vóór zich den grooten, breeden kop van een zijner koeien, welke hem
aanstaarde. Zij had zich los gemaakt van de kribbe, onrustig waarschijnlijk door het
loeien van den storm. Hij nam ze bij de ketting, die zij meesleepte en maakte ze weer
vast aan den ring.
In den weldadigen wasem van den koeienstal, ademde hij diep, gerustgesteld
doordat hij nu wist wat het was. Hij deed de haak weer dicht op de staldeur, nadat
hij met zijn groote vlakke hand op den rug van de koe nog even had geklopt. Met de
lantaarn hangend aan den arm, bleef hij een oogenblik staan op den spronk. Alles
was stil. De maan scheen vredig op de eene helft van den mesthoop, die niet door
de schaduw van het huis was verdonkerd. Hij hoorde den hond in den stal vriendelijk
janken, om te worden losgelaten, doch hij zei: ‘Houd je stil,’ en ging weer naar
binnen.
‘Het was niets, de Bles had zich losgemaakt’ zei hij kortaf. Zij keken niet op en
gingen door met hun werk in stil, onverschillig gepeins. Hij ging weer zitten aan den
haard, waar het vuur bijna geheel was geslonken. Hij lei er nog een paar stukken
hout bij en gauw stegen de vlammen op door den hevigen tocht van den wind. Door
het kleine venster zag men door boomgetak heen de maan staan aan den hemel.
Wolken als verbrande hoopen van watten, togen voorbij, aan de randen doorschijnend.
Zij rafelden uit en verdwenen in de zwarte ruimte.
Niemand liep nu op den weg, die langs de niet meer dan vijfentwintig huizen,
waaruit het gehucht bestond, kronkelde. In al die huisjes, dan hier, dan daar sloeg
het negen uur op de klokken. En in al die woningen bromde het gebed van den
rozenkrans of het ‘bid-voor-ons’ van een litanie klagend door muren en vensters.
Er blafte een hond en er blafte er nog een en ook op het erf van Driek
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Dautzenberg begon de hond weer aan te slaan, huilend als of er iets was, dat hem
hinderde.
‘Wat zou die hond toch hebben?’ vroeg de dochter.
‘Ja,’ zei de vrouw, ‘ik moet zeggen, dat hij nooit zoo doet, als dezen avond’. Doch
zij ging door met spinnen en trapte harder, als om het onzekere van zich af te wenden,
zoodat het wiel vlugger en vlugger snorde in de stilte.
Er werd iets geworpen tegen de ruiten van het venster en alle drie schrokken van
den slag. Maar toen Driek buiten ging kijken op de straat, bleek het een dor takje te
zijn, dat afwaaide.
‘Mij dunkt, wij moesten in de week na Nieuw-Jaar nog een mis voor Nicolaas
laten lezen,’ zei vrouw Dautzenberg, ‘dan heeft hij drie missen gehad, en dat is toch
niet te veel.’
Dien morgen waren zij alle drie in de kerk geweest, waar zij de tweede mis voor
hun zoon hadden bijgewoond. Bij het uitgaan van de kerk waren eenige buurvrouwen
bij hen gekomen en hadden hun verzekerd, dat zij veel voor de rust zijner ziel hadden
gebeden, want het was toch erg hem te moeten missen, ook voor het werk in het veld.
Sinds jaren had niemand iets van hem vernomen en hij moest nu wel in Rusland zijn
dood hebben gevonden.
In de lente van 1812 was er een papier gebracht in de woning van Driek
Dautzenberg, waarbij Nicolaas, die nog geen twintig jaar oud was, werd opgeroepen.
En alhoewel hij snuif in zijn oogen had gewreven, om te worden afgekeurd, zijn
oogen bleven gezond en hij werd goed bevonden voor den dienst. Hij kreeg in
Roermond een ‘feuille de route,’ waardoor hem werd aangewezen naar Munster in
Westfalen te gaan en hij werd ingelijfd bij een regiment, dat bijna geheel uit
Rijnlanders bestond. Van alle zijden kwamen daar de troepen te zamen; cavallerie,
artillerie en voetvolk deden op hunne marschen de wegen dreunen, die naar Münster
voerden. En uit die stad had hij nog een brief geschreven en vrouw Dautzenberg
vertelde het met trots aan de buren, die met haar uit de kerk kwamen, want schrijven
kon hij mooi, Duitsch en een weinig Fransch lezen ook. Dat had hij geleerd in de
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school van een ouden zwaarlijvigen rijksontvanger, die den dienst wegens veelvuldige
dronkenschap had moeten verlaten. Giesen heette die. En Nicolaas had nog dikwijls
verteld, hoe die meester om zijn jongens in de klas te doen zwijgen, eenige oude
vodden doopte in een emmer met water, die naast hem stond; een dweil of stukken
van een rok van zijn overleden vrouw; die wierp hij dan de stilte-storende jongens
in het gezicht, omdat hij zelf lijvig en zwaar en vol rheumatiek zich moeilijk kon
bewegen. Nicolaas leerde vlug en alhoewel hij klein was, blond en tenger, was hij
de eerste en beste leerling van meester Giesen, die hem menig heiligenprentje had
gegeven. Ook liet hij hem de letters leeren aan de laatstaangekomen kinderen, wanneer
hij zelf verkoos een dutje te doen in de kamer naast die, welke tot school was
ingericht; kinderen, waarvan er een bij gebreke van een spaboek een ouden brief
meebracht, om te leeren lezen, jaren geleden door zijn vader ontvangen.
Zoo praatten de menschen, die in de kerk den dienst voor Nicolaas hadden
bijgewoond, terwijl ze naar huis gingen. Sinds meer dan drie jaren had men niets
meer van hem vernomen, en Caspar, de zoon van Rademaker's Neer uit Waubach,
die met hem was vertrokken en al twee jaar terug was uit Rusland, had hem nog in
Wilna gesproken, toen hun beide regimenten bij een brandend dorp elkander
ontmoetten. Onder maarschalk Ney was Nicolaas moeten trekken naar Malo
Jaroslawetz, terwijl Caspar in het leger van maarschalk Oudinot in Wilna achterbleef.
Van velen hoorde men, dat zij met het groote leger naar Rusland waren gegaan en
zij die in de landen tusschen Maas en Rijn terug waren gekomen, hadden verteld,
hoe duizenden waren bevroren in de onafzienbare ijsvelden of door de Russen
neergeschoten in kleine gevechten. Menigmaal hadden honderden des avonds
uitgehongerd en moe zich te slapen gelegd; meestal vielen ze zoo maar om op den
grond; des anderen daags stond de helft weer recht, de andere helft was bevroren.
De sneeuw viel onophoudelijk, zij verdwenen er onder en niemand wist, waar ze
waren gebleven. Soldaten, paarden, wagens verdwenen geleidelijk in het stille
sneeuwen op de
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oneindige vlakte of in de wervelende stormen van sneeuw en ijzel bij dag en bij
nacht.
Iedereen op het dorp en in den omtrek wist het: Nicolaas Dautzenberg was gevallen
in Rusland. Niemand wist waar, maar iedereen wist, dat hij dood was. Maar och, zoo
velen waren daar verdwenen!
Op dien avond in het laatst van December was het ruim een half jaar geleden, dat
de Pruisen en vroeger ook Kozakken voorbij waren getrokken door het Zuiden van
Limburg, en ook op den Lichtenberg langs het huis van Driek Dautzenberg waren
zij voorbijgegaan. Zij hadden aan de huizen geklopt en schnaps geëist en hun dank
was een goedkeuring geweest in de woorden: ‘goed schnaps’, meer konden zij zich
niet verstaanbaar maken. Zij waren verder gemarcheerd, naar Waterloo heen, de
plaats der groote beslissing.
Nu was alles weer rustig in de landen tusschen Maas en Rijn en ook over heel
Europa was kalmte gekomen. Napoleon zat ver op een eiland gevangen in een anderen
hoek van de wereld. Men zeide wel, dat hij nog eens in Frankrijk zou verschijnen,
vroeg of laat, maar de meeste menschen geloofden daar niet meer aan, want ook de
keizer was een mensch en met hem was het nu eenmaal uit.
Nicolaas hadden zij verloren, dat was zeker. Het was hun eenige zoon. Driek en
zijn vrouw hadden in hem hun steun gezien en hun trots. De dochter telde in hun
oogen maar weinig, doch nu hij er niet meer was, vonden zij in haar hun eenige
vreugde. Zij sloten zich met hun drieën nauwer aaneen en treurden peinzend over
hem, die hun was ontnomen.
Zij hadden al twee missen voor hem laten lezen. Na een of twee weken, wilden
zij nog een derde voor hem laten opdragen. Driek zou een dezer dagen naar de pastorie
gaan en het geld aan den pastoor brengen.
In het gieren van den wind voelden zij zich nu rustig na het genomen besluit. Driek
nam den rozenkrans, die op een spijker tegen den muur hing en de twee vrouwen
namen den hunnen uit hun zak.
‘Laten we dezen rozenkrans weer voor Nicolaas bidden’, zei de moe-
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der en zij bad vóór, duidelijk en innig, terwijl zij alle drie ieder voor een stoel, met
de ellebogen daarop gesteund en op de knieën gelegen, plechtig de woorden der
gebeden uitspraken.
Nu scheen het hun alsof de klok langzamer tikte, maar de storm gierde en floot
heviger en heviger door de kieren van de deur en om de muren. Soms viel een
stroowisch van het dak. Dat hoorden zij niet, doch wanneer een tak van een boom
neerplofte, schrokken zij en baden zij luider. Om hen niet te verontrusten, zei Driek
dan tusschen twee weesgegroeten: ‘Dat geeft brandhout en dat spaart me een
kruiwagen naar Kerkrade.’
De rozenkrans was ten einde en Driek hing hem weer aan den spijker, onder een
afbeelding van de kruisiging in dof-zwarte lijst, waarop een takje stak van gezegenden
palm, stoffig en geel verkleurd. Het was een voorstelling met hevige kleuren van
rood en groen. Aan den voet van het kruis zag men een huilende Magdalena, rossig
en blank met goudgelen mantel, waaruit een naakt been stak in knieling, als symbool
van het boetende vleesch.
Maar de vrouw nam nog boven van de kleerkast haar gebedenboek, met groote
letters rood en zwart, dat eenmaal had toebehoord aan haar grootvader, vol bladzijden,
waar de duimen bruine plekken hadden geknepen.
‘Laten wij bidden de litanie voor de zielen in het vagevuur, opdat Nicolaas gauw
worde verlost.’
De anderen spraken niet tegen en het ‘verlos hen, o, Heer!’ klonk smeekend tegen
de muren en zoldering.
‘Werd er niet aan de deur geklopt?’ zei Lena, de dochter, op eens, midden in het
gebed.
‘Ik heb niets gehoord,’ zei de man.
‘Neen, ik ook niet,’ zei de oude vrouw en las verder voor uit het kerkboek.
‘Ik moet me hebben vergist’, zei Lena, toen de litanie uit was en de oude vrouw
het boek weer zorgvuldig op zijn plaats had gelegd, waarbij zij reikend op de teenen
moest staan.
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‘Wij zullen gaan slapen,’ meende Driek, ‘het is al over tien en op den heelen
Lichtenberg is iedereen naar bed.’
‘Die hond wil niet stil zijn van avond, daar slaat hij al weer aan, wat zou dat nu
weer zijn? Ik hoor toch niets.’
Ze stonden alle drie recht op, zwegen een poos en toen zeiden de vrouwen: ‘Ik
hoor niets.’ Toch begon de hond nu luid te blaffen, alsof er iets was; geleidelijk
zwaarder, met korte tusschenpoozen eerst en dan met harde stooten, druk achter
elkander. En dan was het weer, alsof hij iemand wilde aanvallen en snauwend bijten
en men hoorde hem springen aan de ketting, alsof hij iemand wilde te lijf en wat het
ook kostte, zich los wilde wringen. Dan deed hij weer, alsof hij blij was en jankend
zich verheugde. Zoo zou hij toch niet doen, meenden zij, wanneer er een dief sloop
om het erf.
Zou het ook de vos zijn, die in het hoenderhok was geklommen? Maar hoe zou
die komen op het erf, daar alles toch goed was gesloten. Misschien had hij zich
doorgewerkt onder de poort. Zij hoorden nu ook den hond van den buurman Hansen.
Zij kenden hem aan zijn heesche, grimmige stem.
‘Neen,’ zei Driek Dautzenberg, ‘dat is niet de vos, dat hoor ik aan den hond.’
‘Och, weet je,’ zei Lena, ‘ik hoorde dezen morgen van Joep Logister, dat Heutz
op den das wou gaan, van nacht. Ik denk, dat zijn honden al los zijn.’
‘Neen, dat geloof ik niet, dan was hij al lang weg,’ antwoordde de vrouw.
Zij begonnen onrustig te worden. Zij wisten niet of goeds of kwaads in aantocht
was.
Wat kon er dan zoo laat nog gebeuren? Zou de pastoor ergens hier bij een zieke
zijn geroepen?
Driek ging de poortdeur open doen, maar hij zag niets. Het was donker, de maan
was met wolken bedekt. De hond jankte zachter, doch goedkeurend. Wrevelig sloot
hij de deur weer toe, voelde er nog eens op en trok er aan of ze wel goed dicht was.
Zij zat vast.
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Hij had er niet opgelet, dat de hond goedkeurend instemde, toen hij de deur opende
en even naar buiten keek, en nauwelijks had hij ze gesloten of de hond begon weer
te blaffen.
Maar toen hij bezig was zich uit te kleeden, zijn vest op een stoel naast het bed
had gelegd en nog eens met de pook wilde roeren in het vuur, Lena haar stoel tegen
den muur zette, om naar bed te gaan, werd er met een stok, zacht tegen het venster
getikt.
‘Wie is daar?’ riep Driek, terwijl vrouw en dochter onbewegelijk van den schrik
naar het venster bleven staren.
‘Nicolaas,’ antwoordde een stem.
Driek greep naar zijn geweer aan den muur, maar het was niet geladen en de
vuursteen was gebarsten. Hij nam het bij den loop, gereed met de kolf door de ruiten
te slaan, als er iets naar binnenkwam. Maar zijn vrouw vatte hem bij den arm en zei
fluisterend: ‘Wacht! Vraag nog eens wie er is.’
Toen zagen zij een witte hand kloppen tegen de ruiten en zij hoorden nu duidelijk:
‘Doet open, hier is Nicolaas.’
‘De hemel sta ons bij,’ riep Lena hardop, ‘hij is het! Het is de stem van Nicolaas.’
Zij sidderden alle drie op hun benen en Driek ging open doen.
Ja, hij was het.
De vader en de zoon ijlden naar binnen en daar stond hij in het licht van de lamp
vóór hem.
‘Jij bent het toch, Nicolaas. Ik kan het haast niet gelooven. Dat doet die baard,’
zei de oude vrouw.
‘Ja,’ zei Lena, ‘hij heeft een langen baard gekregen, maar hij is het.’
‘Ik dacht, dat er inbrekers waren en had het geweer al gereed.’
Zij lachten nu alle drie en onder het lachen droogden de twee vrouwen hun tranen
af met de schorten. Zij spraken vlug door elkander. De vader hield met beide handen
zijn hoofd boven de ooren vast in verbazing. En om zich te kalmeeren herhaalde
ieder: ‘Neen, ik kan het niet gelooven.’
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Alle drie betastten Nicolaas bij de schouders, bij de armen en bij zijn baard, die zijig
en rossig tot op de borst reikte.
‘Ja, hij is het zelf.’
‘Men zou je haast niet meer herkennen.’
‘Je bent zoo breed in de schouders geworden.’
‘Je ziet er uit als een burgemeester.’
Zij stonden alle vier daar heftig gebarend, alle vier dicht bijeen. Een onzichtbare
band snoerde hen tezamen op eens. Hunne woorden overstemden het tikken der klok
en het gehuil van den storm. En toen Lena gauw den hond ging los maken, vloog die
in sprongen van blijdschap tegen Nicolaas op en toen het dier daar mee niet wilde
ophouden, trachtte hij hem zacht weg te duwen om vrij te kunnen spreken. Het beest
had hem reeds lang gespeurd, want voor dat hij tegen de ruiten klopte, was hij eenigen
tijd blijven staan voor de poort, heel stil. Hij had het huis en de omgeving, de boomen,
den waterpoel aan de andere zijde van den weg in de maneschijn bekeken. Huiverig
was hij geweest om aan te kloppen aan het huis. Hij was bang, dat in dien tijd, dat
hij weg was geweest, zijn moeder of zijn vader zou zijn gestorven, zijn zuster
misschien getrouwd, want dat ook, zou voor hem een leegte zijn. Hij had dikwijls
gewenscht het huis en zijne familie terug te vinden, geheel, zoo als hij die had verlaten.
Bij zijn komst dezen avond had hij het venster nog verlicht gezien en had geluisterd
en met zijn oor tegen den leem van den muur had hij ze hooren bidden, en ja, hij
herkende duidelijk de stem van zijn vader en die van zijn moeder en van zijn zuster
in het luide gebed, maar hij wist niet, dat het hem gold. Hij had ook den hond hooren
aanslaan. Niemand was hij tegengekomen in het gehucht. Niemand had hem nog
gezien. Zijne thuiskomst was dus nog een volkomen geheim, waarin hij zich nog
veilig voelde, als in een nieuw opgebouwde woning van vreemd en eigen bestaan.
Maar hij kon niet anders, hij moest de losgemaakte schakels van het heden weer
aanknopen aan het vervlogen verleden. Hij moest zich toch kenbaar maken. Wel was
hij onbewust bang voor de belangstelling van het geheele gehucht, van het dorp en
van den omtrek en een
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tijd lang zou hij zijn rust moeten verliezen. Hij kon nog weg in het donker van dezen
Decemberavond en het zou zijn, alsof hij niet op den Lichtenberg ware geweest en
of hij in Rusland ware gebleven, want nergens had hij zich kenbaar gemaakt, alvorens
hij hier kwam. Wel had hij verteld, dat hij terugkwam uit Rusland in de een en andere
herberg en op den bok van een postkoets, maar hij had zijn naam niet gezegd. Doch
hij kon niet anders. Hij had bijna drie jaren verlangd om terug te gaan naar hier. Wat
zou hij elders in de wereld doen? Hij hoorde nergens anders thuis en hij klopte.
Zij zagen nu alle drie, dat hij ouder was geworden en een man, rijp van gebaren
en voorkomen, breeder ook in de schouders. De trekken van zijn gezicht waren niet
meer die van een jongen, zelfs niet meer die van een boer. Hij had iets heerachtigs
gekregen, alhoewel zijn kleeren oud waren en versleten.
De vader nam een mes, klom op een van de stoelen, haakte een ham af en van het
bruingerookte vleesch sneed hij stukken af met een gebaar, alsof het er niet op
aankwam, hoe groot zij uit vielen. De moeder haalde uit den kelder een roggebrood
en alvorens het aan te snijden maakte zij het teeken van het kruis er over heen met
het mes, en het houdend tegen het lijf, sneed zij er lange, dunne sneden van met
groote blijdschap op haar gezicht. Lena kwam aangedragen met de boter, de witte
melkkaas en de bruine zeem en in den ketel van geel glimmend koper werd de koffie
bereid.
‘Dien ken ik nog,’ zei Nicolaas wijzend op den koffieketel. ‘Dien heeft Lena zoo
dikwijls voor mij gebracht naar het veld, als het oogst was.’
Nu moest hij vertellen, doch eerst moest hij eten, zeiden zij alle drie. Ja, hij had
een geweldigen honger en hier in het ouderlijk huis smaakte het eten hem beter dan
ergens anders ter wereld. De warme koffie deed zijn geest weer opleven en maakte
hem helder. Nu eerst scheen het hem, dat hij volkomen blij was.
Met kolen en telkens nieuwe blokken van hout steeg een hooge vlam in den
schoorsteen. De haard scheen de bange tijden te willen weg-
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branden en angst en ongeluk in de vlam te doen verdwijnen.
Ieder op zijn beurt schoof de ham naar hem toe en de boter en het brood. De moeder
stond op en sneed nog twee lange sneden. En uit den koffieketel, die op tafel bleef
staan, moest hij veel kommen drinken.
Tusschen het eten door vertelde hij al zoo het een en het ander.
Dagen lang, ja veel weken hadden zij gemarcheerd om in Rusland te komen. Zoo
als ze zich wel zouden herinneren, was hij vertrokken over Gangelt. Daar had hij
nog den ouden heer Verkooijen aan de deur zien staan, toen hij voorbij ging. Die
had hem veel geluk gewenscht. Rusland was zoo ver, dat men zich hier er geen
denkbeeld van kon maken. Bij de rivier de Njemen kwamen alle troepen bij een.
Hoeveel honderdduizenden er waren, dat wist hij niet. Daar op een hoogte zagen zij
Napoleon staan. Alle regimenten riepen het een na het ander in het overtrekken:
‘Leve de Keizer!’ En hij zag hem zwaaien met zijn hoed, toen zijn regiment over de
brug ging. In het begin van den veldtocht zagen zij haast geen Russen. Die hadden
alle levensmiddelen meegenomen of verbrand. Bij Wilna had hij nog Caspar van
Rademaker's Neer gesproken. Ja, dat wisten ze, zeiden zij. Waar die gebleven was,
dat wist hij niet. Daags daarna trokken zij verder naar Malo-Jaroslawetz. Niet ver
daarvan af en vóór dat zij er waren, werd hij op een morgen in zijn rechterbeen
geschoten. Hij bleef liggen op een akker; hij kon niet verder. En toen hij weer tot
bewustzijn kwam en zich oprichtte, zag hij zijn regiment niet meer. Hij hoorde nog
geweerschoten ver achter een bosch. Kort bij hem lagen nog drie soldaten, die gedood
waren. Toen kroop hij onder een brug van een kleine rivier, die in zijn nabijheid was.
Dat water was voor hem een groot geluk, want hij had ergen dorst. Daar wiesch hij
zijne wonde uit en verborg zich in een klein hol onder die brug. Niet lang daarna
hoorde hij soldaten over de houten planken van de brug marcheeren en uit gesprekken,
waarvan hij eenige klanken opving, merkte hij dat het Russen waren. Dat gestamp
boven hem duurde heel lang. Het moesten er wel veel geweest zijn, daarom ging hij
plat op
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zijn buik liggen, naast het stroomende water. Hij kon niet ademen van angst, want
als er een aan de rivier kwam om te drinken, zou hij ontdekt zijn geworden. Hij bleef
daar den heelen dag liggen. Toen het begon te donkeren en hij na de rust zich beter
kon bewegen, kwam hij uit zijn hol te voorschijn en zag hij niet ver van zich af een
groot kasteel liggen. Met moeite sleepte hij zich daarheen. Bij de poort gekomen,
klopte hij met een dikke steen daarop. Nadat hij heel lang had geklopt, ging de poort
open en hij zag een oude heer met een bediende, die een lantaarn droeg en hij vroeg
of ze hem niet konden laten slapen. Hij kon zich in het Fransch verstaanbaar maken.
Hoe het kwam, wist hij niet, maar de oude heer gebood dadelijk aan zijn bediende,
dat hij voor een bed moest zorgen. Niets mocht mij mankeeren, voegde hij er streng
bij. Zijn naam was prins Narischkin. Hij woonde daar geheel alleen, met twee jongens
van tien en twaalf jaar, kleinzoons van hem. Hun moeder was dood en hun vader
was generaal in het Russische leger. Toen hij na eenige weken bijna genezen was,
vroeg de prins hem of hij niet bij hem wou blijven op het kasteel om de twee jongens
les te geven in het Fransch en in het Duitsch. Wanneer hij het voorstel niet aannam,
zeide de prins, moest hij hem aangeven en hij zou dan als krijgsgevangene worden
weggevoerd. ‘Ik was niet dom, jullie weet, dat Nicolaas nooit dom was. Ik nam het
aan en ik leerde die twee jongens Duitsch en Fransch. Ik heb mij over niets te beklagen
gehad en bleef daar twee jaren. Toen stierf de oude prins en ik wilde naar huis terug.’
Lang had hij noodig gehad om op den Lichtenberg terug te komen. Veel van den
weg had hij te voet afgelegd, maar dikwijls ook was hij op wagens en karren
geklommen, die hem, al was het maar eenige uren, verder brachten. Ook had hij hier
en daar op den bok naast een postiljon gezeten en zoo was hij nu hier, Goddank!
Zoo vertelde Nicolaas den nacht door, tot vroeg in den morgen. De hanen hadden
reeds meermalen gekraaid overal in de rondte, de een na den ander van huis tot huis,
toen zij alle vier tevreden gingen slapen. De storm was gaan liggen en van de daken
der huizen en van de
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takken der boomen dropen de regendruppels der afgetrokken buien.
Schoongewasschen was de lucht en in de aankomende helderheid van den jongen
dag, verdwenen de laatste sterren.
Zij sliepen alle vier den vasten slaap van menschen wier wenschen zijn vervuld.
Op dien nieuwen dag zagen de voorbijgangers een vreemden man in de poort staan
van Driek Dautzenberg. Zij keken hem aan, verwonderd en wisten niet wat te denken,
doch de meesten herkenden hem gauw en zij juichten.
Aan ieder moest hij vertellen, wat hij had gedaan en hoe hij terug was gekomen.
Vlug ging het nieuws van zijn terugkeer door de dorpen van den omtrek. De een
vertelde het aan den ander bij de begroeting en aan den put, waar het drinkwater
werd gehaald, was het dagen lang een gesprek van jonge en oude vrouwen.
De pastoor en de burgemeester van het dorp kwamen om Nicolaas te zien en weken
lang zaten er bezoekers in het huis van Driek Dautzenberg en iederen avond en tot
laat in den nacht moest Nicolaas vertellen van Rusland en Napoleon.
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De geheimzinnige keten
Het was op een zwoelen namiddag van Augustus. De lucht was bedekt met wolken;
er was geen zonneschijn en in het zuiden verhieven zich dreigende dondertorens, die
nu en dan in de verte rommelden; doch het onweer was nog wijd af en geen wind
blies door de boomen. Dik lag het stof op de wegen en de lucht drukte loodzwaar op
de huizen van het dorp en daar buiten op de velden, die nog vol stoppels stonden;
want zij waren nog niet omgeploegd en de laatste veldvruchten waren kort geleden
op wagens de schuren binnen gereden, droog en vol, tot een vreugde voor het
landvolk. Nog hing uit de gevels van vele boerderijen de denneboom met kleurige
papiertjes versierd, die gediend had voor den laatsten tarwewagen, waar op de
boereknechten en meiden lagen, hoog, zoo dat zij moesten bukken, wanneer zij
doorreden onder de langs den weg staande boomen. Dan braken ze onder luid
geschreeuw hun gezangen af en de haarkapsels der meiden moesten het ontgelden
in het gewirwar der takken.
Doch vreugde was er niet op dezen namiddag van Augustus. Er lag een sombere
vloek op den omtrek. Ieder voelde zich onbehagelijk. Was het het naderende onweer
of was het iets anders? Twee marechaussees te paard, de ruige kolbakken op de
hoofden, daalden in een wolk van stof den weg af door het dorp. Kinderen liepen
langs den kant en op eenigen afstand kwam de burgemeester stijf en ernstig, door
twee veldwachters geflankeerd en daar achter allerlei menschen. Zij gingen naar de
boerderij van Teunissen, waar iets ergs was gebeurd; niemand wist het nog precies.
Al gauw liep de mare van huis tot huis. Het volk stroomde uit en rende achter de
mannen der wet, die zij zochten te bereiken en voorbij te loopen. Want ieder wist al,
waar het heen ging: het was naar Teunissen en ieder wist waar Teunissen woonde.
Er liepen troepen kinderen, jonge meiden, druk pratende vrouwen, oude mannen en
oude vrouwen. Met den schrik op
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het gezicht gingen allen in de richting van de boerderij, die op een kwartier afstand
lag van de kom van het dorp. De lucht werd donkerder en donkerder en zwarter en
zwarter werden de wegen door de menschen. Karren en kruiwagens moesten stil
staan om de menigte te laten voorbij gaan, opdat er geen ongelukken zouden gebeuren.
Aan de boerderij werd het volk tegengehouden door de marechaussees, terwijl de
veldwachters met den burgemeester naar binnen gingen door de groote karrepoort.
‘Wie zou dat van dat meisje hebben gedacht?’
‘Ik heb haar Zondag nog gesproken, zij zeide mij, dat ze voor haar moeder een
bonte doek in de stad had gekocht.’
‘Zij heeft nooit gedeugd. Ik heb haar op kermismaandag met Hubert van Driek
achter een heg zien liggen, toen ik naar huis ging.’
‘Neen, zij heeft zich dat bij de brikken gehaald.’
Zoo gingen de praatjes van mannen en vrouwen, terwijl de paarden der
marechaussees heen en weer trappelden voor de poort en zij een man den weg
versperden, die voorgaf een knecht te zijn van den boer, waar Truud diende als
koemeid.
Zij was er nog niet lang in huis; pas twee maanden was zij in dienst. Zij was een
magere, middelmatig lange meid en had een scherp en bleek gezicht met een hazelip.
Ja, haar pasgeboren kind, een jongen, had zij vermoord op een Zondagmiddag,
terwijl allen naar de vespers waren. Het was toen zeer stil op de boerderij. In den
koestal was zij bevallen en zij had het gestopt onder de kribbe van de koeien. Maar
des anderen daags had de hond het te voorschijn gehaald en op den mesthoop gesleurd.
Daar had de boer het gevonden. Zij stond nu met den burgemeester en den veldwachter
in den koestal en bekende alles. Er was niet meer aan te ontkomen. Haar blauwen
voorschoot had zij opgenomen en aanhoudend veegde zij hare tranen daarmee af.
Zij huilde en klaagde luid en het was soms of zij aan het giechelen was. De boer, de
boerin stonden bij den ingang van den stal en hoorden toe. De burgemeester gaf een
teeken aan de veldwachters, die haar in hun midden namen en door de
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menigte heen ging het nu naar de stad. Voor over gebogen balden vrouwen op haar
doortocht de vuisten, kinderen stonden bang en vol ontzetting voor de dingen, die
gebeurden en een wild brullen steeg op uit de kelen van jongens en meiden, die haar
te lijf wilden. De marechaussees hielden de menschen van haar terug en verboden
de gevangene te volgen. Zoo maakten zij een scheiding in de menigte.
Intusschen kwam het onweer opzetten met felle donderslagen. Een zware regen
met storm veegde de wegen schoon, waar langs beken van het gevallen water
vreedzaam naar lager stroomden. En toen het avond was, kwam de zon nog even te
voorschijn in een blauw-donkere wolkenpoort aan den westelijken hemel.
Dien avond waren de herbergen in het dorp vol van de menschen. Iedereen wist
iets van Truud te vertellen. Het was maar goed, dat ze nu weg was. Zij zou wel voor
jaren in de gevangenis moeten. Niemand had haar ooit mogen lijden, ook haar moeder
niet, die voor een heks doorging. Van den vader kon men nooit veel zeggen, dat was
wel een brave man. Dat ze nu weg was, was een opluchting voor het heele dorp en
door hare bekentenis was alle geheimzinnige onzekerheid geweken. Met de kermis
ging zij niet dansen met jongens en men hield haar voor een, die de kat in het donker
kneep. Nooit zag men haar lachen. Haar blik was schuw en nooit keek zij iemand in
de oogen. Aan den put in het dorp had zij eens een klein meisje geslagen, omdat het
water wilde hebben vóór haar. Het meisje had er recht op gehad, want het was eerder
aan den put gekomen. Al verscheidene jaren ging zij in het voorjaar naar de
brikkenbakkerij over de Duitsche grens. Lang was het goed gegaan, doch dit jaar
kwam haar schuld voor den dag. Teunissen had haar niet graag in dienst genomen,
maar omdat hij toen geen andere meid kon vinden, had hij haar gehuurd. Zoo lang
zij bij hem in huis was, waren hij en ook zijn vrouw niet op hun gemak; des avonds
meende hij nu en dan het venster van haar kamertje verlicht te zien, hoewel zij nog
in de keuken was. Dan had hij gevraagd, waarom zij daar licht aan had en zij zeide,
dat zij geen licht had ontstoken. En toen Teunissen met haar ging kijken, vonden zij
het kamertje donker.
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II
Het was op een druilerigen herfstmorgen, dat de zaak van Truud zou dienen. In het
dorp was het bekend geraakt en een troepje van vijf of zes menschen hadden zich
vroeg op weg gemaakt naar de stad om alles te hooren, wat er in de gerechtszaal zou
worden gesproken. Toen zij aankwamen, hadden zij moeite om binnen te komen,
want reeds vulde een dichte menigte de plaats, die voor het publiek was bestemd.
Door twee veldwachters begeleid ging Truud naar de bank der beschuldigden.
Haar gezicht was bleek, maar brutaal zag ze om zich heen en naar het dicht staande
publiek achter de balustrade. Nijdig zag zij om naar het volk, dat haar vijandig was
gezind, waaronder zij enkele gezichten van haar dorp herkende.
De drie rechters zaten stijf en ernstig onder den indruk van eene zaak van gewicht
en zoo als ze niet iederen dag hadden te beoordeelen.
De officier van justitie streelde bedenkelijk zijn blonde bakkebaarden, gebogen
over talrijke papieren. De zwarte togas schenen nog zwarter dan anders en de witte
beffen temperden den ernst tot zachtere plechtigheid.
De officier van justitie eindigde zijn lange rede met den eisch van tien jaren
gevangenisstraf, waarbij onder het publiek teekenen van goedkeuring werden gegeven.
Zijne woorden schenen op de beklaagde geen indruk te maken en na afloop der zitting
werd zij tusschen twee veldwachters weggevoerd, nadat ze nog even naar het publiek
haar hoofd had omgedraaid, als om te toonen, dat zij niets gaf om de straf, die haar
zou worden opgelegd.
De rechters veroordeelden haar tot eene gevangenisstraf van zes jaren.
De dagen en jaren vergingen in de gevangenis. Truud veranderde weinig en werd
niet zachter van aard. Toen de tijd van haar gevangenschap was geëindigd, was zij
eene vrouw van meer dan dertig jaren. Naar het dorp waagde zij niet meer terug te
gaan. Zij zou er geen leven hebben. Haar vader was inmiddels van verdriet gestorven
en hare
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moeder was niet op gesteld haar bij zich te hebben. In het dorp vernam men, dat zij
naar België was vertrokken. De eene zeide naar Antwerpen, de andere naar Brussel.
Ook zeide men, dat zij diende bij een boer in de Kempen. Haar eigen moeder wist
niet, waar zij was gebleven. Zoo vervlogen meerdere tientallen van jaren, tot dat zij
was geworden een heel oude vrouw van meer dan zeventig. In haar eigen dorp
herinnerde zich haast niemand, dat zij er ooit had geleefd. Daar was veel veranderd.
Een nieuw geslacht was er gekomen, de meeste menschen van haar leeftijd waren
gestorven. Zij, die nog leefden, hadden haar misdaad vergeten. Een enkele heel oude
vrouw of man wist nog iets te vertellen, maar ook niets meer precies.
Op de hoeve was Teunissen sinds vele jaren gestorven en een andere pachter,
Hendriks geheeten, was hem opgevolgd. De nieuwe pachteres was een breede dikke
vrouw met een hoogroode kleur, die haar jong deed schijnen, al had zij ook grijzende
haren. De pachter zelf was een lange magere man. Hij was een ijverige boer en
iedereen sprak van hem met een zekeren eerbied. Zij hadden twee dochters, die het
werk deden en bij hen diende een oude knecht, die was meegekomen van de vorige
hoeve, waar zij hadden geakkerd. Hij hielp bij het veldwerk, verzorgde het paard,
een bruine merrie met een witte vlek op het voorhoofd en was als het ware de
meesterknecht van de hoeve.
Anna, de oudste der twee dochters, was een groote stevige meid, met volle bruine
haren, Marie, de jongste, was kleiner van stuk en bleek van gezicht, met een fijne
spitse kin en zachtzinnig van aard. Zij hadden wel eens het geval van den kindermoord
hooren vertellen door een ouden man uit het dorp, doch hij was nu dood. Nooit
dachten zij meer aan wat vóór vijftig jaren op de hoeve gebeurd was; zij kenden
daarvan ook geen bizonderheden.
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III
In het einde van September, het weer was nog zoel, klopte op een morgen aan de
keukendeur van de hoeve een oude vrouw. Zij liep gebogen op een stok. Vrouw
Hendriks was alleen in huis en deed open. Toen zij de oude vrouw zag, ging een
rilling door haar lijf, doch zij wilde niets laten blijken en vroeg haar:
‘Wat verlangt u?’
‘Zoudt u zoo goed willen zijn mij een boterham te geven?’
‘Wie zijt u?’
‘Ik woon hier niet ver vandaan, over de Duitsche grens, bij Groterath.’
‘Wacht, dan zal ik ze u halen,’ en zij sloot de deur voor haar dicht. Toen zij van
een groot roggebrood eenige sneden ging snijden, keek zij door de gordijntjes van
het venster naar de oude vrouw en zag, dat deze het huis naar alle zijden opnam. Een
paar zwaluwen, die op de luiken zaten te kweelen, vlogen verschrikt weg. Zij smeerde
het brood met witte kaas, omdat zij weinig boter meer boven had en die op het
oogenblik zoo duur was. Zij deed de deur open en gaf haar de boterham, waarop de
vrouw de beide sneden van elkaar deed, om te zien wat er op gesmeerd was.
‘Dat zal je berouwen,’ zeide zij, hief hare hand in de hoogte en met een vlam in
hare oogen stak zij hare mageren wijsvinger naar de vrouw des huizes, draaide haar
den rug toe en ging heen, strompelend met vlugge zenuwachtige bewegingen op haar
stokje. De pachteres, die gauw de deur had gesloten zag ze nog even sluipen langs
het huis en daarna op den weg verder gaan.
Zonder er iets bepaalds bij te denken, vertelde zij aan het middageten, dat er een
oude vrouw was geweest en wat zij gezegd had. Haar man, noch haar dochters en
ook niet de knecht, wisten haar ooit te hebben gezien toen zij haar uitduidde. Zij zei
nog, dat ze een hazelip had, maar niemand herinnerde zich zoo een vrouw te kennen.
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IV
Zij waren in het halfduister gezeten in de groote keuken, die maar één venster had
en uitkeek op de spronk. De vader, de moeder en de twee dochters. Zij hadden juist
de middagkoffie gedronken en iedereen had een stuk appelvla gegeten. De oogst was
overvloedig geweest, de aren vol en dik, al was het stroo wat mager en kort. In de
schemering van den avond ging een rilling van kou door de kale velden en enkele
stoppels stonden nog ijzig in den killen najaarswind, vóórbode van den naderenden
winter. Die kondigde zich aan met witten rijp in den morgen. Door de luchten roeiden
nu en dan zwermen kraanvogels hoog, in den vorm van een egge, met schreeuwen
nauwelijks hoorbaar, want zeer hoog waren zij gevlucht in de lucht, omdat zij gewaar
werden, dat jagers op vele plaatsen het veld doorkruisten en geweerschoten knalden
hier en daar.
Het was op een Vrijdagavond. Anna ging naar den stal om de koeien te melken
en zij met Marie zette het melkvat achter de koeien. Deze ging weer naar binnen en
Anna zette zich neer op den drievoet onder de achterste koe, ‘de Zwarte’ geheeten.
Het beest scheen erg bang en bewoog onophoudelijk. Zij was weerspannig en wilde
niet, dat ze gemolken werd. Zij trampelde heen en weer. Het meisje nam de drievoet
weg en bleef als wezenloos naar het beest staan kijken. De koe snoof en scheen
angstig, trok aan de ketting, waaraan zij was vastgebonden. Nu en dan maakte zij
zulke sprongen, dat het meisje verder van haar af ging staan, omdat zij bang was een
slag van haar achterpooten te krijgen. Het ergste was, dat nu ook de drie andere
koeien onrustig werden, vooral die, welke er naast stond.
‘Er is geen beginnen aan,’ zei zij, ‘ik zal ze maar laten staan en de andere afmelken.’
Onder het heen en weer getrappel van de vóórlaatste slaagde zij er toch in, ‘de Vos’,
zoo als zij ze noemde, omdat zij rood was, van de melk te ontdoen en zoo deed zij
met de twee andere, terwijl ‘de Zwarte’ steeds zuchtte en snoof, achteruit wilde gaan,
trekkend aan de ketting, alsof er vóór haar iets in de kribbe stond of
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achter de kribbe zich iets verschool.
Het meisje ging daarom eens in de voerderij achter de kribbe kijken, maar zij zag
niets. Zij zocht met de lantaarn tegen de kribbe en zei: ‘Misschien is het een rat of
een kat, waarvoor “de Zwarte” bang is.’ Zij luisterde heel even, maar hoorde niets,
als het trappelen der onrustige koe. Zij hief de lantaarn op, staarde in het wezenlooze
duister in afwachting van iets. Zij was nooit bang geweest, maar nu voelde zij toch
iets onheimelijks knagen in haar binnenste. Inmiddels was ‘de Zwarte’ wat stiller
geworden en zij slaagde erin den drievoet er onder te zetten, de uiers te grijpen en
eenige stralen melk in den emmer te doen spuiten. De koe snoof nu en dan nog met
vermoeide zuchten en boog de horens naar beneden, als in moedeloosheid. Toen zij
zoo goed en zoo kwaad als het ging, haar van de melk had bevrijd, riep ze Marie om
het melkvat met haar naar binnen te brengen. Zij vertelde aan haar, hoe veel moeite
zij had gehad met ‘de Zwarte’.
‘Och,’ zei Marie, ‘dat zal wel overgaan, als “de Zwarte” van nacht wat geslapen
heeft. Ze zal wel uit haar eigen gaan liggen.’
De meisjes namen het vat en droegen het weg. Daarna kwam Anna de lantaarn
halen, die somber walmde met een rossig pitje in de olie, zoo dat nauwelijks een
lichtje kon worden gezien achter de glazen ruitjes. De dikke koeienlucht hing zwaar
onder de oude balken van den lagen stal. De koeien gingen liggen en diepe zuchten
van verlichting snoven zij uit in het voortdurend herkauwen. Zij ging uit en deed den
grendel op de benedendeur van den stal; de bovendeur zette zij op een kiertje, omdat
er geen wind was en de koeien niet van den tocht zouden lijden. De frissche
buitenlucht op den spronk deed haar goed na al den arbeid, dien zij in den stal had
moeten doen. Zij ging even tot buiten de poort; de lucht was zonder wolken en een
wassende maan, omgeven door een neveligen lichtkrans hing in de donkere hoogte,
zilverend haar licht over de rustige landen. De wilgen bij het huis klapperden nu en
dan met hunne bladeren, maar nauwelijks hoorbaar, alsof er stille geesten voeren
door hunne toppen; doch wind was niet merkbaar en alles ademde een volkomen
rust.
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Toen zij binnen kwam in de keuken, vond zij haar vader bij het fornuis, zooals
gewoonlijk; haar moeder was bezig met koken en haar zuster zat in een hoek
aardappelen te schillen. De knecht, een oude man, sinds bijna een halve eeuw in hun
dienst, was al vroeg gaan slapen in de voerderij van den paardestal.
Opeens begon de hond te huilen, klagend in somber geschreeuw en meteen bulkte
een koe zoo vervaarlijk, alsof er een brand was uitgebroken. Men hoorde de varkens
knorren in de stallen. Het paard begon te trappelen. De duiven vlogen uit de hokken
en gingen op de daken zitten in het licht van de maan, schuilend bij elkaar. De zwarte
kat begon te miauwen, alsof zij pijn had. De boer, zijn vrouw en zijn dochters waren
opgestaan en keken elkander verschrikt aan. De knecht kwam uit zijn bed en naar
binnen gaande vroeg hij aan Anna: ‘Wat is er toch te doen?’
Deze kwam met de lantaarn aan en liep in een bang voorgevoel naar den koestal.
Zij wierp de bovendeur open, maar zag nog niets. Haastig schoof zij den grendel van
de benedendeur en ging naar binnen. Bij ‘de Zwarte’ gekomen, zag zij dat die stil
lag. Toen zij nauwkeuriger keek, merkte zij, dat haar hoofd was gezonken op den
grond. Met de lantaarn in de hand stootte zij met den voet tegen de schonk van het
beest, maar die massa bewoog niet meer. Zij wist het nu: ‘de Zwarte’ was dood.
Des anderen daags vroeg werd de doode koe over de spronk op de mesthoop
gesleept. Daar lag zij als een jammer tusschen de vier muren van de hoeve. De kippen
vermeden haar, alleen kwam er nu en dan een met vooruitgestoken kop naar het
doode beest zien en ging dan weer gauw achteruit. De knecht met den boer kwamen
aan met een kar, waarvoor zij het paard hadden gespannen en met de hulp van een
man, dien zij uit het veld hadden gehaald, trokken zij het beest op het voertuig. Er
bij legden zij twee spaden. Vlug reden zij naar de hei toe, waar zij in een zandkuil
nog een diepere kuil groeven, waarin zij het doode beest lieten glijden, alsof het een
partij knollen was. Schop na schop gooiden zij weer het zand er over heen en toen
het onder een
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dikke laag was bedolven, trapten zij te zamen den grond vast aan en wierpen er nog
een laag overheen, zoodat de gegraven kuil niet meer zichtbaar was.
‘Zie zoo, die komt er niet meer uit,’ zei de boer. Zoo hield hij zich goed tegenover
den knecht, die niets zei. Zij wierpen nu nog wat zand op de kar, die nog schuins
stond, als om ze er mee te zuiveren. Ze zetten de bak weer horizontaal en de knecht
deed zijn zweep knallen om den terugweg te doen. De twee mannen gingen zwijgend
naast elkander.
‘Wat zou de Zwarte hebben gehad?’ zei nu de knecht. ‘Ik had nooit iets aan haar
gemerkt, wanneer ik ze op de klaver zag staan. Haar huid was glanzend en zij was
het prachtigste beest van den stal.’
‘Ik weet het niet,’ zei de boer, ‘Anna ook, had nooit iets aan haar gemerkt, zij gaf
altijd de meeste melk. Wie had dat kunnen voorzien? Twee dagen geleden was zij
nog gezond.’
Thuis gekomen gingen zij allen treurig aan tafel en verdrietig lepelden zij de
dampende aardappelsoep. Toen zij hadden gegeten en de boerin even voor de poort
was gegaan, zag zij een oude vrouw langs den muur van het huis weg sluipen. Zij
keek nog even stekelig om en de pachtersvrouw schrok van den blik, dien zij haar
toewierp. Zij had haar herkend als dezelfde vrouw, die op den morgen eenigen tijd
geleden om een boterham was komen vragen. Zij huiverde en een bang voorgevoel
doorliep haar, rillend in hare beenen, tot in hare voeten. Zij ging naar binnen, riep
Anna naar buiten en wees op de vrouw, die achter een heg in de verte verdween.
‘Dat is een heks,’ zei Anna, ‘ik ben bang, dat zij onze koe heeft behekst. Wij
moeten ze niet binnen laten en haar ook geen antwoord meer geven, wanneer zij
komt en de deur voor haar dicht slaan.’
Acht dagen later, toen zij des avonds volgens gewoonte weer in den stal kwam
om de koeien te melken, de lantaarn had opgehangen op de gewone plaats langs den
muur en zij den emmer met den drievoet onder de Vos, die nu achter aan op de plaats
van de Zwarte stond, wilde zetten, sprong het beest ongeduldig heen en weer. Zij
greep de
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uiertoppen, maar deze gaven geen melk en de glanzige huid van het dier stond vol
zweet. Zij streelde het met hare ruwe, vleezig volle werkhand, klopte op haar lijf,
riep haar allerlei aardige woordjes toe.
‘Braaf Mietschke, wat heb je toch?’
Doch het beest lette niet op haar stem zoals anders, wanneer zij het met één woord
tot bedaren kon brengen. Het bewoog heen en weer, duwde nu eens tegen den muur,
dan weer tegen haar aan, zoo dat zij bijna omviel. Zij gaf het nu op en ging onder de
andere koeien zitten, die zij een voor een afmolk, waarbij de melk ruischte in den
telkens geledigden emmer.
Zij ging dan naar binnen, riep hare zuster om het gevulde melkvat te halen, dat zij
te zamen in de keuken brachten.
‘De Vos is ook behekst, ik weet het,’ zei Anna. Met een schrik voer de boer in de
hoogte, legde zijn pas aangestoken pijp weg en met de boerin gingen zij te zamen
naar den stal, waar de koe zuchtend en snuivend stond en nu en dan klagend bulkte.
Toen zij zoo achter de drie koeien stonden in het licht van de lantaarn, die Anna
nog had laten hangen, zei Marie, wijzend met haren vinger naar de voerderij:
‘Zie, daar is iets wits’.
Doch niemand van de anderen zag iets.
‘Men zou hier bang worden’ zei de boerin en een gevoel, dat iets niet in den haak
was, maakte zich van allen meester. Anna haalde nu een drankje, dat zij altijd bij
zich droeg, wanneer de koeien naar het klaverveld gingen. De boer hield de koe bij
de horens, boog den kop achterover en Anna goot het drankje in de keel. De koe
wrong zich los, was sterker dan de man, maar het drankje had zij binnen. Het middel,
dat direct moest helpen, hielp niet; het beest trappelde nog heen en weer zoo als te
voren.
‘Laat ons naar binnen gaan’, zei de boer, ‘vannacht moeten de meisjes gaan kijken
en mij waarschuwen, als ze slechter wordt. Dan ga ik morgen vroeg naar den dokter.’
De veearts woonde op een uur afstands en werd alleen gehaald als het hoog noodig
was.
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‘Wat zullen we beginnen, als deze ook dood gaat?’ zei de boerin. ‘Wij worden nog
arme menschen. Laten wij vijf onze vaders en vijf wees gegroeten ter eere van Sint
Brigit bidden.’
En zij gingen weer terug naar de keuken. Daar ging ieder op zijn knieën zitten op
de koude steenen van den grond. De moeder bad voor, de anderen na en in hunne
gezamenlijke stemmen was weemoed en verslagenheid.
Toen zij des avonds naar boven gingen, legde zich Anna zoo maar met de kleeren
en kousen aan op het bed, om nog in den nacht eens op te staan en te gaan kijken.
Toen zij wakker werd in den morgen, begon het reeds te dagen. Zij wreef zich de
oogen om tot bewustzijn te komen en maakte er zich een verwijt van niet eerder te
zijn opgestaan. Ongemerkt was zij ingeslapen en zij had erg akelig gedroomd. In
haar droom had zij een oude vrouw voor het huis zien dansen en een schop tegen
den muur geven, zoo dat een heele muur was ingestort en zij zelf onder de steenen
kwam te liggen. Nu zij wakker was, liep zij gauw naar den stal. Met een hevig gebaar
wierp zij de bovendeur open, maar kon in de schemering nog niets onderscheiden
en toen zij bij de Vos kwam, lag die zonder beweging op den grond. Zij stootte nog
eens met haar voet tegen het lijf, maar de koe gaf geen teeken meer van leven. Zij
schrok en was hevig aangedaan. De Vos was de koe, waar zij het meeste van hield,
die zij als jong kalfje had grootgebracht, tot rund had zien worden en tot een bloeiend
koebeest, als de pronk van den stal had verzorgd. Het was de koe, die in de heele
nabuurschap voor de mooiste werd gehouden en wanneer de oude tante uit het
naburige dorp op bezoek kwam, wilde zij altijd de Vos gaan zien. Zij had er een
bizonder plezier aan, want zij hield van het vee. Anna bleef eenige oogenblikken stil
staan terwijl de twee andere, nog overgebleven koeien met het herkauwen doorgingen
en deden, als of zij niets van het geval begrepen.
Omdat het uur van opstaan van haar vader en van de anderen nabij was, ging zij
naar de kamer harer ouders en vertelde het geval, terwijl de tranen haar van de wangen
liepen.
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‘Het is de hekserij,’ riep de boer van uit zijn bed. ‘Wij moeten naar den pastoor,
anders houden wij geen stuk vee op het heele goed. Zet maar de koffie klaar, ik sta
op en ga er van morgen nog heen. Ik vind hem dan nog vóór dat hij uit de kerk naar
huis gaat.’
Hij ging nog eens even naar den stal om zich van het geval te overtuigen en begaf
zich op weg naar de kerk, nadat hij zoo goed als niets zich had afgesneden van het
brood, dat voor hem op tafel lag. Eten kon hij niet, het was hem te erg. Hij dronk
alleen twee groote koppen koffie, die hem weer moed en kracht schenen te geven.
Na de mis wachtte hij bij de kerkdeur den pastoor op, die verwonderd was hem
zoo vroeg te zien. De pastoor, een oude man met lange grijze haren stond hem
welwillend en goedig te woord.
‘Zoo meester,’ zei hij, ‘hoe gaat het? wat is er aan de hand?’
‘Ja, heer, ik kom voor een geval, dat u wel wat wonderlijk zal voorkomen.’ En hij
vertelde hem de heele geschiedenis van het doodgaan der koeien en ook van de oude
vrouw, die er de schuld van kon zijn. ‘Het kan! Het kan zijn!’ zeide de oude geestelijke
zijn wenkbrauwen bedenkelijk fronsende en naar den grond turend. ‘Wacht nog maar
een paar dagen, ik zal zelf eens komen kijken. Als het noodig is, zal ik de gebeden
komen doen. Zelf heb ik daarvoor geen macht. Ik moet het eerst aan den bisschop
vragen, die mij dan daar toe de opdracht geeft. Zeg niemand iets’, en hier hief hij
vermanend de oude witte hand in de hoogte, ‘zeg vooral, dat de vrouw en de dochters
zwijgen. Voor uw knecht behoeft u niet bang te zijn, hij is een verzwegen man, maar
u moet hem toch waarschuwen. Het is goed, dat de menschen zoo min mogelijk
komen te weten.’

V
Eenige dagen gingen voorbij, nadat ook de Vos in dezelfde zandkuil naast de Zwarte
was neergelaten en op dezelfde wijze onder het zand was bedolven. De onrust en
spanning onder de bewoners van de hoeve was grooter geworden. Iederen avond
werd door hen gebeden tot
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Sinte Brigit en iederen dag werd over de kribbe, waar de beide beesten hadden gestaan
wijwater gesprenkeld. Nog vóór dat de pastoor op de hoeve verscheen, lag eene der
twee overgebleven koeien des morgens in den stal op den grond en toen Anna haar
eindelijk tot opstaan dwong viel zij van halverwege weer terug en het meisje zag,
dat een poot van het beest was gebroken.
Nu was toch de hekserij bewezen, meende de boer. Er was geen vreemde op het
goed geweest en alleen de kwade wil der oude vrouw kon door de muren zijn
heengedrongen.
Des namiddags van dien zelfden dag kwam de pastoor en Hendriks vertelde hem
het nieuwe geval.
‘Laten wij eens naar den stal gaan’, zei de pastoor. ‘Jij, Anna, moet ook mee en
ook Marie.’
‘Ja, heer Pastoor, wij zullen niet achterblijven.’
‘Maar Marie, die is bang, geloof ik’, zei de pastoor.
‘Neen, neen Heer,’ zei deze en allen begonnen luide te lachen.
Alleen de pachter zelf zette een ernstig gezicht en liet slechts een gedwongen
glimlach spelen om zijn lippen.
‘Laat Johan ook komen,’ zei de pastoor.
‘Die is bij het paard,’ zei de pachter, ‘maar ik zal hem roepen,’ en hij schreeuwde
hard, dat de knecht moest komen.
Zij gingen nu allen te zamen naar den stal. De pastoor liet zich de plaats wijzen,
waar de koeien hadden gestaan. Hij bedacht zich een oogenblik en zei toen tegen
Hendriks en de knecht:
‘De kribbe aan den achterkant, in de voerderij moet worden weggebroken.’
‘Dat zullen we dadelijk doen,’ zei de pachter, ‘Johan, krijg een houweel en een
schop.’
Zij sloegen met geweld een gat in de kribbe en groeven diep in den grond. De
afbraak, die zij er uit haalden werd door de twee dochters in een mand op den spronk
gedragen en daar uitgeschud.
‘Kijk eens, zei Marie, wat is dat?’ en zij wees op iets wits, dat tusschen de aarde
lag, die zij uit den stal hadden gebracht.
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Nu kwamen allen er bij, zij bekeken de witte voorwerpen aandachtig. Het waren
twee witte dingen, die op stokjes geleken. De pastoor nam ze in de handen en zei
nadenkend:
‘Men zou zeggen, dat het handjes waren.’
De boer zei niets, kneep zijn lippen op elkaar en wachtte of de pastoor iets meer
zou zeggen. Een griezeling beving de drie vrouwen, die nu ieder om de beurt de
vreemde beendertjes in de handen namen. De pastoor schudde het hoofd en zweeg.
Zij zwegen nu allen. Een onheimelijke vrees liep hun door de ledematen. Toch
voelden zij zich veilig door het bijzijn van den geestelijke en zij gingen dichter bij
hem staan. Zij vertrouwden op hem en nu hij er was, meenden zij, dat hun niets
kwaads kon gebeuren.
‘Het zijn toch wel handjes,’ zei Marie.
‘Hoe komen die hier?’ zei de boerin.
Weer schudde de pastoor het hoofd en zei: ‘Ik zal aan den bisschop schrijven.
Binnen een paar dagen kan ik antwoord hebben en dan kom ik terug.’
‘Kom nog even naar binnen om u bij het vuur te verwarmen’, zei de boer.
En bij het vuur in de keuken stak de pastoor een lange sigaar aan en blies groote
wolken tegen de lage zoldering, die als een wierook van gezelligheid de kalmte weer
terug brachten, zelfs bij de vrouwen, aan wie de tabaksrook nu niet onaangenaam
was. Hij bood ook aan den boer een zijner sigaren aan en te zamen praatten zij nog
eenige oogenblikken over den oogst van het jaar. Hij stond op en drukte hun nog op
het hart de witte beenderen handjes, die gevonden waren te bewaren en aan niemand
iets te vertellen, geen woord er over te spreken. ‘Zorg dat er wijwater in huis is, als
ik terug kom’, zei hij bij het afscheid.
‘Ja, wij hebben nog een heele flesch,’ zei Marie.
‘Weest maar niet bang, het zal wel ophouden.’ Meer zeide hij niet. Hij duidde het
buitengewone alleen met ‘het’ aan. Met deze woorden ging hij heen.
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Tegen den avond toen de zon in een rooden gloed reeds bijna was weggezonken en
slechts de halve zonneschijf aan den horizont nog zichtbaar bleef en Marie in de
keuken naar de ruiten keek, hoe zij nog met zonnestralen waren verlicht, bonsde
plotseling een groote steen daar tegen aan, zonder dat het glas werd gebroken. Allen
die in de keuken waren, liepen naar buiten, doch zij zagen niemand, die den steen
kon hebben geworpen. De steen lag voor het venster. Hij had de grootte van een
ganzenei.
‘Misschien heeft de een of andere kwajongen hem gegooid,’ zei de boer en zij
gingen naar binnen, maar een bang gevoel begon hen weer te drukken en zij leefden
in de hoop van den spoedigen terugkeer van den geestelijke.

VI
Eenige dagen later, des morgens tegen tien uur stond de pastoor met een breeden
Franciscaner monnik in bruine pij voor de poort van de hoeve. Uit het nabij liggende
klooster had hij een pater laten komen ter assistentie bij de exorcismen, die hij zou
gaan doen. Nauwelijks buiten het dorp gekomen, toen zij de hoeve in de verte konden
zien liggen, had de pater gewezen met opgeheven hand naar het huis en gezegd:
‘Daar moeten we zijn.’
Verwonderd had de pastoor hem schuins aangekeken, terwijl zij gingen door de
leege velden en de bruine pij van den monnik heen en weer klapperde als een vlag
bij het stappen.
‘Daar is de pastoor,’ riep Anna verheugd tot haar moeder door het venster kijkend.
‘Er is nog een pater bij’.
‘Doe gauw open’, zei de vrouw.
Hoe, dat was niet te zeggen; waarschijnlijk door dat de koe met den gebroken poot
was verkocht geworden, was het gerucht in het dorp bij enkelen doorgedrongen, dat
er een duivel zou worden verdreven. Met geheimzinnige gebaren vertelden mannen
en vrouwen het aan
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elkander en vele kinderen hadden de woorden opgevangen. Zij vormden een groep
en waren op een afstand achter de twee geestelijken gaan loopen, die nu en dan zich
moesten omdraaien om tot kalmte te vermanen. Voor de poort gekomen had hun de
pastoor gezegd, dat zij niet mochten binnen gaan en op een afstand moesten blijven.
Toen door Anna de poort was open gedaan vroeg de pastoor om wijwater. Zij gingen
het huis binnen. In de keuken gekomen, zeide de pastoor, dat alle bewoners het huis
moesten verlaten; zij konden buiten op den spronk blijven staan. Daarna ging hij
alléén met den pater, die een kom met wijwater droeg, door alle vertrekken heen.
Met een palmtak, dien hij dompelde in de kom, besprenkelde hij muren en bodem:
driemaal telkens den bodem en driemaal de muren. Met zware stem antwoordde de
pater op de Latijnsche gebeden, die de pastoor uit een boek af las. Nadat zij alle
kamers waren afgegaan, kwamen zij weer buiten op den spronk en gingen den
paardenstal binnen en daarna de schuur. Toen werd de deur van den koestal
opengedaan; dat was de laatste plaats, waar zij moesten wezen. Met luidere stem las
staande in de deur de pastoor de heilige woorden, trad dieper den stal in, en toen hij
wierp het druppelende water over de eenig overgebleven koe en den bodem, hoorden
zij boven zich een krakend geluid en als verwarde stemmen en opziende zagen zij
in den achtermuur een lange scheur zich verbreeden. Luider klonken de gebeden en
knielend op den spronk zaten, de rozenkrans in de hand, de pachter, de drie vrouwen
met ontstelde gezichten en de knecht, die beefde en zijn rozenkrans uit de handen
liet glijden.
Ook het toegeloopen volk uit het dorp had de scheur zien aankomen en de kinderen,
die er bij stonden, waren heel stil geworden. Het was de uitgang van den hellegeest.
Eenigen zeiden hem door de lucht te hebben zien varen. Een oude vrouw beweerde,
dat zij vuur had gezien, een grijze schoenmaker zeide, dat hij den duivel met het
hoofd naar beneden uit het gat had zien vallen. De pastoor wees den pater naar het
gat zonder te spreken, terwijl hij doorging met bidden. En toen hij had geëindigd,
was er op den spronk een groote stilte. Niets
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werd meer gehoord en ook de hond, die bij het begin der gebeden angstwekkend had
geblaft en gehuild, lag kalm in zijn hok. De duiven begonnen op het dak te roekoeën
en allen gevoelden eene groote verlichting.
De plechtigheid was afgeloopen. Iedereen wist, dat nu alles tot de rust was weer
gekeerd. Met een verlicht gevoel gingen zij de keuken binnen, de twee geestelijken
zweetend van den zwaren arbeid.
‘Wij moeten even gaan zitten’, zei de pastoor, ‘want dat was hard werken. Jij,
Marie geef nu die witte stokjes, die je gevonden hebt.’
Hij zeide een paar woorden aan den pater in het Latijn en toonde ze hem. Deze
knikte goedkeurend en de pastoor nam een tang van de fornuis en daarmede wierp
hij ze één voor één in het vuur. Zij brandden als hout weg.
En toen zij buiten kwamen, naar huis gaande, stonden nog eenige menschen te
wachten en een oude man van meer dan tachtig jaren, het was de grijze schoenmaker,
kwam op hen toe en vertelde hun, dat de plek in den koestal de plaats was, waar meer
dan vijftig jaren tevoren een kind was vermoord. Hij was de eenige, zeide hij, in het
geheele dorp, die er nog van wist.
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Beschouwingen
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Limburg
Deze provincie, vroeger altijd in wetten en officieele stukken aangeduid als het
‘Hertogdom Limburg’ (en die benaming is, als ik mij niet vergis, nauwelijks twintig
jaar geleden eerst daaruit verdwenen) mag stellig wel de jongste dochter van het
Nederlandsche provincie-gezin heeten. Weifelend tusschen het Duitsche, het
Belgisch-Vlaamsche en het Hollandsche element, heeft dit laatste definitief door het
tractaat van 1839 de zegepraal behaald. In dat jaar werden de grenzen vastgesteld,
zoo als ze op heden zijn, maar toch bleef tot 1866 Limburg deel uitmaken van den
Noord-Duitschen Bond. Welke rechten en verplichtingen precies uit dit
bondgenootschap voortvloeiden, weet ik niet, ik meen echter dat de steden Maastricht
en Venlo daar buiten gesloten waren en niet tot dien Bond behoorden. In 1848, toen
het overal in Europa onrustig werd, en revolutionnaire bewegingen zich openbaarden,
ontstond in Limburg een strooming ten gunste van den Duitschen Bond, en van
afscheiding van Nederland, waarvan Roermond het brandpunt werd. Baron von
Scherpenseel stelde zich aan het hoofd van die beweging. Een groote geestdrift
maakte zich van een deel der bevolking meester. Er werden redevoeringen gehouden
op de markt te Roermond. In de stad werden op talrijke uithangborden van
neringdoenden de Hollandsche geschriften voor Duitsche verwisseld. Een leerlooier
b.v. wischte dit woord uit en zette er Lohgerber voor in de plaats. Met kracht werd
tegen deze beweging door de Hollandsche militairen opgetreden; de cavalerie
behoefde zich slechts even te vertoonen of de heele markt was schoon geveegd,
slachtoffers vielen er niet en het enthousiasme voor Duitsland was spoedig gedempt.
Of er ooit in Limburg eene strooming ten gunste van België is geweest, zou ik
moeten betwijfelen. Wel hebben zich hier en daar soms afzonderlijke stemmen laten
hooren, die voor eene aansluiting van deze
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provincie aan België pleitten, doch tot een gezamenlijke actie is het niet gekomen.
België heeft nooit in Limburg eene bizondere geestdrift verwekt. De reden daarvan
is, dat men dit land niet als eene afzonderlijke natie heeft beschouwd. Zijn bestaan
uit twee heterogene elementen, het Waalsche en het Vlaamsche, was daarvoor een
onoverkomelijke hinderpaal. Daarbij komt, dat de ligging der Belgische bevolkingen
niet zoodanig is, dat zij Nederlandsch Limburg zouden vermogen op te slorpen. Het
Waalsche element, waarop Maastricht en omstreken onmiddellijk staan, is geheel
vreemd, terwijl de meer verwante bevolking van Belgisch Limburg te dun gezaaid
over hei- en peellanden, te weinig contact vermag te brengen met de streken van den
rechter-Maasoever. Antwerpen en Gent, ze liggen zoo ver; Luik, dat zoo dicht bij
Maastricht ligt, is door de barrière van het Waalsche idioom volkomen daarvan
gescheiden.
Ware Limburg in 1839 bij België gevoegd, weinigen zouden zich toen verzet
hebben, evenmin als dat men een bizondere blijdschap zou hebben geuit. Toen zou
men dat tamelijk onverschillig over zich heen hebben laten gaan. Nu is het daar voor
te laat. Toestanden hebben zich vastgelegd, betrekkingen met Nederland zijn
geconsolideerd, de bewoners van Limburg hebben zich vermengd met die van de
andere provincies. Dezelfde wetten hebben ons tachtig jaar lang geregeerd; twee à
drie generaties zijn onder die wetten opgegroeid. Die generaties hebben geleerd de
Noord-Nederlanders te beschouwen als leden van hetzelfde gezin. Zoo hebben zich
gemeenschappelijke belangen gevormd en Limburg is er aan gewend geraakt zijn
bevelen uit den Haag te ontvangen. Een afscheuren zou heel wat wonden veroorzaken,
wonden, die niet zoo spoedig zouden heelen, ook omdat dit afscheuren als een
plotseling schot zou worden teweeggebracht. Niemand immers is daarop voorbereid.
Vooral is in de laatste jaren de band der Nederlandsche provincies hechter geworden
door de noodzakelijke aansluiting gedurende den oorlog. Ook zou België moeilijk
een slechter moment kunnen kiezen om pretenties op Limburg te maken. De
Nederlanders zouden trouwens met hetzelfde recht Bel-
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gisch Limburg kunnen opeischen. België, dat in den laatsten oorlog aan de
overwinnende zijde stond, wende zich, indien het van landshonger is bezeten, tot
den overwonnene. Wij nemen dat land niet kwalijk, indien het Malmedy opeischt,
waar de bevolking Waalsch is; er is hier een zeker recht, dat den overwinnaar toekomt.
Maar voor een opeisching van Limburg zou het recht ver te zoeken zijn. Wel zou de
vonk ontstaan door den in tegenstelling met den Belgischen, hoogeren Nederlandschen
belastingdruk, op den duur tot een gevaarlijken brand kunnen overslaan, die den
band tusschen Nederland en Limburg zou kunnen verteren en de Limburgers doen
uitzien naar de reddende hand van den Belg.
Toch kan men zeggen, dat de grenzen van Limburg in de tractaten van 1815 en
1839, vooral wat den Oostelijken Zuidhoek betreft, eenigszins willekeurig getrokken
werden, waarschijnlijk door de onkunde van de handelende diplomaten. Daar is
natuurlijk niets meer aan te doen en ook die Zuidelijke Oosthoek is nu met Nederland
samengegroeid; maar wanneer men de bevolking van Kerkrade, Schaesberg,
Nieuwenhagen, ja zelfs Heerlen en een paar andere dorpen nauwkeurig leert kennen,
springt in het oog, dat zij niet Nederlandsch maar Duitsch is. Het Nederlandsche
element begint pas aan de Westelijke zijde van de groote heide rondom den
Heksenberg met de dorpen Brunssum, Schinveld enz., de streek, die men in de vorige
eeuwen de Onderbanken noemde. Daar is de volkstaal plat-Hollandsch en niet meer
plat-Duitsch, zooals in den omtrek van Kerkrade en Heerlen. Een halve eeuw geleden
verstond men in deze streek geen Hollandsch. Wanneer men beschaafd wilde spreken,
sprak men Duitsch, en in het Duitsch werd er in de kerken gepreekt en de Catechismus
werd in die taal onderwezen. Bij de meer ontwikkelden vond men als eenige dichter
Schiller op de kast staan en zelfs kleermakers en naaisters kenden ‘Das Lied von der
Glocke’ van buiten. Toen een herderlijk schrijven van den bisschop van Roermond
door den pastoor van Schaesberg moest worden voorgelezen, ondernam hij het, dat
stuk voor zijn parochianen in het Duitsch over te brengen; doch zelf het
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Hollandsch niet machtig zijnde, vertaalde hij dapper de woorden: ‘De toorn des
Heeren is tegen ons opgerezen,’ door: ‘Der Zorn des Herrn hat sich gelegt.’ Hij was
in de war gebracht door het woord rijzen, dat hij de vertaling dacht te zijn van het
Duitsche rieseln, welke opvatting hij in het plat verdedigde, toen men hem daarover
ondervroeg, met de woorden: ‘Wat riest, dat fällt.’
Niettemin is op het oogenblik dit nu geheel anders geworden in deze streken. De
nieuwe generaties blijven nog wel hun plat-Duitsch spreken in den omgang, maar
verstaan het Hollandsch tamelijk goed. De school heeft daartoe het hare bijgedragen,
in de kerken wordt meestal in het Hollandsch gepreekt en de catechismus wordt in
die taal onderwezen.
Maastricht, Sittard, Roermond, Venlo zijn Nederlandsche steden en zijn dat sedert
eeuwen geweest. Wat het uiterlijk aspect van Maastricht betreft, dit lijkt inderdaad
meer op een Belgische dan op een Hollandsche stad. In de families wordt bijna
uitsluitend Maastrichtsch plat gesproken, hoewel men daar meestal de Fransche taal
machtig is, meer dan in Holland. De invloed van Frankrijk heeft zich in Maastricht
sterker dan ergens anders in Nederland doen gelden. Het Maastrichtsche dagblad:
Le Courier de la Meuse, dat in de negentiende eeuw het eenige dagblad der provincie
is geweest en sedert meer dan twintig jaren heeft opgehouden te bestaan, werd in het
Fransch geredigeerd. Dit alles is met den tijd geheel anders geworden, er bestaan
verscheidene Limburgsche dagbladen en ook Maastricht is grootendeeld
verhollanschd.
Door den invloed der kolenmijnen grijpen in Zuidelijk Limburg op het oogenblik
groote veranderingen plaats. Wel mag Nederland zich gelukkig achten die mijnen
te hebben ontgonnen, maar Limburg is er niet mooier op geworden. Bosschen zijn
gekapt en fabrieksschoorsteenen zijn er verrezen. Maar toch is dat niet overal het
geval, er zijn steeds gedeelten, die hun ouden vorm hebben behouden. Ga naar Gulpen,
naar Epen of Noorbeek en gij zult er het landschap nog vinden in ongerepte
schoonheid. De Zuid-Limburgsche grond heeft
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iets sterks en breeds, forsche hellingen en dalen, waarin het stroomende water en de
oude knuistige eiken- en beukenstokken de natuur in haar volheid en afwisseling
doen zien. Boomgaarden met oude appelboomen groenen met donker groen; de rotsen
van Valkenburg en omstreken zijn in Nederland de eenige steenmassas, die het
landschap tooien met forschheid en kracht. Daarentegen in het Noorden van deze
provincie liggen de breede stille heidestukken met hunne eenzame bosschen. Vlak
en wijd strekt zich daar het land uit. Dit verschil van gesteldheid van den grond drukt
zich af in de bevolking. In het Noorden is deze in zich zelf gekeerd en boersch van
uiterlijk, ook ernstig en goedaardig, in het Zuiden daarentegen expansief, vroolijk
van wezen en lenig in hare bewegingen, doch minder goedaardig, meer pretentieus,
oppervlakkiger en meer geneigd tot spot. Dit is het algemeene onderscheid, doch
voor iedere dorpsbewoner verschilt zijn eigen dorp zeer veel van het naastliggende,
wat het karakter van het volk betreft; dit zal wel overal het geval zijn, maar een
vreemdeling merkt natuurlijk daar niets van.
Wanneer men van Sittard tot in Luxemburg en den Elzas reist, valt de groote
gelijkenis op en wat de bevolking en wat het uiterlijk aspect van het land betreft. Het
lijken dezelfde menschen, mannen zoowel als vrouwen. De gelijkenis houdt zich dus
in stand van Noord naar Zuid, maar niet van Oost naar West en ik doe de vraag:
Ware het toch niet beter, dat het oude Middenrijk werd hersteld en een barrière werd
opgetrokken tusschen de aartsvijanden, die ook na dezen geweldigen oorlog op de
loer blijven liggen, hoe zij elkander nog een keer zullen kunnen bespringen?
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Grondtonen
Bij mijn eerste productie was mijn doel rhythmische levensbrokken te geven, vast
omlijnde aanschouwelijke voorstellingen, waarin de volzin zoo getrouw mogelijk
den rhythmus der beweging volgt. Zoo beproefde ik in Gitana's, een stukje, dat in
mijn Dansen en Rhythmen staat, een fotografie of reproductie van de verschillende
dansbewegingen te geven.
Het in De Nieuwe Gids verschenen fragment Oorlog, was als aanhef bestemd van
een uitgebreide oorlogs-novelle. Doch, toen ik een paar vervolgen daarvan had
geschreven, die ik echter niet publiceerde, begreep ik, dat het dood werk was, omdat
ik nooit een slag had meegemaakt. Daarom verloor ik het vertrouwen in dat soort
werk. Ook is mijn plan geweest een korten roman te schrijven, Het Dorp geheeten.
Eenige stukken daarvan zijn voltooid geworden, doch zij voldeden mij niet. Het was
in den tijd van den bloei der naturalistische richting, doch reeds bij de opkomst van
het symbolisme in de campagne door eenige jongere Franschen gevoerd tegen Zola.
Ook dat deed mij het vertrouwen in dergelijk werk verliezen. Ik ben er mij van bewust
altijd het naturalisme te hebben beschouwd als een phase in de literatuur, niet als een
durende verovering, hoewel ik het superieure schrijverstalent van Zola steeds ben
blijven erkennen. Zoo schreef ik in mijn eersten studententijd te Leiden reeds een
afbrekende critiek over Zola's Assommoir.
Wanneer ik mijzelf eenige verdienste zou mogen aanrekenen, dan zou het die zijn:
een zekeren rhythmus in enkele Hollandsche prozawerken te hebben gebracht.
In de critiek was steeds mijn streven nadruk te leggen op het hoofdmoment van
den te behandelen schrijver, de essentie van zijn geest en talent aan te toonen.
Ik ben er mijzelf van bewust, dat ik noch in mijn rhythmisch proza,
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noch in de novellen, die ik heb geschreven, noch in mijn critieken een echt Hollandsch
geluid heb doen hooren. Het echt Hollandsch geluid komt met mijn natuur niet
overeen.
Ik ben een plant geteeld ver van Holland in het Zuiden van Limburg, dicht bij de
Duitsche grens. Mijn ouders en voorouders waren uit hetzelfde land. In mijn
kinderjaren heb ik alleen het dialect van onze streek gehoord en Duitsch of Fransch,
en evenals mijn dorps- en streekgenooten deed de klank van het Hollandsch mij
eerder weeïg aan dan nobel beschaafd.
Zooals iemand die begint te rooken in den eersten tijd door een onprettig gevoel
wordt aangedaan, maar later door de gewoonte er overheen komt, met gemak begint
te rooken en er smaak in gaat vinden, zoo stond de Limburger nog vóór een halve
eeuw tegenover het Hollandsch. Schoon en voornaam vond hij alleen de klanken
van het Duitsch of van het Fransch, zoo hij dit laatste verstond. Door de
Napoleontische overheersing was er nog veel Fransch in Limburg blijven hangen.
Zelfs nu nog, wanneer ik sommige hyper-Hollandsche boeken, zooals die van Wolff
en Deken, lees, vind ik er iets in, dat met zuivere schoonheid niet overeenkomt, al
moet ik bekennen, dat wij in onze taal niets beters, of laat ik liever zeggen, niets
echters hebben. Mijn vriend Charles van Deventer schreef mij kort geleden, dat in
een gesprek, dat hij met Verwey had gehad over mijn bundel ‘Literaire
Overwegingen’, deze beweerde, dat mijn critiek op Betje Wolff en Aagje Deken (die
hij nog niet had gelezen), niets anders dan een boutade kon zijn. ‘Ik zei echter, dat
je het wel degelijk ernstig meende, Frans’, besloot Chap.
Ik kan mij wel het standpunt van Verwey begrijpen, maar hij niet het mijne. Hij
is dus de armere van ons twee. De tegenzin, dien ik bij de lezing van Wolff en Deken
ondervind, spruit voort uit het verschil in nationalen oorsprong. Ik weet heel goed
wat het voortreffelijke is, dat Verwey er in vindt en dat de meeste Hollandsche
literatoren er in gevonden hebben; maar dat is het juist dat tegen mijn natuur strijdt.
Er is dus hier niet het niet-begrijpen in het spel, maar een tegenzin,
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die voortkomt uit een natuurlijke geaardheid. (Het stuk aangaande den brief van Dr.
v. Deventer is later door den auteur zelf op deze plaats ingevoegd.)
Mijn Hollandsche taal, wanneer ik schreef, beschouwde ik als een van de
echt-Hollandsche bijmengsels geëpureerd idioom. Mijn vriend Isaäc Israels, die mij
eens een mijner gedichten-in-proza vóórlas, zeide, nadat hij er zijn instemming mee
had betuigd, dat het uit een vreemde taal leek overgezet.
Men vergete hierbij niet, dat de echter Hollander ook in een min of meer vreemde
verhouding staat tegenover het Vlaamsch, dat hem ouderwets aandoet. Men moet
daarvoor het echte Vlaamsch hooren, zooals dat in de afgelegen stadjes en dorpen
van Vlaanderen nog wordt gesproken. Toch is de Hollander van de familie van den
Vlaming, al is hij dan ook een neef en verschilt de Duitsche ziel meer van de
Hollandsche, dan de Hollandsche van de Vlaamsche.
Toch is er, naar ik meen, een weg, waarop hij, die denkt in het Hollandsch, zich
van te groote familiariteit daarmede kan onthouden. Er is mogelijkheid in zijn gevoel
het Hollandsch te zuiveren, zooals hij een steen van den bodem opgenomen zou
reinigen van het leem, dat hem aankleeft.
Een Limburgsche dame zeide mij eens, dat zij de Hollandsche dichters niet goed
kon lezen, omdat zij voor haar allen iets laags-bij-den-grond hadden. Dat was vóór
de komst van Perk, Kloos en Gorter, die naar ik meen, voor een groot deel het
gezuiverd Hollandsch geluid hebben. Dit is niet in tegenspraak met mijn vroeger
geuite bewering, dat Gorter sommige geluiden van v. Deyssel heeft overgenomen;
dat zijn de geluiden bij dezen laatste, die het gezuiverde Hollandsch bevatten. Maar
zij, de dichters en proza-schrijvers, die het Hollandsch-Hollandsch hebben geschreven,
zijn zeker niet daarom de minderen. Daartoe behooren o.a. Bredero, Vondel, Wolff
en Deken, Hildebrand... zij zijn niet inferieur, maar zij zijn alleen anders.
Bij mij komt er nog iets anders bij: ik meen, dat door de Hollandsche taal, door
het Hollandsche geluid, niet die hoogte der gedachte, niet
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die omvatting der sensatie kunnen worden bereikt, welke door het Fransche of
Duitsche geluid wel kunnen worden bemachtigd. In het diepst van mijn zelfbewustzijn,
wanneer het stijgt naar de spits, is het mij alsof ik die niet met het Hollandsch kan
bereiken. Wanneer ik in die taal wil blijven, moet ik mij in het breede vermeien, in
het voor de hand liggende.
Dit op mijzelven experimenteerende, is het mij, wanneer ik na een uitstekend
Hollandsch gedicht of betoog, een uitstekend Fransch of Duitsch gedicht of betoog
lees, of mijn wezen zich ruimer kan ontplooien. Ik vind in eene in het Fransch of
Duitsch gesteld bladzijde meer de voldoening, die een volkomen en scherpe
menschelijke gedachte geeft. Ik heb mij wel eens afgevraagd of een dergelijke reden
niet de oorzaak kon zijn, dat onze literatuur niet in Europa die consideratie heeft
gehad, welke aan andere is ten deel gevallen. De qualiteit van het Hollandsche
sentiment wordt niet genoten door niet-Hollanders.
Ook de wijsbegeerte in het Hollandsch gewaad dunkt mij veel nuttebooze plooien
te hebben, waar zij in de strakkere lijnen van het Fransch of het Duitsch tot een beter
doorgronden van het wezen der dingen zou zijn gekomen. Ik weet wel, dat dit niet
de meening is van Bolland, die juist het Hollandsch als bijzonder geschikt voor de
expressie der wijsgeerige gedachte acht. Maar deze filosoof was een Hollander en
het is een groote vraag of hij werkelijk de intensiteit van het Fransch of het Duitsch
ooit heeft begrepen.
Er ligt in de Hollandsche taal iets dat is afgestompt, dat zijn spits heeft verloren,
waardoor het aan hem, die haar als voertuig van zijn gedachten gebruikt, een hopeloos
afzien berokkent van diepere doordringendheid. Daarom is het goed zelfs de
onuitgesprokene of niet-neergeschrevene gedachten, wanneer zij in het Hollandsch
tot uiting moeten komen, te laten verlichten door Fransch of Duitsch. Het is geen
bloot zoeken naar populariteit in grootere landen, dat Hollandsche geleerden er toe
heeft gebracht in het Fransch, Duitsch of Engelsch te schrijven. Zij vonden, naar
mijne meening, in die talen
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eene betere expressiviteit. Zij konden zich daar beter van bedienen als mannen der
wetenschap, gebruikend de taal der wetenschap, dan dichters of prozaschrijvers, die
sterker op de taal van het eigen land zijn aangewezen. Die moeten zich houden aan
het idioom, waarin zij zijn opgevoed of waaraan zij door lange jaren vertrouwd zijn
geraakt. Zoo was Jean Moréas, die hoewel Griek van geboorte en in Griekenland
zijn eerste opvoeding ontvangen hebbende, door zijn lang verblijf te Parijs geheel
gefranciseerd geworden.
Niettemin moet een Hollandsch belletrist in het Hollandsch blijven schrijven, want
in een vreemde taal zal hij toch nooit die voortreffelijkheid kunnen bereiken, welke
hij in zijn eigen idioom kan bemachtigen. De grootste schrijvers hebben alleen in
hun eigen taal de schoonheid bereikt.
Door mijn gedeeltelijke Fransch-Duitsche opvoeding stond ik, wat de literaire
productie betreft voor groote moeilijkheden en alleen door mijn langjarig verblijf in
Holland en het contact met de oer-Hollandsche elementen, heb ik mij de taal
voldoende kunnen toeëigenen. Mijn wezen en mijn neiging heb ik niettemin zoveel
mogelijk vrijgehouden. Het gebied van de taal heb ik bemachtigd, al moest ik mij
van sommige schuilhoeken verre houden. Ik was nu eenmaal Limburger en ik moest
mijn individualiteit bewaren. De oer-nationale qualiteiten van een auteur zijn niet
noodzakelijk tot het voortbrengen van schoonheid in zijne taal. Zij kunnen een zekere
saveur aan die schoonheid geven, iets, dat naar den bodem riekt, maar dit voordeel
kan ook weer een nadeel worden bij het zich-ontvouwen van eene meer universeele
schoonheid. Daarom heeft de Limburger, die in mijn positie is of was, meer strijd
noodig in zijn innerlijk en hij maakt meer weifeling door bij het kristalliseeren en
zuiveren van zijn gedachte, bij het uiten van zijn klanken, dan een schrijver van een
meer homogene nationaliteit.
Het is voor mij steeds een wrange vraag geweest: ‘Indien ik in het Fransch of
Duitsch had kunnen schrijven, zou ik dan mogelijk iets mooiers en beters hebben
gemaakt?’ Zij is niet te beantwoorden. Ik
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geloof niet, dat een ander Nederlandsch literator in dit, ik moet zeggen treurig geval
is geweest. Geen Hollander en waarschijnlijk weinig buitenlanders hebben deze
oppressie gekend; wellicht enkelen, evenals ik stammend uit een grensland, waar
verschillende volken en culturen elkander raken. Toen ik in Oostburg woonde, had
ik aanraking met verschillende Belgische en ook soms Fransche artiesten, die voor
korteren of langeren tijd in de pittoreske kleine huisjes van St. Anna ter Muiden en
de omgeving daarvan kwamen wonen. Zoo hoorde ik van hen, dat Emile Verhaeren
iets van de verscheurdheid heeft gekend, die mijn heeft gepijnigd. Hij heeft het
Fransche element gekozen en er zich ingewerkt; als Belg was hem dat mogelijk.
Toch moet het andere een onrust in zijn wezen hebben wakker gehouden. Later heb
ik in dit verband ook Rilke hooren noemen. Het is zeker, dat de man, geboren op de
scheiding der culturen, een element van onrust en verdeeldheid in zijn wezen
omdraagt, dat hem zal kwellen tot het einde van zijn leven.
Ik heb beproefd zooveel mogelijk aan de moeilijkheid te ontsnappen door mij in
te werken in het Hollandsch idioom en ik meen, dat door het levend organisme der
Hollandsche omgeving ik mij intiemer heb geassimileerd, dan zij die in vroegeren
tijd voor hun imaginatiewerk of voor hunne betoogen de Latijnsche taal hebben
gebruikt. Indien ik slechts dien graad van intensiteit voor mijn productie had bereikt,
zou deze ontoereikend zijn geweest om mij een plaats in de Nederlandsche literatuur
te doen innemen.
Mijn persoonlijkheid zie ik als een bewijs van de macht der politiek, die het klaar
heeft gekregen een vreemd element in haar wezen te assimileeren. Mijn
Nederlandschap heeft geen onverschillige gevolgen voor mij gehad, en ik geloof,
dat ik gevangen in de knel der Nederlandsche wetten, die de oorzaak ervan waren,
dat ik naar Leiden en Amsterdam moest gaan, mij meer en beter het Hollandsch
idioom heb toegeëigend, dan indien ik uit vrijen wil, als een vreemdeling mij in
Holland had gevestigd en daar ware gebleven.
Zonder mijn rol in de nieuwere Hollandsche literatuur te willen opbla-
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zen tot groote belangrijkheid, geloof ik, dat ik zeer veel ideeën en beschouwingen
heb aangebracht, die in het literatuur-magazijn zonder bepaalde aanduiding van
herkomst een plaats hebben gevonden, ideeën, die anderen tot betoog hebben verwerkt
en die weer aan anderen den weg hebben gewezen. Dat was nu eenmaal de rol, die
met mijn persoonlijkheid strookte. Ik was een stille zaaier. Ik was niet de man der
onmiddellijke actie, maar beschouwde mij als de stuurman, somtijds als de inblazer
van nieuwere gedachtengroepen. Meer heb ik, geloof ik, in stilte gewerkt dan in het
openbaar en steeds heb ik gevoeld in de literatuur de occulte macht van het ware
voor te hebben. Zoo heb ik dan ook in de eerste drie jaren van De Nieuwe Gids
slechts bij uitzondering gepubliceerd. Daarbij kwam nog, dat ik mij gedurende die
jaren met mijn juridische examenstudies moest bezig houden, die mij niet tot productie
prikkelden. Ik uitte mijne gedachten over literatuur alleen in den omgang met de
kennissen. Had ik ze toen opgeschreven en gepubliceerd, dan zou ik mij het verwijt
hebben gemaakt, dat ik datgene niet liet vóórgaan, dat toch moest voorgaan. Ik bedoel
hiermede mijn juridische studie en het noodzakelijk behalen van den titel van Meester
in de rechten. Zoo legde ik mij voortdurend den dwang op van ‘tot hier toe en niet
verder’.
Mijn intieme vrienden bemerkten iets van dien innerlijken strijd en daarom vroeg
Witsen mij eens: ‘François, je hebt een neiging om jezelf te kwellen. Zeg mij eens
of daarvan niet je Katholicisme de oorzaak kan zijn?’
Wij hebben daar toen samen verder over gepraat en ik moest toegeven, dat het
Katholicisme den mensch drijft zich soms vrijwillig te ontzeggen, wat hij kan bezitten
of genieten; dat een Katholiek van jongsaf vertrouwd wordt gemaakt met het
afstand-doen, met de ‘Entsagung’, met dat wat in het Katholieke spraakgebruik wordt
genoemd ‘zich versterven’; dat dit principe tot op zekere hoogte deel uitmaakt van
een katholieke opvoeding en dat de daardoor ontstane mentaliteit mij waarschijnlijk
wel had beïnvloed. Toch moest ik bekennen, dat ik het zelf-kwellende ‘niet verder’
dikwijls toepaste, waar het niet noodig,
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ja misschien verkeerd was, waardoor ik mijzelf, buiten alle religieuze motieven om,
onnoodig heb gepijnigd.
Zoo verliet ik soms den kring, wanneer de stemming hoog was gestegen, de
gesprekken gloeiden, het samenzijn een genot was. Ik stond op en brak het bezoek
af bij een vriend, wanneer de gedachten mild vloeiden tusschen ons en en wij als een
goede gebeurtenis die momenten doorleefden. Ik wendde mij af van een vrouw, wier
gevoel ik wist naar mij uit te gaan.
Later heb ik mij afgevraagd waarom zóó mijn zielehouding was geweest. Was
angst de diepste grond daarvan? Durfde ik mij niet geheel overgeven? Er was steeds
in mij iets, dat mij toeriep: voorzichtig, voorzichtig; - iets dat de heerschappij niet
wilde laten schieten. Hoogmoed was dat niet, dat meen ik te weten.
In Limburg wordt rusten, zich-laten-gaan, ‘zich vieren’ genoemd. Het is daar een
algemeen gebruikte uitdrukking. Nu herinner ik mij, dat toen ik nog jong was en op
een dag wandelde door de Groote Hei, de oude scheper, met wien ik dikwijls bleef
staan praten, mij scherp aankeek en zeide:
‘Heer, ich gleuf, dat ir uch meer mot vieren’. Zijn woorden gaven mij een schrik.
Hij had mijn gedachte uitgesproken, zonder dat ik kon begrijpen, hoe hij daartoe was
gekomen. Hij bracht zijn dagen door met zijn schapen in de Groote Hei, waar hij
zelden een mensch ontmoette. Was zijn blik verhelderd door de innerlijke rust der
eenzaamheid? Ik heb den scheper en den schrik, dien hij in mij wakker riep, nooit
vergeten.
Had ik mij meer moeten laten gaan? Had ik mij meer moeten vieren? Had ik uit
het moment moeten nemen, wat het mij bood? Had ik mij moeten overgeven,
spontaan, in argeloosheid? Zou mijn leven dan rijker zijn geworden, zou ik hooger
zijn gestegen, zou ik meer hebben bereikt? Ik weet het niet. Wel meen ik, dat ik
gelukkiger zou zijn geweest, wanneer mijn innerlijk bewegen niet die plooi had
aangenomen, dat dan mijn leven eenvoudiger zou zijn geweest en rijker aan genot
van allerlei aard. Maar misschien kon ik niet anders. Hier komt
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het woord van Augustinus mij in de gedachte: ‘Want ook als niemand weet, wat is
in den mensch dan de geest des menschen alleen, die in hem is, toch is er iets in den
mensch, wat zelfs niet weet de geest des menschen, die in hem is.’
Ik sta nu aan den rand van het land der duisternis, waarvan het boek Job spreekt.
Ik heb willen verhalen van wat mij is overkomen en terugzien naar het verre verleden,
naar den tijd, waaruit weinigen nog in leven zijn, tenzij zij toen kinderen waren en
werden geleid door eene oudere generatie. Een verleden, dat zich iederen dag meer
verwijdert uit de oogen en de ooren der herinnering en in een wazige verte blijft
hangen, als een stip nog even heen en weer schommelend aan den horizont, alvorens
te verdrinken in den duisteren schoot der vergetelheid, zooals gebeurd is met de
woorden en daden van zoovelen, die vóór ons leefden.
Zoo sta ik dan bijna alleen in een berg van dorre bladeren, die de wervelstorm der
herinnering optilt nu, en weer eens even doet warrelen rondom mij heen.
Als een van de weinig overblijvenden van mijn generatie sta ik alleen te staren op
de misschien onbelangrijke evenementen, die ik beleefde. Ik wilde er tenminste nog
iets van ontrukken aan de duisternis, waarin zij bijna geheel zijn verzonken.
Belangrijk! Belangrijk! een ijdel woord misschien. Is er een vaste maat van
belangrijkheid?
Ik weet niet of anderen zullen worden getroffen door dat wat mij aandeed en in
beroering bracht. Dat hangt af van ieders eigenaardige structuur.
Elk mensch is gehuld in de sfeer zijner persoonlijkheid, die hem onzichtbaar
omstraalt. Is de persoonlijkheid de ziel, omgeven door het lichaam, dat haar eigen
is, dat van haar is doordrenkt, waarmede zij een twee-eenheid vormt? Is deze de
persoonlijkheid? Maar zij is niet vast, zij is niet gestold, zij is een vlottende ster, zij
is een nébuleuse. Met de jaren, ja met de dagen verandert de mensch en tot vastheid
zal hij eerst komen na dit leven op aarde. Dan zal ook de verscheurdheid ophouden
en zal hij klaar schouwen in de raadselachtige diepte
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van het eigen wezen. En weer denkend aan Augustinus zeg ik hem: ‘En wat kan er
in mij verborgen zijn, o heer, voor wiens oogen bloot ligt de afgrond van het
menschelijk geweten, ook al wilde ik U niet bekennen?’
Laat het dus uit zijn met het wroeten in eigen ziel, met het willen begrijpen en
toch niet kunnen, met de gestadige zelfpijniging. Ik word gekend door den Vader en
dat is mij ten slotte genoeg. Ik heb mij aan Hem overgegeven; ik heb Hem vergiffenis
gevraagd voor mijn dwalingen en gedankt voor het weinige goed, dat ik deed; want
dat deed ik door Hem.
Mijn hoop is op ‘den zevenden dag, die is zonder avond... op den Sabbath van het
eeuwige leven’.
(Het laatste gedeelte, te beginnen bij: ‘Ik sta aan den rand...’, is door den auteur
kort vóór zijn dood gedicteerd; het overige is uit vroeger tijd.)
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Verantwoording
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Lou Spronck gemaakte selectie - de navolgende herinneringen, schetsen, vertellingen
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eerste maal, onder de titel Eigen historie, openbaar gemaakt in Nu, Algemeen
maandblad onder redactie van Is. Querido, juni 1929, p. 71-76, vervolgd in het
zondagsblad van het dagblad De Tijd op 24 augustus, 7 en 21 september, 5 en 19
oktober en 16 november 1930; voor de eerste maal herdrukt in Mr. Frans Erens,
Vervlogen jaren. Met een voorwoord [Over Frans Erens] van Dr. Anton van
Duinkerken, Thijmfonds, Den Haag, 1938, p. 1-39. De hier gekozen versie van
Rolduc is afgedrukt in Mr. Frans Erens, Vervlogen jaren. Vervolledigd uitgegeven
en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick. Met een inleiding van Anton
van Duinkerken, Zwolse Drukken en Herdrukken voor de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden, No. 29, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J.
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p. 481-482, in welke maand Erens een begin maakte met de tot zijn dood vervolgde
publicatie van Invallen; voor de eerste maal herdrukt in Frans Erens, Suggesties /
Critieken, invallen en ver-
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beeldingen. Verzameld, ingeleid en van een bibliographie zijner geschriften voorzien
door Pierre van Valkenhoff [met een portret van Frans Erens naar een schilderij van
Isaac Israels en met een Voorbericht, gedateerd Najaar 1940], Maastricht, z.j. [1941],
p. 148-149.
In de bleuiende hei, voor de eerste maal openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids,
januari 1935, p. 56-57, als een van zijn Invallen; voor de eerste maal herdrukt in
Frans Erens, Suggesties, Maastricht, 1941, p. 173, en aldaar voorzien van het jaartal
1889. De samenstellers van Frans Erens Over Limburg hebben gekozen voor de
herspelde versie, zoals afgedrukt in Mosalect, bloemlezing uit de Limburgse
Dialectliteratuur, Heerlen, 1976, p. 296.
Goudzang, voor de eerste maal openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids, juni 1892,
p. 235; voor de eerste maal herdrukt in Frans Erens, Dansen en rhytmen, W. Versluys,
Amsterdam, z.j. [1893], p. 74-75.
Frisch, voor de eerste maal openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids, oktober 1892,
p. 104; voor de eerste maal herdrukt in Dansen en rhytmen, Amsterdam, 1893, p.
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Provincie, voor de eerste maal openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids, oktober
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Gulpen, voor de eerste maal openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids, juli 1935, p.
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1890, p. 1-11, als ‘Fragment uit een onuitgegeven roman,
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getiteld Het Dorp’; voor de eerste maal herdrukt, echter niet in een afzonderlijk van
Frans Erens verschenen werk, maar in de tweede, vermeerderde, druk van Een pic-nic
in proza, S.L. van Looy, Amsterdam, 1900, p. 179-191, en nadien in de tweede druk
van Frans Erens, Dansen en rhytmen. Met een portret van den schrijver door H. Jonas
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