'T PASTORKEN VAN
SCHAERDYCKE
SPEL VAN PE RSONAGJEN
DOOR

MAURITS SABBE

UlTGEGEVEN DOOR C.A.J. VAN DISHOECK
TE BUSSUM IN HET SAAR 1919

T PASTORKEN VAN SCHAERDYCKE

Van MAURITS SABBE verscheen bij den
uitgever VAN DISHOECK:
Aan 't Minnewater. Brugsche Schetsen.
(Herdruk ter perse).
De Filosoof van 't Sashuis, met teekeningen van ALBERT GEUDENS. Vierde druk.
Een Mei van Vroomheid. Geillustreerd
door ALBERT GEUDENS. Tweede druk.
Het Proza in de Vlaamsche Letterkunde.
Caritate. Tooneelspel.

In 't Ge dr ang. (Novellen uit den oorlogstijd).
De Nood der Bariseeles. Roman in twee
deelen. Tweede Druk.

'T PASTORKEN VAN
SCHAERDYCKE
SPEL VAN PERSONAGIEN
DOOR

MAURITS SABBE
BANDTEEKENING VAN A. GEUDENS

U1TGEGEVEN DOOR C. A. J. VAN DISHOECK
TE BUSSUM IN HET JAAR 1919

Quand ce livre paraitra,
Le pedant le sifflera,
L'i,gnorant le frondera,
Le bigot le damnera,
Mais le sage le lira,
D'autant

l'amusera

Et peut-titre l'instruira.

Toen de dag ten avond kwam en de goede koelte dauwig
uit de aarde en de riekende kruiden opsteeg, trad het oude
pastorken in zijn lochting om er in genoeglijke peinzerij den
slapenstijd te verbeiden.
Het zongeweld had zijn kracht verloren. De lichtglans
werd te zwak om op den mossig-verweerden zonnewijzer
in 't graspleintje het verloop der uren nog aan te teekenen. De tijd zelf scheen hier een lange pooze te verademen.
Het pastorken was welgeluimd en rustig, want zijn huisplaag, de oude maarte Fiete, zou zijn stille fantazijen nu
zeker niet als brekespel komen storen. Ze had het binnen
te druk met de kokernage voor de Schaerdycksclie kermis,
die morgen gevierd zou worden, ter eere van Sint Donaas,
patroon der heerlijkheid.
Blij-ontvankelijk genoot het pastorken de vredige weelde van zijn bloeiende lapken gronds, en uit de doening
van de bloemekens en eenige late kerfdierkens er om been
leidde zijn goedig bespiegelende geest, als uit een boek
vol zinrijke exempelen, allerlei gelijkenissen af, waarin heel
de kleine wereld van zijn parochianen, met al bun deugden en zondige zwakheden, heropleefde.
Venushartekens menigerhande, rozigrood ; muurklokskens, die de oogen sloegen met schelle oranjevlekken ;
vingerhoeden van gloeiend karmozijn ; en kullekenskruid
't Pastorken van Schaerdycke.

met zotskappekens lieten in schetterende kleurenkrioeling
hun bengelkelken en beierbellen op het dartel avondwindeken ijdeltuitig dansen, terwijl, even overvloedig, de genoffelkens en de Spaansche jennettekens, bloemekens van
wereldschen lust, lonkten en pronkten als dochterkens van
Babylon, bestoven en besprenkeld met welriekende poederkens en gedistilleerde waterkens.
't Pastorken glimlachte om die lichtvaardigheid allerwegen, en zijn oogen van geestelijken gaardenier zochten
liever naar bescheidener, devotelijker bloemen. En na lang
zoeken vond hij eindelijk, als tusschen de andere kruiden
verloren, de violette der ootmoedigheid, de wijnruit der
genade en a rozemarijn der vrome heugenis, die hem
hun seraphische deugden en gepeinzen openbaarden.
Van waar het pastorken zat, op een vermolmende bank,
tusschen twee kunstig tot spiraalkegels geknipte palmboomkens, zag hij een zwerm van muggen en torren en
kevertjes hun tijd voortverbeuzelen met ijdel, wuft spelemeien rondom allerlei kruiden, waar ze geen baat bij konden
vinden, en waar de venijnig loerende spinnekop zijn verraderlijk web had gespannen. Weer lichtvaardigheid allerwegen.
Wat verder zag hij echter, tot troost, een enkel bedachtzamer bij met haar zijig, zwartbruin pelsken op den rug,
altijd maar honig puren uit den geurigen tijm, die volop
in de bloem stond.
Dat leven der kruiden en dierkens in zijn avondhofken was
op en top gelijk aan het leven der menschen in zijn parochie.
Zoovelen dachten daar ook alleen aan pronkerij en palleersel evenals de ijdeltuitige bloemen, die niet wisten wat
profijtelijk voor haar was. Ze verzuimden de deugdelijke
werken en jaagden als losse torren en kevers de wereld2

sche verleiding met haar onbesuisd gedril en pluimstrijkend
bedrog vol perykelen achterna, zonder het net van den
loerenden vijand maar eens te vermoeden. Zoo waren ze
bijna alien. De bloemen van devotie en de bijen van vroom
vooruitzicht kon hij onder zijn parochianen gemakkelijk
op zijn eine hand tellen.
Morgen op de kermis zou 't pastorken weer kunnen zien
hoe zeer ze te Schaerdycke, zijn jarenlange leeringen en
predicatien ten spijt, de wereld en haar pomperijen nog
aanhingen. 't Zou er weer een heidensch geweld zijn in
de kroegen, een drinken en smeren van belang ; een echte
begankenis naar de weiden, waar de moezelzak ten danse
speelt ; een vrijprocessie langs hagen en duinen ; en 's avonds
zouden de rinkelrooiende visschers en boeren, volgezopen
als kartouwen, elkander weer bij de kladden krijgen, plukharen en bekkesnijden zonder genade of respijt.
't Pastorken maakte zich over dit alles toch geen te
zwaar- hook' en bleef met een goedigen glimlach van begrijpen voor zich uitkijken. 0, 't ware zeker anders beter,
doch waar was de pastor, uren in 't ronde, die dat alles
had uitgeroeid ? Dat zat in de natuur der menschen en
het was toch niet altijd boosheid, die hen daartoe dreef.
Juist dat hield het pastorken voor de hoofdzaak. Geen
boosheid was het, alleen maar zwakheid, echt menschelijke zwakheid en daarvoor had zijn argelooze goedheid
schatten van genade. Welke kwade parten zijn parochianen hem al eens speelden, toch wist hij, dat ze niet slechter waren dan elders. Waren het geen uitverkoren vaten,
het waren ook geen huichelaars. Hij kon lijden dat ze
leefden naar hun kranken, menschelijken card — en hij
had dan maar te waken, dat ze niet te zeer buiten de
schreef liepen.
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Dat deed hij met liefderijke toewijding, in vertrouwelijken omgang tot hun kinderlijk begrip en gevoel afdalend, al schertsende vermanend en al lachende bestraffend gelijk een goede wader.
Dat liefdegevoel voor de schamele gemeenschap, waarvan hij de schamele herder was, beheerschte hem weer
heelemaal, toen het voor het patroonfeest van morgen
aan het luiden ging op den kleinen, witgekalkten kerktoren, die, vlak naast de pastorij, uit een groep bloeiende
linden opsteeg.
De koster en zijn helpers waren daar in de weer.
— De mannen doen hun best ! dacht het pastorken glimlachend.
Ze hingen zwierend aan de klokstrengen met hun voile
zwaarte en de gebinten van het torentje kraakten en piepten
onder hun geweld. De klokken zongen in triomfantelijken
drieklank over veld en duin tot glorie van Sint Donaas.
De lucht was vol zinderingen van het luidende brons en
het hart van 't pastorken zinderde mee in kinderlijke vreugd.
Dan viel het gelui stil. De laatste metaaltrillingen verklonken. 't Pastorken hoorde den koster en zijn maats de
kerkpoort sluiten en schuifelend over den steenweg huiswaarts van. Een plechtige kalmte zeeg nu neder en het
was den ouden dorpsherder to moede als bij een avondbede zonder woorden,
Het verre geruisch van de zee achter de duinen was
nu 't eenige lied van de stilte.
Eensklaps weerklonken achter het muurken van den
twin een diepe mannenstem en een helder opzilverende
meisjeslach.
— Daar begirt het kermisgevrij al! dacht het pastorken.
Die kunnen niet weer wachten tot morgen
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En nieuwsgierig om to weten wie die ongeduldigen waren,
ging hij op de bank staan en loerde over het muurken
tusschen de wingerdranken, die zich daarboven om een
verhooging van latwerk slingerden.
Groot was zijn verbazing toen hij daar Jozijnken zag,
zijn eigen Jozijnken, het nichtje van de strenge, kregelige,
Fiete, dat hij voor jaren, niettegenstaande zijn eigen armoede, als weeskind in de pastorij opgenomen en als een
vader verzorgd en opgevoed had.
Jozijnken kortswijlde en boertte met een snort van kermisspeler, die daar met zijn woonwagen was aangeland.
't Bleek eens te weer, dat Fiete alles vergat, als ze met
haar kokern,age bezig was. Anders had Jozijnken, die de
geit van de weide naar de pastorij moest terug brengen,
niet zoo Lang onder weg kunnen lanterfanten. Fiete zou
haar wel hebben binnengehaald. Jozijnken voelde zich nu
veilig en keuvelde genoeglijk met den kermisman voort,
alsof er geen tante Fiete bestond.
Nu herkende 't pastorken ook Jozijnkens gezel, 't Was
de jonge Coddebiers, die sedert jaren, regelmatig als de
keerende seizoenen, met zijn vader op den vooravond van
Sint Donaas te Schaerdycke aankwam om er op de kermis
hun poppenspel of, zooals ze 't zelf noemden, hun spel van
personagien te vertoonen.
Hij was het wel, de leelijke manke, lien de dorpsjongens al eens plaagden. Hij zat op den dissel van zijn wagen
te slungelbeenen met een loovertakje tusschen de tanden,
terwip het uitgespannen wager paard aan den kant van
den weg wat gras afscheerde.
Ongezien kon 't pastorken hem goed in 't nog houden
en alles afluisteren wat hij Jozijnken zonal vertelde.
Coddebiers had haar juist uitgelegd hoe het kwam dat
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hij dit jaar alleen op de kermis te Schaerdycke verscheen.
Zijn vader was gestorven.
Wanneer hoorde 't pastorken Jozijnken vragen.
— Den laatsten Winter, mijn kind, toen we in 't Westkwartier waren. Hij kreeg een benauwde verstopte borst
en een flauwte aan 't hart, waar er niets aan te doers
was .. .
— En uw moeder?
- Mijn moeder? 0, die is al lange jaren dood. 'k Heb
ze met moeite gekend
En na een korte stilte ging hij voort, als in liefdevol
herdenken.
— Maar ik weet toch nog heel goed hoe ze er uitzag.
't Was een klein, bleek wijveken en als we met den wagen
langs de wegen reden, zat ze altijd aan dit vensterken
hier. En ik zat op haar schoot. Ze kon vertellen lijk een
boek en zingen lijk een lawerke. En al meteens was dat
gedaan .. .
Jozijnken luisterde geboeid naar de eenvoudige woorden van Coddebiers, waaruit een oprechte ontroering klonk.
- 't Was op een avond, lang, lang geleden, vertelde
de personagienspeler, door de herinnering meegesleept.
We zaten weer voor 't raamken en ik zag daar op eens
een klein, blauw wiewouterken vliegen, dicht tegen den
wagen. Het was lijk een vlasbloemeken, dat op en neer
danste. Ik wilde 't pakken. Ik moest het hebben! Ik rekte
en snolde en wrong, ik graaide er naar met mijn handen,
en eer dat moeder het gezien had, viel ik op den steenweg.
Ik hoorde een scherpen schreeuw en van toen of wist ik
van niets meer Ik heb het klein, bleek vrouwken nooit
meer hooren vertellen noch zingen, en eenige weken later
droegen ze haar voor goed uit onzen wagen weg.
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Coddebiers zocht zijn gevoelig verhaal met een kwinkslag
een grappig einde to geven.
— En van toen of spring ik hinkepatinke op mijn eene
been, dat achterlooperken speelt met het andere. Dat
komt er van als we naar de blauwe wiewouterkens grijpen.
Jozijnken bleef echter onder den indruk van het vertelde, en met een vonkje van meegevoel in de mooie, gitzwarte oogen, vroeg ze hem:
— En zijt ge nu heel alleen op de wereld?
- Neen, mijn kind, zoo erg is 't nog niet! schertste hij
voort. 'k Heb eerst nog mijn knechtken, dat wel een beetje
simpel is, maar toch heel goed de trommel slaat en de
liere draait. Dan heb ik nog mijn paardeken en pier, heel
de bende van mijn broers en zusters.
Bij die laatste woorden wierp hij een groote zwarte
kist open, die vooraan in den wagen stood, en Jozijnken
zag er een hoop drollige poppen ondereen liggen.
— Zijn dat uw broers en zusters ? lachte ze.
- Mijn bloedeigen broers en zusters ! verzekerde Coddebiers, heel ernstig. Mijn eigen wader heeft ze immers ook
gesneden en gebeiteld en altijd heb ik met hen samen
geleefd. Als kind heb ik met hen gespeeld voor mijn plezier en nu speel ik met hen voor mijn plezier en voor
mijn brood.
't Pastorken achter zijn muurken vond, dat die leelijke
man wel een kinderlijk mooi hart en een guitigen geest had.
- Ja, als ge 't zoo meent ! sprak Jozijnken, Maar aan
die kompanie zult ge toch niet veel plezier beleven!
— Meer dan de menschen vermoeden, lief kind ! weerlegde Coddebiers. Zij houden van mij en ik van hen, en
zoo trekken wij op onze jaarlijksche ronde langs 's Heeren
straten heel Vlaanderen door ...

En met een soort broederlijke genegenheid nam hij de
eene houten personagie na de andere uit de kist, stak
zijn handen onder de kleurige lappekens, die tot kleeding
dienden, en met behendig vingerspel deed hij ze knikken
en buigen en zwaaien en slaan, zoo echt en parmantig,
dat het heusche, levende kabouters leken.
— Dat is bonpapa hier, de oudste van ons allemaal!
praatte Coddebiers door, Jozijnken een voorname pop
met witten haarbos en bakkebaarden voorstellend.
— Wij hebben samen verdriet gehad, niet waar, bonpapa, toen ze vader Coddebiers kwamen halen om naar
't kerkhof te dragen?
En bonpapa bevestigde 't met gewichtig trage schuddingetjes van zijn houten knikker.
Wat ge zegt, Coddebiers ? vroeg Jozijnken, die met
haar nog kinderlijk hart in het gevoelig naTeve gespeel
van den poppenbroer heelemaal begon op te gaan.
— Dan is uw leven toch wel triestig ? sprak ze, hem
met nauw verholen medelijden bekijkend.
Het deed Coddebiers goed te merken, dat een zoo
mooi en teeder kind om hem wat bezorgd scheen.
Jozijnken was een verrukkelijk donker maagdeken met
bengelende ravenlokken om het licht getaande, fijn gesneden gezichtje, en groote, gitzwarte amandeloogen, tintelend en flikkerend van levenslust. Ze was als een Spaansch
heidinneken, vol zuidelijke bekoring, verloren bier in dit
Noordsche land van blonde menschen. Haar mondeken
was als een roode roos, die maar verlangde tot een lach
open te bloeien.
Zooals ze daar stond in den schijn van het laatste
avondgoud, was Jozijnken een wonderlijk rank schepselken van geneuglijkheid. Coddebiers zag haar aan met be8

wonderende oogen en in zijn hart begon het uitermate
te roeren.
Jozijnken zag dadelijk, dat Coddebiers haar mooi vond
en dat prikkelde haar aangeboren behaagzucht. Ze lachte
den poppenspeler vriendelijk toe, niet omdat ze iets voor
hem voelde, daar was hij veel te leelijk voor, maar omdat ze er een natuurlijke vreugde in schepte de bewondering in zijn blikken te zien en een ontroering, die haar
gold, in zijn stem te hooren.
— We zijn nu niet meer triestig, antwoordde Coddebiers.
We hebben van den mood een deugd gemaakt en alle triestigheid gaat op den duur toch over in een zoete herinnering.
't Pastorken begon hoe Langer hoe meer van dien kermisman te houden. Er stak een stifle wijze in hem.
Om Jozijnken genoegen te doen, begon Coddebiers opnieuw met de poppen te schertsen.
Zij hebben mij ook allemaal helpers troosten, mijn
broers en zusters ! Zie ze daar liggen lachen, die koddige
schelmen! Jan Potagie, die den domme speelt, maar het
in 't geheel niet is; Kwa Bette, die haar man priegelt, maar
met mij goede kameraad blijft; Vrouwken Leegewagen;
de Schabletter; de Juge; Proper Mieken; de Baas uit het
Zwaantje ; de Schouwveger; de Sultan en al die andere
oolijke kwanten, ze verstaan me, en ze makers mijn dagen
korter.
— Toch zijt ge alleen op de wereld, bracht Jozijnken
in. En met een spontane opwelling van plaagzieke koketterie voegde ze erbij
— Een vrouwken moest ge nemen, Coddebiers.
— Nemen? Nemen ? Dat neemt ge al even moeilijk als
het flieflodderken, dat ik Wilde grijpen toen ik nog een
kind was.
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Een vluchtige weemoed scheen over den poppenspeler
te komen, doch met een nieuwen kwinkslag schudde hij
weer alle ontroering van zich af.
— Hier, de snelle Fieskadee zal 't u wel zeggen. Hij kept
de vrouwkens beter dan ik.
Met vaardige vingeren deed Coddebiers de mooiste van
zijn personagidn, getooid met bonte zijde en klinkklaar
klatergoud, zwierig opleven en hoofsche buigingen maken.
- Zeg gij het, Fieskadee, wien nemen de meiskens tot
man ? Gij hebt ondervinding.
De Fieskadee zette een hooge borst en begon met gezwollen stem te snoeven :
- E6n schoone cavalier, zooals ik, met oogskens als
laget, blozende kaken en een paruik, die geurt naar muskeljaat. Een serviteur met fijne manieren en galante conversatie ; met een roksken van fluweel, een broeksken van
satijn, en een hoed a la mode vol linten en pluimagien.
Een man met een beurze lijk de mijne, rijkelijk voorzien
van ducatons, dubloenen en rijksdaalders
Zelfgenoegzaam zou de Fieskadee nog lang zijn voortgegaan, had Coddebiers hem zijn stem niet ontnomen.
— Ge hoort het, kind, dat moeten ze hebben, en dat kan
ik niet geven. Ik kwam te laat toen ze de mooie jongens
bakten. De gratie van mijn kreupelsprongen bekoort de
meiskens niet en de havelooze plunje van den man met
de ronzebons trekt ze ook niet aan. 1k ben een eremijt,
die nooit onder een ander dak heeft geleefd dan dit van
de rollende kluize, waarmede ik het land afrij, en dat zal
zoo blijven tot het einde toe.
Die scherts over eigen leed klonk wrang, en ondanks
haar geringe menschenkennis voelde Jozijnken toch wel,
dat Coddebiers' mond niet uitsprak wat zijn hart verlangde.
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Ze had spijt over haar plagerij van zooeven en wilde den
eenzame even troosten.
— Er zijn ook wel meiskens, sprak ze, die wat anders
verlangen en den zwierigen Fieskadee niet zouden verkiezen boven een jongen, die zoo liefelijk en geestig spreekt
als gij .
— Goed zoo, Jozijnken ! had het pastorken kunnen roepen van uit den druivelaar, maar hij zweeg om het gekeuvel verder of te luisteren.
Coddebiers keek Jozijnken plotseling aan met oogen vol
verbaasd geluk. Nog nooit had een meisje zoo tot hem
gesproken. Hij wist niet wat hij denken moest. Over het
heele verrukkelijke wezentje van Jozijnken lag er evenwel zulk een argelooze, eerlijke oprechtheid, dat het wel
leek of ze meende wat ze gezegd had. Haar kinderlijke
woorden suisden als muziek in zijn ooren voort en zijn
immer roeriger wordend hart docht hem te ontspringen.
Zou dat Spaansch heidinneken hem wel beheksen? Neen,
dat mocht niet. Hij verweerde zich:
— Die meiskens zeggen dat wellicht, maar nooit zouden
ze 't doen
— Zeker zouden ze 't doen
Eensklaps verloor Coddebiers zijn zelfbeheersching. Hij
was al behekst. Hij wou Jozijnken's kleine hand, die op
den dissel steunde, met zijn vereelte vingertoppen even
bestreelen, licht en behoedzaam als in een droom ; doch
hij deed het niet. Een soort van stille, eerbiedige schroom
weerhield hem. Er lag een wondere geluksglans op zijn
leelijk aangezicht, hij hoorde 't kloppen van zijn hart in
de stilte van den avond en slechts met moeite bracht
hij gejaagd, hijgend, als buiten bezinning enkele woorden uit:
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— Zoudt gy zoo'n meisken zijn?
Nu eerst vatte Jozijnken, dat haar wuft gekoketteer een
vermetelen waan bij Coddebiers had gewekt. Ze kon hem
geenszins aanmoedigen, maar 't viel haar gevleide eigenliefde toch ook zwaar hem ineens te ontgoochelen.
Verlegen trok ze haar tengere hand terug en zocht heen
te gaan.
Ze wachten me ...
- 't Is mijn tijd. 't Wordt laat
- Ja, me dunkt ook, dat het nu tijd is ... 't Zal zoo
dacht het pastorken, plotseling mervoorzichtiger zijn
kend wat er in 't hart van den poppenman aan 't roeren
was gegaan.
De blijde waan zong door heel Coddebiers' wezen. Hij
had sprakeloos voor het heidinneken kunnen knielen.
— 'k Had er zoo een plezier van met u hier wat te
babbelen! schertste hij. Komt ge morgen niet nog eens
langs hier voorbij ? 'k Zal u wachten
— Ja, als ge nog eens vertelt van uw broers en zusters,
daar in de kist
Toen ze met de geit wilde weghuppelen, vroeg hij nog
of hij haar naam niet kennen mocht.
— Wel zeker, zilverde haar stem, mijn naam is Jozijneken
— En ik heet Heineken, lachte Coddebiers. Dat rijmt
als een refreineken.
— God geve u de goede nacht ! wou hij er nog bijvoegen, toen er eensklaps van over het muurken een ratelstem heftig aan 't klepperen ging.
't Was Fiete, die in de keuken gedaan had, en even
was komen kijken waar het pastorken in die „ongezonde
avondlucht" zoo lang bleef „plakken".
Toen hij haar hoorde a-ansloffen, maakte hij haar achter
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zijn rug wanhopige teekens met de handen. Ze mocht hem
niet storen, anders kon hij het slot van het spelleken over
den muur niet afspieden. Toch krekelde Fiete door en
nieuwsgierig klauterde ze naast hem op de bank.
- Wat gebeurt er daar ?
Toen ze Jozijnken met Coddebiers zag, was haar ontsteltenis uitermate groot en plotseling viel ze uit
Wat zijn dat voor manieren ? Zoo in den avond, achter
'
straat, en met zoo een vreemden lorefaas .. .
- Niet te haastig, Fiete! 't Is Coddebiers, die Kier al
sedert jaren met zijn wader op de kermis komt
— 1k ken dat volksken niet! snauwde Fiete.
Het pastorken zocht haar te sullen, maar nog heftiger
ging de maarte te werk, nu niet weer tegen Jozijnken,
dat al haastig de pastorij was binnengetrokken, maar tegen
haar meester zelf.
— En dat is nog het schandelijkste van heel de historie,
dat gij daar zoo koelbloedig staat op te kijken
— Er is daar niets bestraffelijks gebeurd, Fiete. Ik heb
alles gehoord en gezien, en ik kan u verzekeren
Fiete Wilde niet luisteren.
— it Is verre gekomen als een pastor zelf zoo reden
tot ergernisse geeft Jozijnken met dien doortrapten kermisman, die van boven tot onder met Venusmeel bestoyen is ... Ons Heere moge 't beteren ! . . . Daar kan hij staan
op kijken! Indien ik pastor was ...
— Kom, kom, Fiete, ge moet uw grimmuts weer niet
opzetten, grappigde it pastorken van de bank afstappend.
In uw jongen tijd zoudt gij ook al eens met een jonkman
tusschen Licht en donker gekeuveld hebben.
- Ilc ben met al die praatjes niet gediend, beet Fiete
toe. it Is toch godgeklaagd, dat er met u over die dingen
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geen verstandig woord te spreken valt. Ik weet in elk geval
wat me te doen staat. 1k smijt mijn vlas bij 't vuur niet.
En als gy het meisken de les niet spelt, dan zal ik het
doen, meneer de pastor.
Als ge maar niet te veel spelt, en eerst een beetje
kruid van patiEntie neemt! wijsgeerigde 't pastorken nog.
— Ja, ik weet het. 't Is weer 't oude liedje. Dat kind
kan voor u geen kwaad doen
— En voor u kan dat kind geen goed doen
it Werd nu net alsof een wader en een moeder over
hun dochter aan het twisten waren.
it Pastorken vreesde, dat Fiete Jozijnken te heftig ging
kapittelen, en daarom vergoelijkte hij zooveel mogelijk en
koos hij zoo beslist haar partij. Ware hi/ voornemens geweest haar te bekijven. dan zou Fiete zip rol overgenomen
hebben. Zoo ging het immers altijd. Wilde Fiete straffen
als er iets mispikkeld was, dan vond Jozijnken steun bij
't pastorken, en wilde 't pastorken straffen, dan vond ze
veiligheid bij Fiete. Zoo deed het meisken ten slotte wat
ze wilde met die twee oudjes, die haar om het meest lief
hadden.
Toen ze samen binnen waren, kreeg Jozijnken de voile
laag van Fiete.
— it Ziet er hem lief uit ! Waar is uw fatsoen dan naar
toe? Zoo zot als een drilnoot staat ge daar te viezevazen
met zoo'n bedelaar, zoo'n landlooper, zoo'n poppencomediant
— Pas op, pas op ! Als bedelaar heeft hij St. Maarten
als patroon, als landlooper St. Aernout en als comediant
St. Genesius ! Zorg maar dat die drie u niet hooren en u
bij uw tong pakken ! lachte 't pastorken, dat al schertsend
Fiete's woordenvloed poogde tegen te houden.
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— Patroon ! schamperde de maarte tegen. St. Reinuit
met zijn luizige schuit vol rabauten en Venusknijpers,dat
is zijn patroon!
En zich dan weer tot Jozijnken richtend, ging ze voort:
- Foei ! Ik zou onder den grond kruipen van schaamte
Morgen blijft ge thuis ! Dat zal uw kermis zijn!
Die bedreiging maakte weinig indruk op Jozijnken. Ze
werd wat eigenzinnig en had het gevoel, dat Fiete er, als
altijd, weer op uit was om haar plezier te bederven en
haar als een onnoozel kind behandelde. Ze wilde zich
verzetten, loch eerst zocht ze nog steun bij 't pastorken,
in wiens inschikkelijkheid ze vandaag voile vertrouwen had.
- it Is belachelijk! viel ze uit. Heb ik dan toch zoo'n
kwaad bedreven ? Gij weet het, meneer de pastor, zeg
het haar toch.
— Ge hadt een beetje vroeger kunnen naar huffs komen,
Jozijnken, maar voor de rest zie ik niet, dat gij iets misdreven hebt. Coddebiers ook niet. Bij zoover ik oordeelen
kan, zit er geen spierken kwaad in dien jongen
Fiete werd nog nijdiger toen ze dat hoorde.
- indien ik pastor was, zou ik een andere tale spreken
verzekerde ze. En gij, schoone joffer, gij zult uw penitentie
toch niet ontloopen. Ga uit mijn oogen, naar uw bed.
Jozijnken ging koppen als een verwend kind, maar
achter Fiete's rug deed het pastorken haar teeken zich
te onderwerpen en slapen te gaan.
— Gan avond ! mompelde ze pruilerig en kwam zich
naast het pastorken bukken om zijn zegen te krijgen.
Dan had ze even als een aarzeling, maar ging toch de
trap op.
— En ik ? vroeg Fiete toen eensklaps, half kwaad, half
droef. Mag ik u dan geen kruisken meer geven?
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Schoorvoetend naderde Jozijnken en op haar voorhoofd
teekende Fiete's duim het kruisken der genade.
't Pastorken monkelde van geneuchte. De stormwind
was aan 't luwen.
Toen Jozijnken te bed was, bleven 't pastorken en Fiete
nog een tijd samen, sprakeloos, elk in zijn eigen gepeinzen weggezonken. Ze schenen tegen elkander te mopperen, maar in werkelijkheid was het een en het zelfde warme
gevoel van liefde voor Jozijnken, dat beiden vervulde.
Fiete voelde zich weer meer dan ooit als de moeder
van het meisken. Ze had het zich aangetrokken van zijn
geboorte af, toen het zijn moeder in het kraambed verloor, terwijl de wader ter vischvangst was uitgevaren om
nooit weer terug te keeren. Fiete had het kind laten kerstenen en in de pastorij binnengehaald. Dan had ze 't verzorgd en gekoesterd, zijn doekskens gewarmd en zijn beddeken geschud, zijn pappekens gesuikerd, liedekens aan
zijn wiegsken gedeund en zijn kaakskens gekust met evenveel teederheid als ware 1 haar eigen dochterken geweest.
En Jozijnken was een vlug verstand en aanminnig harteken in een verrukkelijk schoon lijveken geworden. Fiete
had haar verder opgevoed in wijsheid en deugd en in allerhande loffelijke en goede zeden onderwezen, en van den
pastor had zij verkregen dat Jozijnken bij de zusterkens
in de stad ter schole ging om er in 't boeksken der goede
manieren te leeren hoe met groot yolk om te gaan. Op
die manieren was Fiete vooral zeer trotsch en ze kon maar
niet begrijpen hoe de pastor zich niet meer ergerde als
Jozijnken gemeenzaam omging met zoo'n janhagel als
daar net.
Door de overwegingen van het pastorken speelde een
zelfde liefde voor Jozijnken. 't Gesprek, dat hij zooeven
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had afgeluisterd, leerde hem hoe kinderlijk rein en vlekkeloos het hart van het meisken nog was ; en de liefderijke, eerbiedige bewondering, die Coddebiers voor haar
had laten blijken, vervulde hem met fierheid. Hij voelde
zich immers als de gelukkige voedstervader en zijn stiefdochterken was die bewondering wel waard. Met welgevallen dacht hij aan al de naieve lieftalligheden, waarmede Jozijnken zijn eigen hart verheugd had. Hij had haar
klaar, streelend stemmeken geschoold tot het zingen kon,
verrukkelijk boven alle gelijkenis. En als de vreugdige
lust tot dansen al eens rhythmisch in het maagdeken begon
te roeren en zij haar lichte voetekens tot gratielijke passen repte, kwam dezelfde vreugdige lust in zijn vingeren
en op de toetsen van het huisorgelken tokkelde hij haar
dan wereldsche wijskens voor. Dan had het ranke, bekoorlijke schepselken Gods, dat daar in zuivere blijheid
trippelde en zweefde, een onbegrensde heerschappij over
hem. Jozijnken was een kind voor het blijde zonnige leven;
Been stille devotiebloem voor de schaduw. De Heer had
het zoo geschikt. Als 't pastorken in zijn hofken Jozijnkens donkere lukkeu tool&
kranskens van tijra cr.
muntekruid, waar zij om wille van de zoete roken zoo
veel van hield, dan voelde hij, dat de Heer haar geschapen
had om hoogtij te houden onder de loovertenten en jolijt
te maken met psouterspel en harpen. 't Pastorken wist
in zijn hart, dat eenmaal een man, om met haar te verzamen, zoude verlaten zijn landstreek en den vader, die
hem opgevoed had. Zoo voorspelde 't hem Jozijnken's
jeugd. Coddebiers zou die man niet zijn, dat had het pastorken achter zijn druivelaar ook gemerkt. Daar was de
personagienspeler te leelijk voor. En 't was dan maar
best voor zijn harterust, dat de arme, goede kerel, als een
't Pastorken van Schaerdycke. 2
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echte trekvogel, na de kermis maar dadelijk heenging.
Terwip. 't pastorken zoo mijmerde, bekeek hij Fiete, en
vermoedende wat Naar gedachten bezig hield, zegde hij
met een toon van verzoenende goedheid.
— Wij hebben toch maar een Jozijnken, Fiete
— Ja, meneer de pastor, beaamde de maarte, nu heelemaal omgestemd. En daarom moeten wij er op waken ...
— Wij zullen er op waken, Fiete, met de hulpe Gods.
Hierop gingen ze ter ruste.
Intusschen zat Coddebiers nog altijd op den dissel van
den wagen. Zijn knechtken had op een vuurken Wigs den
weg een karig maal klaar gemaakt en was dan te kooi
gegaan. Coddebiers nutte zijn avondbrood alleen. In den
wattigen manedoom, die nu over het land hing, zag hij
de laatste houtskooltjes verglimmen op den zandigen weg,
die door de duinen naar het strand afheuvelde, waar de
zee zich in een wage wittigheid liet vermoeden. 't Gesuis
der branding klonk in den stillen nacht als een ver geprevel.
Coddebiers was nog heelemaal van streek:Dat afscheid
van Jozijnken was niet wat hij een oogenblik had durven
droomen. In zijn teedere bezorgdheid vreesde hij, dat het
meisken om zijnentwille nu heel wat last zou hebben. Hij
zelf ook dorst zich met zijn dwazen waan niet verder bedriegen. Na 't geen hij daar achter 't muurken uit Fiete's
mond gehoord had, viel er niet veel meer te hopen. Hoe
was hij ook zoo gek geweest maar een enkele stonde zijn
begeerte naar dat beeldige kind te laten gaan.
't Pastorken verscheen aan 't raam van zijn slaapkamer
om te sluiten. Coddebiers verrast, wist eerst niet wat te
doen, maar onwillekeurig bracht hij de hand aan zijn kap
en groette.
- Goen avond ! antwoordde 't pastorken. Zijn stem
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klonk minzaam en Coddebiers voelde 't als een weldaad.
Uit een ander raam van de pastorij viel door den zilveren manedoom een gouden lichtschijnsel, fijn poeierig
alsof het door een zeef liep. Een schaduw speelde op de
gordijntjes. Daar ging Jozijnken te bed.
Weer kwam over Coddebiers die bekoring van zooeven
en gekker dan ooit begon de waan in hem te zingen. De
starren gloorden aan den hemel en hun muziek scheen
voor goed de gezonde nuchterheid van zijn verstand te
verdooven. De krekels waren aan 't krieken gegaan en
wekten met hun narrebellekens al de verliefde dwaasheden, die sedert zoolang in zijn vereenzaamde hart rustig
ingeslapen waren.
Daar was geen houden meer aan. De schamele poppenman viel aan 't dweepen als een mooie jongen van achttien
jaar. Hij voelde zich als een, die wacht houden moest bij
een dierbaren schat. Zijn blik kon hij van het venster
niet afwenden. 't Licht was er gedoofd, maar de maan
legde nu speelsche glimpen in de ruitjes. Daar rustte ze,
bctooverende heidinneken! En nit het nog kinderlijke
hart van dien leelijken, mankeu rzar, die daar als een
trouwe hond te waken zat, rankten de liefelijkste gepeinzen als bloemen, en fladderden de teederste woorden als
luchtige vlinders naar hear raamken op.
Coddebiers was een dichter. In de konste van rhetoryke
was hij wel niet zeer beslagen, maar het gevoelig harte,
dat moeder hem schonk, en de pittige geest, dien hij van
vader erfde, hadden hem op zijn zwerftochten door het
wijde, vlakke land, langs de levende wateren van Mandel,
Leie en Yzer, door de lachende dorpen met hun molens en kerktorens, door de steden met hun zingende
beiaarden, tot een droomer gemaakt, die zich in 't spel
19

van zijn verbeelding heerlijk vermeien kon. De zon en
de wind, de zee en het land konden hem geen schoonheid verborgen houden. De menschen ook niet. De ploegers
en de dorschers, de mulders en de visschers, de arbeiders
van de straat en van den akker, hij kende ze alien in hun
schoonheid en blijheid. En als hij de personagien van zijn
speelkens deed levee als zijn eigen kleine wereld, dan
ploeterde hij nooit in 't lage als zoovele kamerspelers en
plompe kluchtenaars. Hij boertte met geest en fabuleerde
met kieschheid.
Nu had de goedertierenheid van Jozijnken een nieuw
gevoel in hem gewekt. Hij, dien geen meisje ooit gevangen had, gaf zich nu zelf gevangen, en wierp zich plompverloren in den waan van Jozijnkens liefde. Bronnen van
ongekende schoonheid en vreugde waren voor hem opengebroken. Hij mijmerde en dichtte het teederste en liefste
voor haar. 't Zong in zijn hoofd als een hooglied en de
nachtelijke duinen geurden om hem als een wonnige gaarde
vol myrrhe en wierook. Hij zou 't haar morgen al zeggen.
Zijn woorden zouden haar streelen en klagen, smeeken
en vleien, en hij zou haar hart winnen.
Hij viel in slaap onder den bestarden hemel.
Toen hij bij 't morgenkrieken wakker werd en, 't hart
vol verwachting, door het hooge helmgras der duinen liep
waden, lieten die van het St. Sebastiaansgild reeds in
oubollige kermisvreugde hun bombardekens opdonderen.
Coddebiers hoorde de - doffe knallen en zag in de verte
de vlammen, die als roode laaitongen tegen de strakblauwe
lucht opsloegen.
De St. Donaaszonne gloorde over Schaerdycke.
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In een weidsche warande met strak afgelijnde bloembedden en 'graszoden, mythologische posturen en kiaterende springfonteinen, die er met hun zondoorschenen stuivend waterstof van ver als groote, geiriseerde vederbossen
uitzagen ; tusschen geurig-koele prieelkens en gladgeschoren
palmhagen, die zich op den uitkant speelschgewijze tot
een bedrieglijken doolhof verwarrelden, verhief zich het
buitenverblijf „Spiegelhove", familiegoed van Jonkheer
Adhemar d'Anastro, heere van Schaerdycke, raadpensionaris 's Lands van den Vrijen, en van zijn waardige zuster
Aglad, de jonkvrouwe.
In de stad bezaten zij een rijk heerenhuis, waar zij
gedurende de wintermaanden bestendig vertoelden con wille
van de vele rechtzaken, die de jonkheer daar, ter Kamer
van den Vrijen, te beredderen had ; maar zoodra de Zomer
over 't land begon - te bloeien, stond jonkvrouwe Aglae
er op, dat zij naar Spiegelhove trokken, vooral om haar
broer daar in de gelegenheid te stellen den boog wat te
ontspannen.
Aglae had een moederlijk liefdegevoel voor Adhemar,
dat bij scherper onderzoek evenwel een soort van verlichte zelfzucht bleek. Ze was ettelijke jaren ouder dan
hij en haar ongewone leelijkheid had haar steeds belet
een ander voorwerp voor haar genegenheid te vinden.
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Dat het huwelijk voor haar een uitgesloten zegen zou zijn,
wist ze nu al Lang, en alleen te leven, schrikte haar af.
Er bleef dus geen voordeeliger uitkomst dan haar broer
kost wat kost bij zich te houden.
Adhemar was de inschikkelijkheid zelf om mee te leven.
Aglae deed thuis wat ze Wilde, beschikte onbeperkt over
de gemeenschappelijke renten en inkomsten en voelde zich
tegenover alien de gezagvoerende Jonkvrouwe d'Anastro.
Ze deed dus haar uiterste best om hem voor goed aan
zich te hechten en elke aanvechting tot trouwen bij hem
te keer te gaan.
Daarin was ze zeer handig. Ze verwaarloosde geen
enkel middel om Adhemar het leven aangenaam en gemakkelijk te waken. Ze had hem door en door bestudeerd
en wist heel goed waarmede zij hem binden moest. Ze
wist haar voortreffelijke eigenschappen van goede huishoudster te doen gelden. Zoowel in de stad als op het
land was hun woning rijk, gezellig, tot in de minste hoekjes
verzorgd. Al wat Adhemar verlangen kon, verschafte zij
hem en boven alles waakte zij op de bevrediging van
zijn sterk epicuristische neigingen voor tafelgenot.
Het verblijf te Schaerdycke was uitermate geschikt om
den jonkheer-pensionaris die genoegens te bezorgen.
Als hij daar was, begon er een tijd van keukenweelden,
waarvoor die in de stad moesten onderdoen. Zijn pachters
en huurslieden brachten hem dan overvloedige vroongiften.
De boeren kwamen met het venezoen der duinen, hazen,
konijnen, lampreelkens en allerhande gevogelte, of met
den visch der zoetwaterkreken en vlieten, karpers, snoeken
en alen, die zij met netten, fuiken of stroppen wisten te
verschalken. De patroons der visscherssloepen huldigden
hem met het lekker, dat zij konden kapen : bot, roobaard,
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schelvisch en vooral tongskens, de patrijskens van de zee,
zooals de jonkheer ze waardeerend noemde.
Ontzaglijk was het wat er op Spiegelhove binnen kwam.
't Leek er soms een openbare kokerij en de menschen
vroegen zich verbaasd of wat er met al die spijzen gebeurde.
— De pensionaris heeft toch geen twee buiken dachten
ze oolijk.
Maar jonkvrouwe Aglad, die zich op Spiegelhove liet
volgen door Dominiek, haar ervaren Franschen kok, spitdraaiers en botteliers, waarover zij deskundig regeerde,
was vertrouwd met honderd middelen om den appetijt
en het verduwingsvermogen van haar broer te prikkelen
en te verhoogen. Ze kende de geheime krachten van kaneel,
foelie, galigaan, nagelen, gember, saffraan en meerdere
geurige kruiden, die behoorlijk gemengd met de spijzen
's jonkheeren maag versterkten en zijn tong steeds lekker
en dartel genoeg maakten om de weelde van den Bourgonder en andere wijnen van edel gewas te genieten.
Er was voor den pensionaris nog een bron van geneuchte te Schaerdycke, die Aglae in haar maagdelijke
naiefheid van oude vrijster niet vermoedde.
Als de pensionaris daar verzaad was met den overvioed
van zijn huis, dreef hem de amoureuze complexie van
zijn gestel wel eens om zich aan het weispel der minne
over te leveren. Hij ging dan binnen Schaerdycke en in
de ommelanden, waar hij zich minder geneeren moest
dan in de stad, het spoor van eenig willig Venusdierken
opzoeken, en dit deed hij met zooveel beleid, dat jonkvrouwe Aglad er zelden of nooit lucht van kreeg.
Ze mocht overigens gerust zijn. De pensionaris jaagde
bier op klein wild, waarbij voor geen huwelijksgevaar te
vreezen viel. Sinds jaren speelde hij dat spelleken en nog
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nooit had het tot ergernis of open opspraak aanleiding
gegeven.
Niemand had iets onwelvoeglijks durven vertellen van
zoo een machtig en voornaam heer van de wet, bewaker
en beschermer der onschuld, eigenaar van zooveel land
en goed, neef van den doorluchtigen canonicus d'Anastro,
die eens in 't jaar, in de frissche weelde van Juni, met
zijn vergulde karos naar Spiegelhove kwam, meetafelde,
en met zijn minzaamsten lach aan de dorpsspeellieden,
die hem voor de poort van 't kasteel met hun boersche
muziek kwamen begroeten, een vat zwaar bruin bier ter
tractatie aanbood.
Jonkheer Adhemar was bovendien zeer bedreven in
het weispel der minne. Hij merkte dadelijk welk wild hij
voor had, of 't een Bartel kwakkernelleken, een lichte dant,
ofwel een deugdgeurige roos was. En dan wist hij meteen
hoe hij het dierken aanpakken moest, stormenderhand
met zegebewusten durf, schijnbaar aarzelend met geduldig
beleid, jokkend en schertsend, of naief-lief en zoeterig
sentimenteel. Elke modus van het minnelied was hem vertrouwd. En waar de bespraaktheid van zijn advocatentong het niet gedaan kreeg, liet hij zijn geldeken een
klingelend wijsken van goud en zilver zingers, of bedreef
hij nigromantie met juweelen, baggen, brasseletten of karkanten, die 't opgejaagde wild zeker in zijn garen verwarden. Altijd wist hij binnen de grenzen van 't fatsoenlijke
to blijven. Hoe zeer de glorie van den wijn ook in zijn
hoofd suisde, hoe cardinaal zijn begeerlijkheid ook was,
toch viel hij nooit schoffierlijk aan. Bij hem zette ieder
avontuur in als een idylle, en hoe het eindigde wist alleen
het vrouwken, dat naar hem geluisterd had.
Ter gelegenheid van de kermis van Schaerdycke had
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jonkvrouwe Aglae weer voor feestelijke keukengenietingen
gezorgd.
Ze zat met haar broer in het koele eetsalet. De open
deur gaf uit op het met bloemenslingers omrankte terras,
waar ranke zwaluwen gierkwetterend rondom hun nesten
heen en weer zwierden, en de Babylonsche pauw met
zijn fijne prinsenkroon van gouden gerste-aren en zijn toegevouwen staartwaaier, die op de trappen sleepte als een
staatsiemantel van Oostersche glimstof, even voor de zon
kwam schuilen.
De wanden van het salet vertoonde de minnelustige
cabriolen van den boschgod Pan met ettelijke schichtige
maar toch uitdagende nimfen. Vlak voor jonkheer Adhemar
zocht Ladou's dochter, de mooi gevormde, licht omsluierde, lenige Syrinx vruchteloos aan den bokspootigen vervolger te ontsnappen. De blikken van den pensionaris bestreelden welgevallig de bekoorlijke nimfe, op wier welgeronden rug en bevallig zwellende schouders warme
amberglimpen liepen, en eens te meer waardeerde hij het
werk van den kunstenaar, dien hij voor een paar jaren
opzettelijk uit de stad meebracht om het salet met dergelijke tafereelen te versieren. Aglae vond dat heele vertoon in den beginne wel erg lichtvaardig, maar ze prutteide er niet te zeer over omdat Adhemar er toch zoo
veel van hield, en ze verzoende er zich heelemaal mede
toen de canonicus, na op zijn laatste bezoek, de schilderijen aandachtig bekeken te hebben, er zeer genadig
over oordeelde en alleen de schertsende opmerking
maakte:
Lieve neef, ik raad u aan hier in den Winter goed
te stoken, zooniet vrees ik, dat al die ongekleede dames
een doodelijke verkoudheid gaan opdoen
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Een geestigheid, waarover ze met hun drieen lang en
hartelijk lachten.
In het salet hing de lekkere lucht van Adhemar's geliefkoosde schotels, die heden waren opgediend : saucijskens van ham en venkelzaad ; adellijke boutpasteie op
de Spanjoolsche maniere; gebraden snoek met gepelde
amandelen, suiker, gember en verjus, dat de maag verkoelt ; een preekheerentaart met merg van ossen, krenten
en rozewater; en een jongen eendvogel, gesmoord in
rozenazijn en tijm. En over dat alles was dan de verkwikkende geest gegaan van menig keurige wijnsoort uit
Alicante, Moezelstreek en Bourgondie en ter eere van
St. Donaas had ook het sprankelgoud van den yin.
d' Ay in de fijn geslepen bekers met blijde tintelingen gespeeld.
Nadat jonkheer Adhemar naar beliefte van de spijzen
zijner tafelen genoten had, kwam hij even uitblazen in
de lommerkoelte van het terras, waar het zoo geneuglijk
was van zoeten reuk en vogelenzang. Terwip hij daar in
een gemakkelijken leunstoel in zalige nagenietingen nitgestrekt lag, geviel het dat Jozijnken en Fiete op de baan
voorbijstapten.
De pastorsmaarte had het over haar hart niet kunnen
krijgen bij haar verbod van gisteren avond to blijven. Ze
had er geen woord meer over gerept en geleidde haar
nichteken thans zelf naar de kermis.
De pensionaris herkende het hupsche maagdeken dadelijk. De vorige Zomers had hij het al opgemerkt, maar
zag er toen nog alleen maar een belofte in voor later.
Vlugger dan hij 't verwacht had, was de knop aan 't
bloeien gegaan. En nu hij Jozijnken, naast de breede, bedaagde Fiete zag aankomen, een echte jonkvrouw, slank
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en licht als een hindeken, proefde hij haar prille bevalligheid met verrukte kennersoogen, en dadelijk kreeg hij
een zonderling behagen in haar prikkelend uitheemsch
type van donker zigeunerdochterken.
- Wat een gitanelleken! mompelde hij binnensmonds,
vol bewondering, en plotseling besloten, stond hij op om
ook ter kermis te gaan.
- Ik moet wat beweging nemen, zuster Aglad. Ik loop
het dorp even in, naar de kermistronies kijken.
De jonkvrouwe, die half ingedommeld in den anderen
leunstoel op het terras zat, knikte toestemmend, zoodat
haar zware bril van haar scherpen neus gleed. Andere
teekenen van belangstelling gaf ze niet en duizelde geleidelijk weg in de zachte diepten van den namiddagslaap
der verzadiging.
De pensionaris schikte zich wat op. In zijn keurig gesneden
grijzen rok met zilveren knoopen en violetten kraag; zijn
parelgrijs, zijden ondervest en zijn broek van satijn, had
hij werkelijk nog een benijdenswaardigen zwier. Zijn bef
van fijne karat en zijn even fijne hals- en handlubben,
zijn onberispelijk verzorgde, poeierige paruik en de bescheiden fijne reuken, waarmede hii zich besprenkelde,
hielpen voorireffeiqk mee om de menschen omtrent zijn
jaren te bedriegen.
Hij zette zich op weg, kwam op de dorpsplaats, waar
het feest volop aan den gang was en de boeren, glimmend van welgedaanheid, hem eerbiedig begroetten. Van
dat alles nam hij niet veel notitie. De lummels die
luid-lachend, met geweldig armgezwaai koek hapten op
het houten blok, naast de snoepkraamkens ; de potsenmaker met zijn drollige, vernuftige simme, waaraan vrouwen en kinderen zich vergaapten; de vreemde man, die
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een loggers beer liet Jansen met een stok tusschen de
pooten ; de knapen die zich met verroeste flinten in
het kaarsken-schieten oefenden, de moezelaar, die gekke
neusgeluiden uit zijn zak liet opborrelen om de jonkheid ten dans te prikkelen ; — hij liep hen alien onverschillig voorbij. Alleen naar Jozijnken ging zijn begeerte.
De open inrijpoort van de afspanning, waar Het Schaeck
uithing, trok de jonkheer binnen. Coddebiers' onnoozel
knechtken stond hier de trommel te roffelen om het yolk
te lokken naar het spel van personagien, dat zijn meester
met consent van de overheid daar op het binnenplein,
naast den wijdluchtigen boomgaard, zou vertoonen.
Als door een plotse ingeving hoopte de pensionaris
Jozijnken hier terug te vinden, en hij werd niet teleurgesteld.
Reeds bij 't binnentreden zag hij de beide vrouwen in
gesprek met den schoolmeester Macharis, dien ze hier
zooeven hadden ontmoet. Na behendig zwenken en laveeren
door de dichte menigte stond de jonkheer ineens als toevallig naast het gitanelleken.
— Wel, wel! Als ik mij niet bedrieg, is dit Jozijnken
uit de pastorij!
Fiete en de schoolmeester maakten boersch-hoofsche
reverenties en strijkades en Jozijnken bloosde even.
— Uit het kind van gisteren is er een wonderlijke joffer
gegroeid, verzekerde de pensionaris. Fiete, ik maak u mijn
compliment over uw nichteken.
Fiete was confuus en wist niet wat te antwoorden. Ze
maakte een nieuw knikkebeentje om de hooge eer.
— Ja, de kinderen, jonkheer-pensionaris, de kinderen
groeien ! sprak de schoolmeester in haar plaats, zeer diepzinnig den houterig-hoekigen kop schuddend.
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— Hoe komt het, dat we Jozijnken zoo weinig te zien
kregen ? Buiten zoo eens van tijd tot tijd op kermis- of
hoogdag schijnt ze nooit in 't dorp te komen.
— Ze heeft lang school gelegen bij de Zusterkens in
de stad, jonkheer Adhemar .. .
— 0 zoo ! Me docht wel, dat het dochterken ook een
goede educatie had ! vleide de pensionaris, en Fiete groeide
weer een voet.
— Laat den jonkheer eens hooren, Jozijnken, hoe ge daar
uw Fransch geleerd hebt .
— Spreekt Jozijnken Fransch ?
— Of ze, jonkheer Adhemar ! Zoo goed als de pastor
de meester!
Macharis trok even een leelijk gezicht. De slingerslag
van de maarte trof hem gevoelig, maar hij hield zich goed.
Met een toontje van genadige inschikkelijkheid en een
lachje van medelijden zegde hij enkel:
— Bienne faire et laicher dire, Moncheigneur .
Dadelijk ging de pensionaris met Jozijnken aan het
Fransch praten en van lieverlede werd het een onderhoud
uitsluitelijk tusschen hen beiden. Fiete was te fier over
de onderscheiding, die Naar kweekelinge te beurt viel, om
zich niet gewillig met de conversatie van den waanwijzen
magister tevreden te stellen.
Het viertal had zich wat ter zijde geplaatst, buiten het
gedrang van het rumoerige klootjesvolk, waarop vooral
de meester met onverholen kleineering neerblikte.
Voor de opgeslagen poppekast was het een krioeling
van mannen, vrouwen en kinderen, visschers en boeren,
die vandaag teergeld in den buidel hadden, en den tapper
met zijn schuimende kannen bier, mitsgaders de rondventers van allerlei lekkers een milden stuiver lieten verdie29

nen op gevaar af van morgen zonder kruis of munt te
zitten.
Zie hun vreetmolens werken . zegde de magister
misprijzend tot Fiete. Die maken van hun maag een God
en van de keuken zijn kerk .. .
En inderdaad die heele menigte was aan 't eten en dripken, aan 't knabbelen en knagen, aan 't zuigen en zabberen
alsof er hun zieleheil van afhing. Kapkoek, suikerbollen,
macaronsbladen en andere zoetigheden wisselden af met
krabben en garnaal, wulloks, karakolen en gedroogde
scharretjes, die den zoutreuk van de zee over het gezelschap deden opstij gen. Met het eten ging het vrij en gepaard. De jongens van Schaerdycke en omliggende waren
gekomen om onder de meiskens hun gading te zoeken,
en de meiskens waren Kier om zich te laten vinden. Er
was ruime keuze. En weldra werd het een minnelijk spel
van blik en lach, een heimelijk spreken met voet en hand
vol zoete geloften. En boven die bonte, gonzende wemeling van blijde menschen liet een leeuwerik in de gloeiende
lucht zijn schaterend lied opwervelen.
Dat was Coddebiers' publiek, maar onder die roerige,
drukke menigte zag hij enkel Jozijnken, en voor haar alleen
was het, dat hij nu spelen zou.
Hij was vreugdig gestemd en• vol verwachting. 's Morgens na de hoogmis was het verrukkelijke heksken met
het pastorken langs zijn wagen voorbij gekomen, en hij
had een oogenblik met hen beiden gesproken. Het pastorken vooral had heel vriendelijk naar vader Coddebiers
gevraagd en aldus weer laten blijken, dat hij niet wrevelig
was om het gebeurde van gisteren avond. Zoo was het
hart van den personagienspeler door waan en dwaze hoop
meer overweldigd dan ooit. •
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Hij wilde Jozijnken thans winnen met de teederste fantazien en de warmste woorden, die hij den vorigen nacht
onder de starren in het kwijnend maanlicht had verzonnen.
Hij had voorzien, dat zij hier komen zou, en haar ter eere,
wilde hij een abel speelken in 't amoureuze vertoonen, —
niet de schoone historie van de geduldige Griseldis, van
den ridder Valentijn en den wildeman Ourson, of van den
hertog van Brunswijk met zijn getemden leeuw, maar
wel de minnelijke avonturen van de twee geliefden Floris
en Blancefloer. Zijn eigen hart zou spreken bij monde
van Floris, en Jozijnken zou wel voelen, dat zij als Blancefloer moest luisteren.
Hij wachtte al lang op haar en om 't ongeduldige yolk
te paaien had hij eerst een speelken in 't zotte vertoond
van een dronken man, die door zijn wijf gedwongen werd
de lanteerne te dragen, om zijn wederspannigheid slagen
kreeg en ten slotte toch gehoorzamen moest. Door een
spleet der poppekast zag hij op de glimmende tronies
van zijn met gebraad en vlaaien en vele bieren goed verzadigde toeschouwers, dat ze de klucht zeer genoeglijk
yonder ; doch dat liet hem onverschillig. Hij verlangde alleen
naar Jozijnken en ze kwam maar niet. Troosteloos en gelaten was hij dan toch maar begonnen met het spel van
Floris en Blancefloer, doch al het mooie, dat hij zich gefantaseerd had, leek hem nu mat en zielloos. Verstrooid,
te nauwernood lettered op hetgeen hij zijn personagien
liet zeggen, loerde hij maar steeds door de spleet om te
zien wie binnen kwam.
Eindelijk was ze daar! Zijn hart werd lichter en zijn
stem helderde op. Nu zou ze hem hooren, hem begrijpen!
Toen Jozijnken verscheen was Floris juist bezig met
den wachter van den admiraal van Babylonien om te
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koopen opdat hij hem brengen zou bij zijn vriendinne, die
in den vrouwentoren was opgesloten en naar wie hij al
jaar en dag aan 't zoeken was. In een wand, verborgen
onder rozen, werd Floris naar boven gedragen door twee
knapen, die mopperden en scholden omdat hun bloemenvracht zoo zwaar was. Bij vergissing zetten ze den korf
neer in de kamer van Blancefloer's gespelinne Clarisse.
Meenende, dat hij bij zijn vriendinne was, sprong Floris
uit de rozen, roepende : „Blancefloer! Blancefloer !" Clarisse
riep verschrikt om hulp, en de andere jonkvrouwen uit
den toren kwamen toegeloopen. Dit hoorende, liet Floris
zich weer in den korf vallen en Clarisse, vermoedende
dat die jonge man wel de koningszoon uit Spanje zijn
kon, waarover Blancefloer haar al zoo dikwijls gesproken
had, bedekte hem weer met bloemen en antwoordde heel
gevat aan de jonkvrouwen, die haar vroegen of haar iets
miskomen was:
— Ach neen ! 't Was een horzel, die nit de bloemen
in mijn aangezicht vloog!
Toen de jonkvrouwen weer in haar kamers waren, ging
Clarisse Blancefloer halen en bracht haar bij Floris, die
haar omhelsde en kuste, zoo uitermate, dat zij Been woord
spreken kon, wat door de Schaerdycksche toeschouwers
met luid gejuich werd begroet.
Intusschen was de jonkheer-pensionaris bij Jozijnken
gekomen en met zijn galant geschermutsel begonnen. Het
meisken luisterde alleen naar den voornamen man, die
haar zoo lief wist te fleemen en te flikflooien. 't Was of
Coddebiers niet bestond, en nochtans legde de poppenspeler heel zijn eenvoudige, eerlijke ziel in Floris' woorden.
— Mijn lief, mijn troost, mijn toeverlaat ! kweelde hij.
Ik weet eerst wat blijheid is, sedert ik u weer heb ont32

Gij ontsluit mij 't
moet
1k leef no alleen om u
hemelrijk
En als in een minnelijke litanie liet Coddebiers de verleidelijkste, liefkozende benamingen opbloeien:
- Zonneken van mijn dagen
— Nachtegaalken van mijn nachten
- Fonteine van mijn vreugden
En door de spleet bespiedde hij Jozijnken met kloppend
hart. Zou ze vatten wat zijn stem deed trillen?
- Mijn zoetste roosken incarnaat
— Hoor den poesjenelleman, lachte de jonkheer-pensionaris listig schertsend, hij neemt mij de complimentjes
uit den mond ... Mag ik dat ook tot u eens zeggen, lief
Jozijnken, „mijn zoetste roosken incarnaat?"
't Meisken bloosde gevleid en sloeg verward de blikken neer.
Coddebiers' lichtvaardige versieringen ergerden meester
Macharis, die een streng en gewichtig rhetoricijn was,
factor van de Kamer van Schaerdycke : „De Tinkers van
den Parnassus," en Fiete moest gedwee zijn klachten aanhooren :
- Ongeoorloofd is het ; nilke kcrels met ongewasschen
lianden rhetoricam te laten verkoopen voor laag geld.
Foei ! voor die landloopers, die uit den aaszak leven. Ze
kennen niets van de schriftuurlijke, Grieksche en Romeinsche tragedien en historien, en weten niet eens op rijm
te spreken. Daar zou men te geenen tijde in mogen consenteeren. Onze kamer zou meer moeten geholpen worden,
dan zouden wij op kermis stichtelijke en schoone treurspelen opvoeren.
Fiete was het eens met den geleerden mopperaar.
Ge zoudt daar met den pastor eens moeten over
't Pastorken van Schaerdycke. 3
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spreken. Hij moest dat doen verbieden. Maar zou hij 't
wel doen? Hij heeft zelf een zwak voor dat rifjerafje
van yolk ! Ja, Fiete, daar klagen hier alle notabelen
over ...
De maarte dacht aan de manier, waarop het pastorken
gisteren partij trok voor den poppenspeler, maar ze wilde
den magister zoo maar niet dadelijk gelijk geven.
— Meneer de pastor heeft geen uitstaans met zoo'n
landloopers
— Maar hoor toch wat die kerel daar al uitkraamt!
ergerde zich Macharis. Wat al lichtvaardigheden!
— En dat in 't bijzijn van den jonkheer! sprak Fiete
met bedenkelijk hoofdschudden,
De meester stelde haar echter gerust. De jonkheer zou
dat zoo kwalijk niet opnemen. Hij was zeer genadig.
De pensionaris vond behagen in Jozijnkens bekoorlijk
blozen en ging voort met haar speelsch te vleien.
— Mijn roosken incarnaat ! Dat mag ik toch wel zeggen,
niet waar ? En aan meneer den pastor gaat ge 't zeker
toch niet voortvertellen?
Jozijnken trok even een scheef gezichtje om die gekke
veronderstelling. Natuurlijk zou ze dergelijke dingen aan
't pastorken niet overbrengen. Zag ze er dan nog zoo'n
kind uit, dat ze niet weten zou wat ze zwijgen moest.
De pensionaris begreep, dat hij op dien weg kon voortgaan.
— Die poppers-Floris doet ginder zijn best, schertste
Adhemar, maar hij is te poetelijk, hij zweeft te zeer in
de wolken, hij knabbelt rook, hij is niet a la mode. Ik
zou 't anders doen.
En nu gaf hij allerlei lieftalligheden ten beste, schijnbaar uit Touter kortswijl, maar door vluchtige, diefsche
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blikken gaf hij toch te kennen, dat zijn woordengespeel
wel degelijk voor Jozijnken bestemd was.
Mignonne, zou ik beginnen, sprak de pensionaris,
uw voeteken is om te stelen. Verberg het niet ender uw
kleed, het hart van uw serviteur kwijnt er om.
Jozijnken stak een parer voetjes jokkend vooruit en
bekeek het met welgevallen.
- Uw handeken klein en fijn is als een vogelken, dar t
geen nesteken heeft, ging de jonkheer op listig, comediantsche wijze voort. Leg het in het warme beddeken van
mijn groote harden. Wat zoudt ge zeggen, Jozijnken, van
men serviteur?
Dart hij een groote dwaas is, jonkheer-pensionaris!
lachte het meisje, dat zilch door bet speelsche gevlei toch
gestreeld voelde.
— En de serviteur zou u danken en antwoorden, dat
gij het liefste pampoezeken zijt, dat hij op aarde ooit zag!
Zoo ging het nu voort als een raketspel van schijnbaar onschuldige, galante aardigheidjes en plagerijen, en
beiden vonden het verrukkelijk.
De verwarring, die Jozijnken gedurende de eerste oogenblikken van de ontmoeting ietwat verlamd had, was geweken, de vreugde blonk nu op haar glunder gezichtje
en met prille vrijmoedigheid en sprankelend argeloos gekoketteer stond zij den pensionaris te woord.
Coddebiers, die haar door de reet van zijn kast geen
oogenblik uit het oog had verloren, zag al spoedig wat
er gaande was. Jozijnken luisterde niet eens naar hem;
scheen niet eens te weten, dat hij daar was. Die andere,
die groote beer boeide haar! En hij kon wel vermoeden
hoe. Hij kende die sinjeurs! Heel Coddebiers' mooie luchtkasteel stortte weer ineen en een bittere weernoed maakte
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zich van hem meester. Hij zag Jozijnken blozen, de oogen
neerslaan, lachen, liefelijk lonken, bij 't geliflaf van dien
voornamen jonkheer, en 't was hem of hij in al die teekenen
hoorde wat ze elkander zegden. Wat hij maar door den
mond van zijn houten personagitn dorst uiten, dat fluisterde die daar in Jozijnkens eigen luistergrage ooren. 't
Was ineens uit met Floris' roerende minnegekweel, er
kwam een plotse dofheid over zijn stem, en na het spel
van de liefde scheen nu zonder overgang een spel van
droefheid aan te vangen.
Hun druk gebabbel voortzettend, stapten de pensionaris
en Jozijnken den zonnigen boomgaard op, gedwee gevolgd
door den meester en Fiete, die beiden een hooge borst
zetten in dat vereerende gezelschap. De arme poppenspeler
blikte wanhopig zijn onverschillig heidinneken achterna
over de malsch groene zonnevlakte, waar hier en daar een
bonte koe een helle viek wierp, en blauwe schaduwen onder
de kromme appelboomen donkerden. Hij zag hoe, ginder
ver, de jonkheer hoofsch-gedienstig den sluitboom bij den
veldweg opensloeg, en hoe het viertal langs hagen en
korenakkers verder trok. De laatste blanke stip van Jozijnkens kanten falie verdween achter de wiegende arenzee,
en in eindelooze droefheid voelde Coddebiers eens te meer
welk ontgoochelend spel zijn domme hart hem weer had
gespeeld. 't Vlasblauwe wiewouterken, dat gisteren nog
eens voor hem was opgevlogen, ontweek hem weer voor
goed. Een luide wachtel riep van over de wijde vlakte,
als wilde hij den poppenman bespotten.
De vertooning van Floris en Blancefloer eindigde in
doffe onverschilligheid.
De pensionaris had in 't Schaeck voorgesteld Jozijnken
naar het park van 't kasteel te leiden. Een fijne joffer
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als zij zou daar beter op haar plaats zijn dan onder dat
grove boeren- en visschersvolk voor de ronzebons.
Eerst bezochten zij de orangerie, waar een weelde van
rijp fruit op strooien matten fijne geuren verspreidde.
De vriendelijke pensionaris vertelde van de kunst van zijn
hoveniers, die hem zulke groote, donkere Damas-pruimen
met heerlijken specerijsmaak wisten te winnen.
— Ge moet ze maar proeven, Fiete, en gij ook meester! noodigde de guile gastheer uit. Ze liggen daar voor
't nemen.
De gloriderende twee beten in de sappige pruimen, dat
ze er bij likkebaarden.
De schoolmeester maakte de grondig wijze opmerking:
— Dat verslaat beter den dorst dan het waterzuchtig
scharrebier uit het Schaeck.
— En deze perziken hier, ging de deskundige pensionaris voort, zijn geent op een moerbezieboom. Ze zijn
rood van binnen als granaat-appelen uit Spanje. Ze verlangen naar een beet van uw witte tandekens, Jozijnken!
En terwijl het maagdeken gretits vRr_i de zelcizairm vrucht
snoeptc, schaikte de jonkheer voort alsof hij van den prins
geen kwaad wist:
Gelukkige perzik, zou uw serviteur u zeggen, mignonne.
Jozijnken geraakte als in een roes en begon bij dat minnelijk gespeel hoe langer hoe meer de werkelijkheid te
vergeten. Met een jonkvrouw van hoogen huize zou de
pensionaris zeker niet hoffelijker en lieftalliger zijn, en
een boos duivelken blies haar gedurig in, dat ze die hooge
onderscheiding om haar bevalligheid toch wel verdiende.
Het was Jozijnken een wellust zich bewonderd te weten
en dat te hooren van zoo'n beer. Ze koketteerde met hem
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hoe langer hoe meer en moedigde zoo onwillekeurig den
pensionaris aan, die vele waterkens doorzwommen had
en er niet meer aan twijfelde, dat hij het behaagzieke
maagdeken wel zou krijgen waar hij wou.
Ze wandelden nu voorbij de bedden, waar de jonkheer
geurige meloenen onder glazen klokken liet kweeken, en
voorbij uitgestrekte partijen aalbessen en frambozen, die
Fiete verleidden tot woordenrijke beschouwingen over
marmeladen en confituren, waar alleen de magister naar
luisterde. Toen bracht de pensionaris hen uit die paradijzen van nuttige wonderen, langs heerlijk geurende rozenperken heen, naar de speelscher, frivoler aantrekkelijkheden der warande.
Ze kwamen nu op een half-cirkelvormig steenen terras,
waar zich op de doorsneelijn, onder eenige boogzuilen,
een marmeren fonteingroep verhief : Neptunus met zijn
drietand, getrokken door zeepaarden en omstoeid door
aanvallig minzame nereieden. Rondom het terras bevonden zich enkele tritons, die met bolle wangen op kinkhorens bliezen.
— We gaan de waters eens laten spelen : kondigde jonkheer Adhemar aan, als een onschuldige vriendelijkheid.
Een heimelijke betweterslach plooide 't aangezicht van
den meester. Hij die 't park van vroeger kende, wist welke
loosheden hier verborgen lagers. Toch liet hij er niets van
blijken. Hij begreep het best, de jonkheer wilde zich verjolijten ten koste van Fiete en Jozijnken. Behoedzaam
ging hij naar den boord van het terras, terwip de pensionaris achter een van de toeterende zeegoden een grooten sleutel draaide.
Stilaan begon het to leven in de steenen beelden. 't Vas
een klokken en borrelen van wellend water, dat weldra
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riezelend uit den mond der tritons, de boezems der nimfen en de neusgaten der paarden en dolfijnen opspoot.
it Ruischte in de bekkens als een zomerregen.
Jozijnken en Fiete vonden 't heerlijk. 't Maagdeken stak
de hand onder een stroelende straalken en liet zich door
de spattende droppelkens verfrisschen. Fiete maakte groote
gebaren van bewondering.
- Ge doet ons te veel eer aan, jonkheer.
Nu begon het ook ender het terras te leven.
— Daar hebt ge ze ! dacht de wetende meester, die
met oolijke oogen de pret afwachtte. De springertjes!
De kulfonteintjes ! Daar zijn ze!
En op twintig plaatsen te gelijk sproten uit het terras
verraderlijk verrassende, anderhalf-voet hooge waterstraaltjes op, die de beenen der vrouwen met een koele
kitteling besproeiden.
Jozijnken had de grap het eerst beet en met een kwieken
sprong was ze in veiligheid. Hartelijk lachend schudde
ze met bekoorlijke beweginkjes de kristallen droppelkens
van haar kleed, en de galante pensionaris waar haar daarbij
hoffelijk behulpzaam.
— meet u Been moeite, jonkheer, fluisterde zij met schalksche jokkernij, en liet hem begaan.
Fiete begreep niet zoo dadelijk wat er gebeurde.'t Onaangenaam gekrieuwel der nattigheid deed haar opspringen
en rondloopen, en toen ze de fonteintjes overal rondom
haar zag sprankelen en sproedelen, begon ze ineens groot
misbaar te maken.
- Ach Jezuke van Marante ! Mijn beste rok ! Meester,
help me!
De pensionaris en de magister schaterden. Jozijnkens'
lach schalde als een rinkeling van zilver door de lucht.
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- Langs hier, matant ! riep ze, toen Fiete in de richting
van den meester vluchten won.
De meester vergat heelemaal zijn houterige voornaamheid en deed mee aan het lustige waterspel.
- Langs hier, juffrouw Fiete ! klonk het weer uit zijn
mond, toen de maarte naar Jozijnken toeliep.
Gelukkiglijk geraakte Fiete nog tijdig uit haar verlegenheid en toen ze zag, dat de waterspatten van haar kleed
waren afgerold zonder het erg vochtig te makers, lachte
zij met de anderen mee.
— Hebt ge dat van uw leven gezien ! Ha ! die jonkheer,
die jonkheer !
De kulfonteintjes hadden hen met een kinderlijk dartelen
speellust en een luchtige opgeruimdheid vervuld, die de
pensionaris nu benutten wilde. Hij kende de kracht van
een kunstig crescendo.
— Nu gaan we nog den doolhof zien!
- Ach neen ! verzette zich de maarte met een angsttoontje alsof dit voorstel haar een geheimzinnige vrees
aanjoeg. Nu nog verloren loopen!
— Wel, ge moet niet schrikken, Fiete. Op onze jaren
gebeurt dat niet meer! woordspeelde .Macharis, die nu ook
al grapjes begon te wagen.
Jozijnken en de pensionaris waren al een eind voorop
en trokken tusschen de zorgvuldig gesnoeide,lange palmenhagen, den donkeren doolhof in. Na nog wat tegenstribbeling volgde Fiete tamelijk gewillig, naast den meester,
die haar geruststellend verzekerde, dat hij daar zijn weg
zou vinden als in zijn eigen huis.
— 1k heb een windroos in mijn hoofd, waanwijsde hij.
Naarmate ze dieper in het web van verwarrend dooreengevlochten paden doordrongen, voelde Fiete zich meer
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en meer beklemd. Ze had Jozijnken en den pensionaris
uit het oog verloren en het scheen haar of ze nu ineens
alle stuur kwijt was, want in het orienteervermogen van
den meester had ze weinig vertrouwen.
— Jonkheere, Jonkheere ! riep ze gejaagd. Waar zijt
ge ? We kennen den weg niet.
Er kwam geen antwoord.
- Schreeuw toch zoo niet! verweet haar de magister.
Ik ken zeker den weg. 't Is een kinderspel, zeg ik Longs
bier, kom!
En ze sloegen een pad in, dat Fiete nog donkerder
en wanhopiger toescheen dan al de andere. Toen daar
een opgeschrikt lampreelken eensklaps door 't roerige,
ritselende groen wegschichtigde, kon ze zich niet meer
bedwingen en begon weer te roepen:
— Jonkheere, jonkheere toch ! Waar zijt ge?
— Hier-ler! klonk nu een zilverige glijtoon, heel nit de
verte. 't Was Jozijnken, die in 't geval een dol plezier had.
— Waa-aar ? vroeg Fiete weer.
— Hie-ier ! spotte opnieuw 't raadselachtig antwoord.
— Ginder zijn ze, aan diem kaut, kora meester! En Fiete
ging aan 't draven in de richting van Jozijnkens stem,
haren pruttelenden gezel meesleurend.
— Wacht wat, we komen ! riep ze.
— Ze mogen ons niet vinden ! haastigde Jozijnken tot
den pensionaris, blozend en hijgend van opgewonden speelvreugd. Kom, wij loopen den anderen kant uit!
En alsof ze met een kameraad te doen had, nam ze
den bedaagd-jeugdigen jonkheer bij de hand en deed hem
meehollen. Hij vond het een eenig buitenkansje om zoo
met dat bekoorlijke gitanelleken te kennen stoeien, en
aangemoedigd door Jozijnkens kinderlijke vertrouwelijk41

heid, legde hij bij 't loopen zijn arm om haar leest. Jozijnken scheen het in de opwinding van 't spel niet eens
te merken.
Zoo kwamen ze bij een bank, waarop ze zich beiden,
als van zelf, zonder afspraak, lieten neerzinken. Ze bleven
er een heelen tijd sprakeloos zitten uitblazen.
De kruidige reuk van de palm omvatte hen scherper,
en de dag, die naar den avond ging, maakte hier de
schaduw geheimzinniger dan in de andere paden, waar
ze totnogtoe gekortswijld hadden. Ze hoorden niets dan
het suizen van de koelte in de hagen, en dan heel zacht, uit
de verte, het kleppen van het kerkklokje voor de vespers.
Een vluchtige ernst kwam over Jozijnken. Ze dacht
even aan 't pastorken, die haar te vergeefs zou zoeken
op den avonddienst.
— Waar zou matant nu zijn ? vroeg ze den pensionaris
met een even optintelende vreesblikkering in de groote
zwarte oogen.
— Wel Jozijnken ! Ze zal zich wel dadelijk laten gelden ..., schertste haar maat, en werkelijk, op 't eigenste
oogenblik gilde de maarte opnieuw, nu dichter bij:
- Hola ! Waar zijt ge? Jozijnken
— Nu is 't genoeg, jonkheer. Matant heeft schrik, ik
hoor het ! besloot Jozijnken, opstaande.
— Toch niet, mijn pampoezeken. Blijf nog wat, 't is
hier zoo verrukkelijk. Ge wilt toch nog niet weg, zeker ?
Mij verlaten?
Hij had haar handekens gevat. Zij zocht zich los te
maken, doch meer in koketteerend aarzelspel dan uit
meenens.
--- En weet ge niet, fluisterde hij haar toen dicht aan
't oor, weet ge niet, dat wie op deze bank naast elkan42

der zaten, elkander ook moeten kussen ? Dat is de wet,
Jozijnken.
En 't gebeurde nu als een onschuldig spel. De jonkheer
zocht den bloeienden mond van 't maagdeken, maar zij
wist zoo lenig en licht-behendig aan de hinderlaag te
ontsnappen, dat hij haar enkel op de wang een vluchtigen kus kon drukken, terwip ze hem kwiek en gratielijk
ontglipte.
— Mechant! keef ze, half bedremmeld, maar toch gevleid en guitig.
- Och 't pastorken zal het toch niet weten Kom
De jokkernij ging echter niet verder.
— Jozijnken! Jonkheer ! Waar zijt ge ? schalde it weer
als een kreet van hoogen nood, heel nabij. Fiete en de
meester konden elk oogenblik verschijnen.
De pensionaris liet ineens, hoezeer ook met tegenzin,
alle veroveringspogingen varen. Hij moest immers op zijn
fatsoen waken. Als een jongen, die er genoeg van heeft
duikertjeweg te spelen, sloop hij loerend langs de haag
voort orn Ficte te --tAtz v.; or, nruviigsde. _Toziinken nit
om mee te zoeken.
— Ze zijn daar ! berichtte 't gloeiend-blozende maagdeken, en wees op den meester en haar matant, die op 't
eind van 't laantje eindelijk in it zicht kwamen.
— Die jonkheere toch, die jonkheere ! riep Fiete al
vleierig uit de verte. Een mensch zoo doen schrikken
Wel Jezuke van Marante ! En gij, Jozijnken, hadt gij Been
schrik?
- Waarom zou ze geschrokken zijn ? onderbrak de
magister. Ze was met den jonkheer, die den weg nog
beter kent clan ik Wij hebben - ons toch goed uit den
slag getrokken
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— 1k dank u wel ! Wat zou het geweest zijn, hadt ge
dat niet zoo goed gedaan ? schamperde Fiete, en zich tot
Jozijnken wendende, drong ze er op aan naar huis te
keeren.
— Kind, 't is hoog tijd. Hebt ge de vespers hooren
luiden ? 't Is in langen tijd niet gebeurd, dat we die hebben
gemist. Wat zal de pastor van ons denken?
— Hij zal begrijpen, dat het niet alle dagen kermis is!
verzekerde de jonkheer. En zoo kunt ge van hier toch
niet weggaan. Ik moet u nog wat fruit meegeven om thuis
op mijn gezondheid te eten.
Fiete was weer overwonnen, maakte een dankbare reverentie en stapte mee op naar de orangerie.
- Laat mij toe u nog eens te complimenteeren over
de educatie van jufvrouw Jozijnken, uw nicht ! ging de
jonkheer onderwege voort. Ge haalt er eere van, gij en
de pastor. Ze heeft manieren van de hooge wereld en
't is een plezier met haar te converseeren.
Fiete straalde triomfantelijk; ze kon haar vreugde niet
beheerschen.
— Hoort ge dat, Jozijnken ? Ja, jonkheere, wij hebben
ons best gedaan met dat kind ...
— Ze zou goed op haar plaats zijn onder menschen
van kwaliteit en aanzien.
't Suisde van onbezonnen vreugde in Jozijnkens gloeiend
hoofdje. Ze had den heelen namiddag als in een roes geleefd. Wat de jonkheer haar al gewaagds had gezegd, zijn
arm om haar leest, zijn handdrukken, zijn kus, 't was alles
zoo licht rakelings, zoo behendig vleiend over haar heen
geglipt, dat het haar niet den minsten aanstoot gaf, wel
integendeel ! Was dat kwaad ? Ach, neen ! Louter spel was
het. In haar lichtzinnige argeloosheid voelde ze het zin44

nelijke verlangen van den pensionaris nog niet. Ze zag
in hem een soort van speelgenoot, een goeden mononkel,
wien ze onbesuisd alle vertrouwen schonk, en zijn lofspraak
op haar bevalligheid en schoonheid, zoowel als de stilzwijgende bewondering, die zijn blikken voortdurend verrieden, werkten op haar meisjesgemoed als dronkenmakende wijn. Z66 te leven, dag aan dag, in deze heerlijke
warande, vertroeteld en bewonderd ! Wat een droom!
In de orangerie vulde de jonkheer een heelen korf met
appetijtelijke perziken, abrikozen en pruimen.
— Zoo heeft meneer de pastor ook zijn deel, Fiete. Zeg
hem, dat het komt van mij, zijn niet voorbeeldigen, maar
toch niet zijn slechtsten parochiaan... Zeg hem dat...Ik
zal hem dezer dagen wel eens bezoeken.
Bij deze laatste woorden wierp hij steelschgewijze een
veelbeteekenenden blik op Jozijnken, die hem goed begreep.
De schoolmeester, die zijn zakken ook met vruchten
had volgepropt, en al een heelen tijd zijn afscheidsgroet
aan 't herkouwen was, betuigde nu, wars van alle dorperheid, up rhetoryckelycke wijze den dank der drie gasten
voor de gratielijke en genereuzelijke wijzu waaro.p d e jonkbeer hen gerecipiderd en gefesteerd had, en opgetogen
trokken ze samen naar huis.
Voor de magister de vrouwen verliet, richtte hij nog
gewichtig de volgende vermaning tot Fiete:
— Vergeet niet aan den pastor te zeggen wat ik over
dien poppenspeler denk. Als de rhetoricijnen van hooger
hand geholpen worden, vertoonen zij aanstaande jaar op
de kermis de nieuwe konstige en recreativelijke tragedie,
die ik nu aan 't bepractizeeren ben.
Maar zie, Binder ver stood de pastor waarachtig vertrouwelijk te praten, met dien landlooper!
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Hoe is 't mogelijk ? zuchtte Macharis, terwip hij hoofdschuddend heenging. Laat het maar zoo, Fiete, uw tusschenkomst zal toch niet helpen. Als ik dat zie, weet ik genoeg.
Fiete zette weer haar grimmuts op. 't Was toch werkelijk of de pastor het deed om haar te ergeren
Na de vertooning had Coddebiers zijn poppenspel moedeloos en teleurgesteld opgebroken en was naar zijn
wagen teruggekeerd. Hij had onderweg eenige boeren
kwijtgespeeld, die zich de eer wilden gunnen met hem
in de herbergen glazers bier te gaan drinken. Zijn zinnen
stonden daar niet op. Hij zocht de eenzaamheid.
Eerst had hij weer een poos de dwaze hoop gekoesterd, dat Jozijnken toch nog bij zijn wagen komen zou,
zooals ze gisteren avond had beloofd, maar voor nog de
dag naar zijn einde ging, verdween die waan voor goed.
Hij voelde nu eerst werkelijk hoe gek hij was geweest,
zich te gaan inbeelden, dat Jozijnken, de mooiste, die er
te vinden was, zich met hem, den leelijkste, zou inlaten.
Wat recht had hij op haar, hij de arme, verlaten, groteske
doolaard ? Wie blies hem zulke onzinnigheden in het hoofd ?
Vrouwen konden toch niets dan spot voor hem over
hebben. Die bitterheid had hij nu al zoo dikwijls in zijn
leven ondervonden. Hoe had hij er zich weer aan kunnen
blootstellen?
Daar kwam dan het pastorken van de vespers en sprak
hem aan!
-- Is de dag goed geweest, Coddebiers?
— Elke dag heeft zijn goed en zijn kwaad, meneer
de pastor! wijsgeerigde Coddebiers.
it Pastorken bekeek den poppenspeler doordringend en
legde een verband tusschen die woorden en de ontroering, die hij gisteren avond van over "t muurken bij den
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eenzamen zwerver had gemerkt. Hij vermoedde wel wat
er in het hart van den misdeelde omging en wilde hem
troosten, maar tot zijn groote verwondering troostte Coddebiers zich zeif zeer wijselijk.
— Zoo gaat het, ja, en we moeten ons daarin schikken.
't Kwade vergeten en 't goede in dankbare herinnering
houden
- Dat heet ik spreken, Coddebiers ! En 't pastorken
nam hem de hand. Indien al de menschen zoo redeneerden, zouden er meer gelukkigen zijn. Dankbaar zijn om
't goede, ja, en niet to veel droomen
Niet droomen ? Waarom niet ? Droomen is 't schoonste
dat ik ken ...
- Droomen ontgoochelt
- Niet als 't bij droomen blijft, meneer de pastor. De
ontgoocheling komt van de werkelijkheid, niet van de
droomen.
— Wat een filosoof ! lachte 't pastorken. Maar ge hebt
toch gelijk, man. Zoo hoor ik het gaarne.
Over Cuddebiers was weer de wijsheid gekomen van
de berusting, die alle ontgoocheling ten slotte tot een
weemoedige vreugde maakt. Dat was nog zijn grootste
kracht. Droomen, die wrok tegen het leven wekken, breken den man; droomen, die een naschijn van geluk achter
zich laten, verheugen en verfraaien zijn leven. Dat had
hij geleerd van kindsbeen of en terwijl hij daar langs de
baan in 't licht der ondergaande zon zijn avondbrood
nutte met zijn knechtken, was alles weer vredig en rustig
geworden in zijn stil melancholisch gemoed. De onbesuisde droomendolheid van een dag was voorbij. Hij beheerschte weer zijn hart. Hij zou morgen heen gaan,
maar in zijn binnenste zou hij de klaarheid van Jozijn47

kens oogen meedragen als een herinnering, en dat was
alles waar hij aanspraak op mocht en wilde maken.
En toen naderden Jozijnken en Fiete.
— Dezen keer komen we laat naar huis, niet waar,
meneer de pastor ? lachte 't meisje. We hebben heel den
achternoen in de warande van jonkheer d'Anastro doorgebracht, en kijk eens wat hij voor u heeft meegegeven
Ze duwde de vruchtenmand in de handen van 't pastorken, die de oogen opentrok bij 't zien van al dat fijne ooft.
— Lieve deugd ! Wat een overvloed ! Is dat om te doers
vergeten, dat hij u van de vespers weerhouden heeft?
Nu, ik lust ze, hoor, en voor zoo iets Beef ik u wel de
absolutie
Toen schonk hij den poppenspeler twee perziken.
— Ik deel mee, Coddebiers. Ze komen niet uit mijn
boomgaard, maar ik gun ze u van harte.
Fiete werd hoe langer hoe boozer. Dat ging nu toch
wel over zijn hout. Dat mooie fruit aan dien lorefaas
weggeven ! Bitsig maakte ze een einde aan het onderhoud
en dreef 't pastorken en Jozijnken naar huis.
— God geve u alien den goeden nacht! groette Coddebiers. Ik vertrek morgen met den dag. Veel geluk ! Tot
de naaste kermis.
it Pastorken kwam een paar stappen terug om hem
nog eens gul de hand te drukken ; Jozijnken wuffde hem
vriendelijk onverschillig toe ; Fiete pruttelde en mopperde
allerlei onvriendelijkheden tusschen de tanden.
Coddebiers volgde 't slanke beeld van Jozijnken tot het
om den hoek verdween. 't Was een koel afscheid, maar
in zijn melancholische berusting vond hij het dan maar
beter zoo.
Hij bekeek nog even de twee donzige vruchten, die hij
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in de hand hield. Dat was 't eenige, dat hem nog een
tijdje aan Jozijnken zou herinneren. Maar toen hij bedacht,
dat die perziken van den jonkheer kwamen, van wien
zij blijkbaar zooveel meer hield dan van hem, gaf hij ze
aan zijn knechtken.
's Anderendaags heel in de vroegte verliet hij Schaerdycke. Hij wierp nog een laatsten blik op de pastorij,
naar Jozijnkens raam. 't Gordijn was neer. Het meisken
sliep nog vast en dacht zeker niet aan hem. Hij ging
zooals hij gekomen was, eenzaam op zijn doolaardsweg,
en toch zong er onwillekeurig in zijn hoofd een weemoediglief refreinken:
Een bitter kruid is scheiden,
Het doet er mijn herte zoo wee,
Maar 'k draag al over de heiden,
Lief kind, uw beeltenis mee.
De zonne van St. Donaas zou vandaag niet gloren. Het
land was ontheisterd. De lucht hing grijs en logge wolken wentelden uit het zeegat over de vlakte.
Een vroege merel blics eigens de waterfluit.

't Pastorken van Schaerdycke. 4
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's Nachts in haar beddeken bleef Jozijnken nog lang
bezig met hetgeen de pensionaris gezegd had van haar
oogen, mond, handjes en voetjes, van haar heele fleurige
persoontje, en de bedwelming, die hij in haar gemoed had
gebracht, werkte nog lang na. Vroeger had nooit een man
zoo tot haar gesproken. Wel had ze haar jonge bevalligheid al meer hooren prijzen, maar zoo open, zoo onomsluierd als de jonkheer, had geen mensch het nog gedaan.
Zijn woorden van vleiende bewondering waren als brandende droppels • op haar hart gevallen en stookten er
hoogmoed en ontevredenheid met haar stil, rustig bestaan.
Een boos duivelken begon in haar te werken.
Toen ze 's anderendaags opstond, schenen de wereld
en het leven haar veel donkerder dan daags te voren.
De hemel was grauw en zonloos, een fijne motregen ruischte eentonig neer op het wingerdloof rondom haar vensterraam, en 't vooruitzicht, dat ze haar dag weer moest doorbrengen in de acme kluis der pastorij, viel haar zwaar.
Het verblijf in die woning vol schaduw, waar de vreugde
nooit eens volop en onbelemmerd opbloeien kon, waar
geen toontje te hoog, geen lack te luid mocht opklinken,
leek haar nu ineens bekrompen en droevig. Het leven met
die twee oude menschen, die zoo kinderachtig angstvallig
op haar waakten, had niets aantrekkelijks meer. Fiete was
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een zeurkous en de vreugde, die 't pastorken zocht te
verwekken, was als de muziek van zijn huisorgelken, —
door de blijdste toners klonk nog de verveling heen.
Ze was nog dronken van de heerlijkheid van gisteren
en terwip ze zich herhaaldelijk met stijgende behaagzucht
in haar schamele spiegelken bekeek, voelde ze zich, als
nooit voorheen, een schepselken van weelde, bestemd om
te leven ginder in dien rijkdom en wellust, waarvan zij
nu de poorten had zien open staan, en waar te midden
in de jonkheer-pensionaris prijkte. Met zijn oude-jonkmanszwier, zijn opgesmukte vleitaal, zijn geveinsde teederheid
en zijn i-la-mode-kleeren, waar een prikkelend geurtje uit
opsteeg, scheen hij het onervaren Jozijnken nog jong toe,
en werkelijk broeide er in haar onbezonnen hoofd een
dweepsch gevoel voor den bejaarden mooiprater. Een
wild vogelken van verlangen sloeg in haar hart de vleugelen uit naar de zonnige, bloemige parken en de weidsche
zalen van Spiegelhove, die in haar dwaze droomen gloorden als een paradijs.
's Namiddags moest Jozijnken het vruchtenmandje naar
het kasteel terug brengen. Haar wachtte daar een groote
vreugde, alzoo gij zult hooren.
De bui van 's morgens was over. De zon schitterde weer
allerwegen op de nog lekend frissche bosschagidn en
bloembedden, waaruit een verkwikkende geur opging, die
de heele warande doorbalsemde. Jonkheer Adhemar en.
jonkvrouwe Aglad zaten op het terras en lepperden genoeglijk een hartig kopje koffie naar de nieuwe maniere.
De herinnering aan Jozijnken speelde den pensionaris
onophoudend door den geest en bleef hem uitermate zeer
tempteeren. Hij had het gevoel dat hij zich gisteren als
ervaren practizijn in den handel der amoureusheid niet
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op zijn gewone hoogte had gehouden. Schuchter en schuw
als een onbedreven nieuweling, als een galant tremblant,
was hij bij het dwaas-kinderlijke voorspel blijven steken,
alhoewel zich Jozijnken zijn inleidende woordengevlei en
liefkozingen wel goed gevallen het. Hij kon maar niet begrijpen waarom hij het daarbij gelaten had. Maar 't voornemen zat nu vast in zijn hoofd: uitgesteld was niet verloren. Jozijnkens prille bevalligheid maakte hem zoo
tureluursch, dat hij er noch min noch weer over practizeerde om haar op Spiegelhove en in de stad bij zich aan
huffs te nemen.
De listeling had daartoe een uitstekend plannetje bedacht
Agla e , de jonkvrouwe, begon langzamerhand de vele
ongemakken van den ouderdom te gevoelen, en vooral
wanneer de ziltige humeuren van flerecijn haar in handen
of voeten zaten, vreesde zij al eens haar broer niet genoeg
te kunnen verzorgen. Op knechts en meiden kon ze niet
rekenen om haar te vervangen. Ze waren alle te onhandig,
te grof, te onbeschaafd om den door haar verwenden
kieschkeurige te dienen. En bij geniis aan huishoudelijke
vertroetelingen mocht het hem eens in den zin komen te
trouwen en haar te verlaten! Die gedachte joeg haar den
schrik op het lijf en deed haar naar alle mogelijke middelen uitzien om een dergelijke ramp te voorkomen. Zoo
sprak ze al een heelen tijd van een kamenierken in dienst
te nemen.
— 1k zou er wat gezelschap en help aan hebben, betoogde ze aan Adhemar.
In den grond verlangde zij 't kamenierken alleen om
het naar haar hand te drillen voor den uitsluitelijken
dienst van den jonkheer.
Totnogtoe had hij slechts heel onverschillig geluisterd
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naar Aglae's redeneeringen over die kwestie, maar gisteren avond bij 't souper toonde hij er plotseling een
warme belangstelling voor. 't Was hem toen ingevallen,
dat Jozijnken wel een voortreffelijk kamenierken kon worden en zijn verbeelding spiegelde hem reeds al de verdere mogelijkheden in het gunstigste daglicht voor.
— Nu heb ik een kamenierken gevonden! zegde hij
triomfantelijk tot Aglae. Een eerste klas-kamenierken!
— Hoe vindt gij kamenierkens, broer Adhemar? vroeg
de jonkvrouwe verwonderd, lachende om 't ongewone van
it geval.
— Heel toevallig, zuster Aglae ! En hij vertelde dan
van zijn ontmoeting met den schoolmeester, Fiete en Jozijnken. Hij had met het meisken gesproken en het scheen
hem bizonder geschikt om in Aglad's dienst te komen.
— it Is een deftig kind, van goede educatie, vlug van
aannemen en, naar het mij voorkomt, steekt er geen
grcintje kwaad in. 1k ben zeker, dat ge er al mee zoudt
doen wat ge wilt.
Aglae was niet ongeneigd om op het voorstel in te gaau
en stelde zich voor verdere inlichtingen te nemen.
Terwijl ze nu met haar broer op het terras de koffie
gebruikte, kwam Jozijnken als gewenscht.
— Ei ! riep Adhemar. Daar is het dochterken uit de
pastorij
En hij ging Jozijnken tegemoet om haar te verwelkomen.
Het meisken naderde met een lenigheid en een gratie die
niet te gelijken waren.
— Ach Jozijnken, zuchtte de pensionaris terwijl hij haar
de hand drukte, Floris zit sedert gisteren in het duister
te treuren, nu eerst wordt de dag voor hem weer klaar
en vreugdig. Gij zijt zijn zonneken ; weet ge dat nog ?
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Jozijnkens hart popelde. Blozend en sprakeloos liep ze
naast den pensionaris voort, die niet ophield haar lieftalligheden toe te fluisteren tot bij de trap van het terras.
Hier deed hij ineens weer heel ernstig. Zijn stem
klonk vaderlijk, plechtig en hij stelde het meisken aan de
jonkvrouw voor met passende waardigheid. Hij wilde te
werk gaan met beleid en oordeelde het verkieslijker de
kamenierkenskwestie door de twee vrouwen alleen te laten
bekokstoven. Zoo werd er niet den geringsten achterdocht
gewekt en hij was toch zeker, dat Aglae zijn wensch zou
volgen.
— 1k weet, zuster, dat ge met dit meisken wat te bespreken hebt. Ik laat u dus eenige oogenblikken alleen.
Tot straks ! En met een diefichen lonk van minnelijke verstandhouding op Jozijnken ging hij heen.
Aglad keek Adhemar met welgevallen na en sprak, hoogelijk waardeerend :
— Zoo is mijn broer, de jonkheer pensionaris, juffrouw
Jozijnken. Bescheiden en ernstig, dat ziet ge. Vrouwenzaken trekt hij zich niet aan
Ze verzette haar bril en onderzocht nu het meiske van
het hoofd tot de voeten. Het beviel haar uitermate. 't Zag
er inderdaad een naief, braaf schepselken uit, zooals Adhemar terdege had opgemerkt. Haar conversatie was zeer
beschaafd en haar Fransch bizonder welluidend. De jonkvrouwe wilde weten waar ze dat geleerd had. En toen
Jozijnken de zusterkens Apostolinnen uit de stad als haar
meesteressen noemde, weifelde Aglad geen oogenblik meer.
- Bij de zusterkens ? vroeg ze met blijde verrassing.
Zoo, zoo ! Bij zuster Amalberga zeker ? of bij zuster Alexis ?
0, ik ken ze allemaal!
Heel vertrouwelijk, als twee kostschooldochterkens met
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verlof, praatte de jonkvrouwe en Jozijnken nog eerst wat
over de eigenschappen en hebbelijkheden van al die bekende zusterkens, maar al spoedig viel het groote woord.
— Ik verlang een kamenierken, Jozijnken, een meisken
zooals gij om mij wat voor te lezen, om er mee uit wandelen te gaan, en om mij allerlei dienstjes te bewijzen,
die ik haar aanleeren zou. 1k zie niet goed meer, moet
ge weten, en soma heb ik wel wat last van het fierecijn. Zou het u niet bevallen, Jozijnken, met mij te komen
wonen?
De blijdschap flikkerde in de oogen van het maagdeken. De mooie droom, die te morgen nog zoo ver scheen
te liggen, kwam nu ineens tot haar. Ze zou de koude pastorij dus kunnen verlaten om haar intrek te nemen bier
te midden van al die weelde, bij den verleidelijken jonkheer? Met onverholen vreugde antwoordde ze dadelijk:
— Ja, heel gaarne, mejonkvrouwe.
- Welnu, spreek er thuis eens van. 1k zal dan komen
hooren wat meneer de pastor en uw mataut er over denken.
— 0, ze =lien 't wel goed vinden! verzekerde Jozijnken.
Daarop kwam de pensionaris terug en toen hij hoorde,
dat de vrouwen t' accoord waren, sprak hij met een geveinsden toon van wijzen raadgever, den vinger half schertsend, half vermanend opstekend:
— Pas dan maar goed op, Jozijnken, want de junkvrouwe is niet gemakkelijk
— Kom, broer Adhemar! Gaat ge 't dochterken nu al
afschrikken voor het hier is?
-- God beware mij, zuster Aglae. 1k denk er niet aan,
maar Jozijnken meet toch weten bij wie ze komt
- Wij zullen 't met elkaar wel best vinden, de jonkvrouw en ik ! viel het gevatte maagdeken schertsend in,
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en de jonkvrouw waardeerde ten zeerste het vertrouwen,
dat uit die woorden sprak.
Aglae en Adhemar samen deden Jozijnken uitgeleide
tot aan het hek der warande.
Opgetogen, met popelend hart, het hoofd in een roes
van droomen, kwam het meideken op de pastorij terug
en vertelde oogenblikkelijk het groote nieuws. Ze had
gedacht het pastorken en Fiete daar heel veel genoegen
mee te doen, maar dat viel tegen.
De maarte alleen was dadelijk in haar schik.
— Kamenier van de jonkvrouwe Aglad! Wat een eer!
riep ze uit.
Het pastorken zong een heel andere wijs:
- Ik hoop dat Jozijnken toch gezegd heeft, dat ze die
betrekking niet aanneemt?
— En waarom dan ? vroeg Fiete, opsnorrend als een
oud spinnewiel.
-- Is Jozijnken u bier te veel?
— Te veel! Te veel ! Wie spreekt er nu van zoo iets?
Ge zijt toch altijd dwars en averechts, permitteer me,
dat ik het u zeg.
— Dank voor 't compliment, Fiete, maar ik verlang
niet, dat Jozijnken van ons wegga.
— Beeldt gij u in, dat wij hier altijd zullen blijven om
voor haar te zorgen ? Of wilt ge haar geluk in den weg
staan ?
Dat was een ernstiger woord. 't Pastorken bleef even
zwijgen en schudde zacht zijn peinzend hoofd.
— Neen, dat niet, Fiete, dat niet
— Wat dan ? vroeg de maarte, die voelde, dat haar
redeneering had ingeslagen.
— De wereld is zoo vol verleiding
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Toch niet bij door en door braaf en deftig groot
yolk als de jonkvrouw en de jonkheer.
- Wie weet ? De pensionaris .. .
- Wat weet ge van den pensionaris te zeggen ? vroeg
Fiete, die 't pastorken niet uitspreken liet.
- Ik heb niets van hem te zeggen, maar ik vrees .. .
't Pastorken, dat beter de verholenheden van het menschelijk hart vermoedde, hield niet bijster veel van de jonkvrouw
en zeker nog minder van den jonkheer. Hij kon hem niets
bepaalds ten laste leggen, maar 't gedrag van die groote heeren was zoo dikwijls bedrieglijke schijn, leelijkheid onder
schoone mantels. Dat wist hij. Zoo hadden ze te Schaerdycke
vader d'Anastro zijn heele levee lang geeerd en ontzien, maar
toen hij er niet meer was, gingen de tongen eerst los, om over
hem weinig stichtelijke dingen te vertellen, die alle echt bleken. En over den jonkheer-pensionaris ging er ook een rook
van amoureuze avontuurlijkheid, licht en onzeker, doch voldoende om 't pastorken tot voorzichtigheid te maven.
— Kwaad ei, kwaad kieken ! mompelde hij, zijn gedachten verradend.
Fiete vatte onmiddellijk wat hem bekommerde en ging
er met een vernieuwden krakeeltoon tegen in.
— Dat vind ik kostelijk Wie zou er meer verergernisse
geven, een landlooper als die Coddebiers, uw kameraad
met wien Jozijnken mocht staan viezevazen, of de jonkheer
d'Anastro, die bier op de handen gedragen wordt .. .
— Ge zijt -weer te haastig Fiete . .
—1k zeg maar wat ik meen ! Ik wil beletten dat Jozijnken in
de handen valt van lorefazen als die poppengast van de
kermis .. .
— -Onder een verhakkeld kleed kan ook wel een goed
hart schuilen .. .
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— Ilc verkies haar bij jonkvrouwe Aglae te zien!
Daar Jozijnken gedurende dat heele gekibbel nog geen
woord gesproken had, beeldde 't pastorken zich in, dat
ze wellicht liever op de pastorij bleef, en hij wilde haar
die bekentenis ontlokken.
- Ach Fiete, wat willen wij daarover pruttelen en
knorren. Jozijnken zeif zal daar het best over oordeelen.
— Ik weet wat Jozijnken denkt, antwoordde de maarte
beslist. Als 't rad van avonturen zoo voor haar ommeslaat en 't geluk haar rakelings voorbij glipt, zal ze 't
zeker grijpen met haar twee handen
— Maar laat Jozijnken zeif spreken
Het antwoord was een ontgoocheling voor het pastorken.
Jozijnken had haar twee oudjes maar laten betijen. Ze
wist toch, dat ze zich ten slotte altijd naar haar willeken
plooiden, en nu tante Fiete haar partij koos, twijfelde ze
geen oogenblik weer of it pastorken zou toegeven.
— 1k heb aan de jonkvrouwe al beloofd, dat ik aannemen zou ! verklaarde ze zonder eenige aarzeling.
- Daar! Wat heb ik gezegd? triomfeerde Fiete.
— Maar dat mocht ge niet doen, zonder er ons van
te spreken ! verzette zich het pastorken met een beslistheid, die Jozijnken deed begrijpen, dat ze andere middelen
moest gaan gebruiken om haar zin te krijgen. Haar gezichtje betrok en als een diep verongelijkte klaagde ze
bitter.
— Dat mocht ook al niet Ja, wat mag ik hier dan?
- Ge spreekt onverstandig, Jozijnken. Hebt ge hier iets
te kort ? Hebt ge it hier niet goed ? pleitte het pastorken.
— Ze heeft gelijk, onderbrak Fiete. Ge blijft haar altijd behandelen als een onnoozel kind ...
— 1k mag nooit eens doen wat ik wil
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- Wil ? Wil is een gevaarlij k kruid, mijn kind. Denk
aan 't eigenzinnige Willemijnken en haar pelgrimagie! vermaande 't pastorken, de herinnering opwekkend aan het
vrome boek van Boetius Bolswerdius, dat ze op zijn raad
dikwijls gelezen had. Volg liever 't voorbeeld van Duifken, dan komt er geen bittere nasmaak
- Ach ! Wat hebben wij aan al die flauwe historiekens !
sprak Fiete met onverholen minachting voor Bolswerdius.
En wat komt dat hierbij te pas ? Zoudt ge niet zeggen,
dat Jozijnken gevaar loopt en de poorten der helle binnen gaat?
Aangemoedigd door dien steun van Fiete, ging het meisken nog wat verder met haar geveinsde vertoon en begon
te weenen, de laatste woorden der maarte als een echo
herhalend.
- Ja, zoudt ge niet zeggen ?
Tegenover de tranen van zijn Jozijnken was het pastorken machteloos, en dat wist het meideken zeer goed.
Ze snikte wanhopig en met zulk misbaar, dat de weercfatiri wart
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vermrakte._

Fiete die het „diep ongelukkige kind" moederlijk in de
armen nam, zocht haar te sussen en te troosten. De beide
vrouwen stonden daar voor 't pastorke als een leveed
verwijt. Hij had geen hart, verzekerde Fiete. En Jozijnken had zeker niet verdiend wat hij haar aandeed.
Zoo is het gebeurd, dat na enkele oogenblikken het
verzet van het weekhartige pastorken gebroken was. Als
eenige toegeving verkreeg hij, dat Jozijnken nog op de
pastorij zou blijven tot op het einde van den Zomer.
Dan zou ze net de jonkvrouwe en den jonkheer meerijden naar de stad en daar haar dienst beginnen.
Gedurende die enkele weken beproefde het pastorken
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nog wel voorzichtig om Jozijnken van besluit te doen
veranderen, maar te vergeefs. Hij had geen invloed meer
op haar. Zijn pogingen om Fiete tot zijn oordeel over
te halen waren even vruchteloos en hij moest van den
nood een deugd maken.
De herfstwind roffelde reeds door het goudelend, wijnkleurig en gloeiend roode loof van de warande, toen de
eigenaars Spiegelhove verlieten. 't Pastorken en Fiete
hadden Jozijnken met haar goed naar het kasteel gebracht en stonden nu naast de karos, waarin het meideken aan de zijde van jonkvrouw Aglad had plaats
genomen. De jonkheer zou te paard naar de stad rijden.
Pralende liet hij zijn ros allerlei zwenkingen en wendingen maken rondom het rijtuig. Toen alles opgeladen
was en de reis kon beginners, groette hij 't pastorken en
de maarte ietwat onachtzaam met zijn rijzweep, en draafde
dan de groote baan op.
Naarmate 't oogenblik van 't vertrek naderde, werd
het pastorken meer en meer ontroerd. Hij sprak niet,
maar herb.aaldelijk drukte hij Jozijnken de hand, haar
als het ware streelend met zijn liefderijke blikken vol
gelaten droefheid. Fiete was aan 't snikken gevallen en
moest haar nichteken altijd maar opnieuw kussen. Nu 't
op een scheiden kwam, had ze er bijna spijt van, dat ze
haar liet gaan, maar ze hield zich toch goed, en vroeg
alleen aan de jonkvrouwe om Jozijnken toch van tijd tot
tijd naar Schaerdycke te laten weerkomen.
- Zeker, antwoordde Aglad. Den heelen aanstaanden
Zomer zal ze hier met ons komen doorbrengen.
— Dank u wel, mejonkvrouwe. Ach, een kieksken is zoo
gaarne waar het werd gebroed
Fiete zou haar klokhennengemoed nog gaarne Langer
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gelucht hebben, maar de jonkvrouwe gaf den koetsier
teeken, dat alles klaar was, en het rijtuig kwam in beweging.
Jozijnken knikte nog eens vriendelijk naar 't pastorken
en Fiete ; ze wuifde met de hand als een dame van hoogen
huize, doch liet geen bizondere aandoening blijken. 't Was
werkelijk alsof ze heel haar leven met dat groot yolk had
omgegaan.
Met toegenepen keel volgden de oudjes de karos tot op
den steenweg en zagen haar wegrollen, altijd verder, tot
ze aan de eerste bocht voor goed uit hun oogen verdween.
Stom en met loomen tred kwamen zij op de pastorij terug,
waar ze nets meer schenen te doen te hebben en alles
verlaten en doodsch uitzag.
Nu Jozijnken onder Adhemars eigen dak haar intrek
had genomen, begon hij haar eerst voor goed te omsingelen en geleidelijk maar zeker over zijn brugsken te
drijven. Hij oordeelde, dat het maagdeken nog eenige opleiding noodig had in den handel der amoureusheid om
hem al de geneugte te verschaffen, die hij van haar verwachtte en daar maakte hij nu zijn werk van met een
mericumar dige handigheid.
't Kamenierken was bij de d'Anastro's als in den Zoeten
Inval gelogeerd en werd er behandeld als het verwende
kind van den huize. Ze kreeg niet alleen mooie nieuwe
kleeren, waarin ze er als een edel freuleken uitzag, maar
ze leefde ook in de nauwste vertrouwelijkheid met de
jonkvrouw en den jonkheer. Ze nam met hen haar eetmalen, vertoefde naast hen gedurende de gezellige rusten conversatie-uren, of speelde met hen kaart of een partij
op het Perzisch schaakbord.
Zoo geviel het meer dan eens, dat de voet of de knie
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van den pensionaris heimelijk die van 't kamenierken
ontmoette en er een schalksch duwertjesspel mee begon
of in teeder warme aanvoeling er naast bleef vertoeven.
Eerst was dit gebeurd als een toevallige vergissing, maar
allengskens werd het als een snort 'van verplicbtende
practijk, overmits Jozijnken er blijkbaar geen afkeer van
had. 't Maagdeken was van zulk gestel, dat ze zich in die
kunstgreepjes verjolijtte en er vlugge vorderingen in maakte.
Aglad, de jonkvrouwe, vermoedde daar niets van. Haar
bijziendheid begunstigde Adhemar's ondernemingen al
zoo zeer als het blinde vertrouwen, dat zij op het stuk
der fatsoenlijkheid in hem stelde. Ze vond hem liever dan
ooit. In den laatsten tijd was hij immers zoo huiselijk geworden en ze had zooveel behaaglijk gezelschap aan hem.
Dat was wel wat ze sedert jaren al verwachtte. De tijd
der bezonkenheid was voor Adhemar aangebroken. Alle
wispelturige jeugdaanvliegingen waren nu voor goed voorbij
en zij plukte de vruchten van haar voorbeeldige zorgen.
Om Jozijnkens opleiding te bespoedigen benuttigde de
pensionaris weldra ook de geneuglijke, dartele boekskens,
die hij in zijn bibliotheek achter de hoogdeftige keuren,
deelboeken en costumen van den lande van den Vrijen
en andere statuten en ordonnantidn verborgen hield. Hij
gaf ze haar in 't geheim te lezen en die snaaksche vertellingen van oolijke verliefden en gefopte deugdbewakers
en andere lichtmissigheden, afwisselend met zwoel-sentimenteele avonturen van minzieke Arcadische herders en
herderinnen, bleken een uitstekend zaad, waarvan hij wel
spoedig zou oogsten.
Hij had er zijn zuster ook toe gebracht Jozijnken op
'n avond mede te nemen naar het theater, waar de Rozenmaagd van Salency werd opgevoerd.
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Het maagdeken kreeg van de jonkvrouwe, die hoe Langer hoe meer met haar ingenomen was, voor de vertoofling een nieuw, mooi citrin-kleedje en de kapper werd
ontboden om haar hoofd te versieren met een kunstige
fontange, die haar verrukkelijk stond.
Toen Adhemar haar zoo zag, beheerschte hij zich niet
meer en even voor het vertrek naar den schouwburg,
toen hij een oogenblik met haar alleen was, fluisterde hij
haar hartstochtelijk in 't oor:
— Ach Jozijnken ! Mijn voorzichtigheid noemt u nog
het kamenierken van mijn zuster Aglad, de jonkvrouwe,
maar in der waarheid zijt gij mijn lieveken.
Hij practizeerde te zelfder tijd een fijn gouden ringsken aan haar vinger en Jozijnken liet hem betijen. Ze antwoordde niet, maar bloosde en lachte van gevleide behaagzucht.
Die avond in den schouwburg was ken weelde en wonne
voor haar. Ze liet zich wiegen op de streelende muziek
van violen en fluiten en de roerende, verliefde aria's, die
de Rozenmaagd en haar aanbidders zongen met parelende
roulades en sprankelende trillers, brachten haar in ongekende droomlanden van lust en minne. En als ze dan,
tusschen de bedrijven, uit de loge, waar ze met den jonkheer en de jonkvrouw zat, in de klatergouden zaal rondkeek en al die pracht zag bij de dames en hun cavaliers;
de brokaten samaars ; de kleederen van gewaterde zij de,
flammete, ecarlete of orange, zooals de jonkvrouwe 't haar
leerde; de keurslijven in tafte, fluweel en atlas, die de
armen bloot lieten en de borst onder een doorzichtig floers
deden doorschemeren; de paarlen en koralen om den hals;
de pikante moesjes op de poederdonzige wangen ; dan
eerst voelde zij wat het ware leven was, en met een soort
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van minachtend medelijden dacht ze even terug aan al
de dorperheid te Schaerdycke.
De pensionaris, middelertijd de duisternis van de loge
te baat nemend, had zijn arm onder Jozijnkens mantilletje
gemoffeld en haar hand gevat, die zij hem gewillig overliet. Bij de verliefdste passages van de opera wist hij
dan met de vingeren een teedere taal te spreken, die 't
maagdeken volkomen begreep en met een guitig kneepken beantwoordde.
De pensionaris naderde zijn doel. Zijn lonken wekten
vonken. Bovendien werd zijn minnehandel nog begunstigd
door een onverwacht buitenkansje.
't Had flink gevrozen en de heele stad lag onder een
dikke, wollige sneeuwlaag. De arresleden lieten hun rinkelbellen op den rhythmus van den paardendraf in de stifle
lucht opschallen en de jonkheer-pensionaris stelde zijn
zuster Aglad, de jonkvrouwe, voor ook een slederit te
ondernemen. De vloeibeemden en de moeren buiten de stad
waren in een prachtige ijsvlakte veranderd en daar werd
een groot winterfeest gevierd, waar ze zouden heenrijden.
Jozijnken en de jonkvrouwe, in mantels en bont geduffeld, met een vuurtestje onder de voeten, zaten warmpjes
naast elkaar op de voorste bank van de slede en de jonkheer, op een hooger zitje, achter de dames, mende het paard.
't Was een heerlijke tocht in de vinnige, opwekkende
vrieslucht, over de glimmende blankheid der velden. De
stad lag al spoedig ver achter hen ; haar torens doezelden
weg in een dichten nevel en de dorpskerkjes staken hun
spitsen op uit wazig-blauwe, nabije horizonnen. Op de
schaatsbanen was 't een krioeling van zwenkende en zwierende mannen en vrouwen, en de klingelende sleden zoefden er als groote, vlugge vogels door heen.
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De zon ging reeds onder in een teer groene en rooskleurige pracht, die op het spiegelend ijs paarlemoeren
schijnsels wierp, en nog dachten de jonkvrouwe en de
jonkheer er niet aan terug te keeren. Ze wilden ook 't
avondfeest bijwonen.
Rondom lage tenten, bij smookende fakkels en olielampen, zat hier een vroolijke menigte doomend-warm bier
en kandeel te drinken. Ginder zat een andere groep om
groote tafelen smakelijk te smullen. Boven een paar hoog
oplaaiende houtvuren, die fantastische spookvlammen op
het ijs lieten dansen, werden vette ganzen en een heel
braadvarken kissend aan het spit gedraaid. De lucht was
met de appetijtelijkste geuren vervuld. Elders ging er
een muziek op van cornetten, fluiten en trompetten, die
de waaghalzigsten tot een ijsdansken noodigden, en er
werd gezongen en gelachen als bij een heusche kermis.
Toen de duisternis heelemaal ingevallen was, werden
allerwegen groote papieren lantarens ontstoken, bont van
kleur en grillig van vorm, en hier en daar gingen poffpnd e fuseeen de hoogte in.
— Hoe vindt ge 't, mijn dames ? vroeg de jonkheer,
zich op zijn bok vertrouwelijk-lief voorover bukkend, terwijl hij heimelijk, met vaardige hand onder Jozijnkens
bont, de warme golving van haar leest en boezem bestreelde. 't Kamenierken liet zich die vertrouwelijke liefkoozingen welgevallen, en als de jonkheer haar aankeek
met een smeeking om meer op zijn lippen, gaf zij zich
met haar oogen.
De starren pinkelden smachtend aan den donkerblauwen
hemel.
Aglae, de jonkvrouwe, oordeelde dat ze geen misbruik
mocht maken van de goedheid van haar broeder. Hij of't Pastorken van Schaerdycke. 5
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ferde zich waarlijk te veel voor haar. Ze stelde voor om
nu maar terug naar de stad te rijden. Het werd haar
overigens wat te koud. De ziltige liumeuren mochten eens
weder naar haar gewrichten toevloeien, en haar met het
flerecijn kwellen.
Ach zuster, waarorn hebt ge dat niet eerder gezegd?
We waren bier zoo lang niet gebleven! sprak de jonkheer
uitermate bezorgd en ter stonde reed hij den weg naar
stad weer op.
Thuis vergezelde hij Aglad vol broederlijke teederheid
tot ,aan haar slaapkamer en raadde Jozijnken de lakens
van de onkvrouw nog eens ter dege met de warme beddepan te bestrijken om er alle killigheid nit te doen.verdampen.
Jozijnken ging het toestel beneden heeten en de . pensionaris volgde haar met loos bedrog op de hielen na,.
Toen ze terug kwarn, verraste hij haar in een hoek van,
bet trapportaal. Op gevaar of zich aan den beddenwarmer te verbranden, vatte hij maagdeken in de amen
en kustte haar. Nu ontglipte ze hem niet meer als destijds onder 't loovergewelf in den doolhof. De vrucht was
rijp om geplukt te *Orden. Jozijnken's kwelspelletje der
ongenaakbaarheid was uit. Ze Het den jonkheer begaan,
vlijde haar kopken op zijn schouder neer en gaf hem
op beurt wat zijn lippen haar in de slede reeds zwijgende hadden afgesmeekt.
Straks, Jozijnken. als uw kindeken Aglae in de doeken ligt, schertste de jonkheer oneerbiedig, kom dan op
mijn kamer. lk heb u zooveel te vertellen. Zult ge komen,
mijn lieveken ? Ja, niet waar ? Ik zal u wachten
Jozijnken was heel verward. Ze antwoordde niet en
liep met lichten huppeltred mar de wachtenciejonkvrouw.
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Ze had den jonkheer beslist moeten zeggen, dat ze niet
komen zou, redeneerde ze, gedurende haar verrichtingen
met de beddepan. Het betaamde niet, dat ze tot hem
ging ; maar tezelfdertijd voelde ze een trek om het toch
maar te doen. Een duivelken zat weer op haar schouder
en blies haar in 't oor hij is zoo minzaam en lief, hij
heeft het u zoo smachtend gevraagd ! Toe, ga er heen!
Laat hem niet wachten.
Zoodra de jonkvrouw te bed was, trok Jozijnken zich
terug in haar eigen slaapsalet. Haar harteken was nog
altijd in tweestrijd. Gaan of niet gaan ? 't Werd te laat
en 't was zoo onheimelijk stil in huis. De jonkheer mocht
dat van haar niet eischen. Ze ontkleedde zich, doch met
dralende handen. Toen ze haar nachttabbaard aan had,
die haar tot de voeten toe in voordeelige vouwen omvatte, bekeek ze zich zelf met welbehagen. Indien de
pensionaris haar zoo mocht zien ! En weer blies haar het
duivelken in, dat ze gaan zou. Maar ze verzette zich
tegen de verleiding.
Op het oogenblik, dat ze wilde slapen Van, hoorde ze
een bescheiden gekrabbel op de deur van de kamer. Ze
schrok even op en luisterde scherper toe. Neen, ze vergiste zicht niet, daar werd wel degelijk gekrauwd op het
bovenste paneel. Dat kon Loe, de huiskat, niet doen en
een muis ook niet. Overigens het krabben veranderde weldra in een heel zacht kloppen. Jozijnken drukte haar oor
tegen de deur en kon dan in een klaaglijk gefluister haar
naam vernemen.
it Was de jonkheer, die daar buiten stond te smeeken.
— Ach, Jozijnken, ge moet me helpers, ik voel me zoo
kwalijk te pas ...
Zonder verder na te denken, deed ze open en verwon67

derd hoorde ze, dat de pensionaris opeens door de voorteekenen van catharre en zinkingen overvallen was en
haar bijstand inriep om zich een zuipken warmen wijn
met rozijnen en suiker te laten bereiden.
— Op 't komfoorken in mijn kamer zal 't dadelijk
koken ! drong hij aan met een uitdrukking van heel werkelijken ziekteangst op het aangezicht.
Jozijnken kon hem onmogelijk in den nood laten.
— 1k kom, sprak ze lijzekens vergewiste zich of de
jonkvrouwe niets gehoord had; blies haar kaars uit en
ging heimelijker wijze tot Adhemar.
Hij had zich als een zieke in zijn leunstoel gezet en
wees Jozijnken op het komfoorken, dat hij reeds aangestoken had, en waarnaast het potteken stond met wijn
en zoete rozijnen uit de Levant. Terwiji het kamenierken
daar doende was, verrukkelijk mooi in de spelende klaarte
van het komfoorvlammeken, stond de pensionaris nog
even op om de deur, die op een kier gebleven was, te
sluiten.
— Het zuipken gaat koken, jonkheer .
- Ach, breng het mij kier, Jozijnken, dat ik het uit
uw handekens nerve
Het maagdeken goot den geurigen wijn in een kom en
naderde er mee tot Karen beer als eenmaal Thamar, Absolon's zuster, tot Amnon, Davids oudsten zone.
Toen de listeling met zijn comediantsche manieren haar
naast zich wist, en de lauwheid van haar ranke lichaamken
voelde door het soepel gewaad, waarin zij zoo een aardigen
zwier had, dacht hij niet meer aan catharre en zinkingen,
sloeg zijn armen om haar leest en trok haar op zijn schoot.
— Ach, Jozijnken, 't en is uw zuipken niet, 't is u zelf,
dat ik verlange . Ik heb u lief boven alle ding ter wereld
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- Laat mij, laat mij ! bad het kamenierken, zich zwak
verwerend.
Adhemar was zoo met kwade minne ontstoken en werd
zoo uitermate getempeerd door brandende begeerte, dat
hij niet luisteren wilde. Hij kuste en streelde haar.
— Drink met mij van dezen wijn, mijn gitanelleken, hij
zal ooze harte bekeeren tot vrijheid en blijdschap...
Duizelig, bedwelmd liet Jozijnken zich gezeggen. Ze gaf
zich geen rekenschap meer van wat ze deed. De zoete
reuken van de muskeljaat en de gedistilleerde waterkens,
waarmede de jonkheer zich had besprankeld, maakten
haar gloeiend hoofdeken als dronken. Zijn linkerhand was
rond haar hals en zijn rechter omvatte haar middel. Haar
muilkens vielen van haar bengelende voetekens. Ze kende
geen wederspannigheid meer, liet zich kussen en kuste
lichtvaardig weer met haar lippekens rood als gekorven
granaatappelen. Als een dochterken van Babylon vlijde zij
zich tegen hem aan, en liet zich bestrikken door de zalvende verleiding van zijn woorden. De oude mensch der
;sonde bcgccrdc tegeu Jozijuken's geest en zij zou hem
dezen nacht ter wile zijn.
Toen het kamenierken eindelijk eens ging zien of er de
jonkvrouwe Aglae nets ontbrak, stonden de wijzers der
klok al op een vroeg morgenuur.
— Dat ge zoo hard slapen kondt, Jozijnken, mocht ik
ik nog niet ondervinden ! lk heb u verscheidene keeren
geroepen en ge hebt me niet eens geantwoord
Jozijnken dorst de oogen niet opheffen. . Ze beefde bij de
gedachte, dat de jonkvrouwe iets vermoeden mocht van
haar heimelijken gang.
— 1k heb u to nacht wel gemist ! ging de jonkvrouwe
voort. 1k heb ze zitten, de humeuren, zooals ik 't gisteren
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avond al vreesde ; de pijn is zoo hevig, dat ik me niet
verroeren durf.
Jozijnken zag er angstig uit, beteuterd en bedrukt. De
jonkvrouwe dacht te streng gesproken te hebben.
- Ge moet u dat nu zoo ter harte niet trekken, mijn
kind. Ik berisp u toch niet. Hard slapen is menschelijk.
't Bewijst, dat ge een geruste conscientie hebt. Morgenavond moet ge alleen maar wat lichter spijzen gebruiken
en, als 't dan nog niet heipt, wat anijszaad in een zaksken op uw voorhoofd binden.
Jozijnken verademde en wist niet wat te doen om de
jonkvrouwe nu van dienst te zijn.
— Wil ik den medicijn laten halen ? vroeg ze.
— Neen, kind, neen ! Laat dien er buiten, verzette zich
Agla, die een hekel had aan 't meesteren met doctoren
en liever met eigen remedies werkte.
— Straks, als 't klaar dag is, zult ge mij wat wrijven
met olie van foelie, en zal ik een lepelken terpentijn met
siroop van violen innemen. Ga nu nog maar wat rusten,
Jozijnken
Kamenierken wilde daar echter niet van hooren. Volijverig verlangde ze onmiddellijk met de verpleging der
jonkvrouwe te beginnen, maar dat ging niet. Er moest
gewacht worden tot de apotheker wakker was en de
olien en siropen kon bezorgen.
Dan zette Jozijnken zich in een hoek van de kamer
der jonkvrouwe, schijnbaar rustig wakend, maar toch
heelemaal onthutst en beduizeld. Ze was vol berouw en
It schreien lag Naar nader dan 't lachen. Ze overwoog
nu pas wat er in dien beroerlijken nacht al gebeurd was;
verschrikt zag ze voor zich de zondigheid gApen, waarin
ze gevallen was door loszinnig maar de looit ingevingen
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van den pensionaris te luisteren. Ze voelde nu eerst hoe
grootelijk ze misdaan had en dacht eindelijk voor de
eerste maal in langen tijd weer eens aan het pastorken.
Ach ! Wat had ze hem vergeten sedert ze hier was!
Slechts een paar keeren had ze hem geschreven, en de
brieven, die hij haar antwoordde, had ze tenauwernood
gelezen. Ze vond ze preekerig flauw met hun voortdurende vermaningen over eerbaarheid en eerlijkheid en
dies meer, maar nu eerst begreep ze wat het pastorken
zoo deed vreezen. Nu was ze in 't kwaad verzonken en
haar zonden altegader zou ze hem niet meer durven opbiechten.
Maar door de zwaarmoedige gepeinzen, die haar kwelden, drong toch weer een leutig duivelken, dat haar belette langer voort te tobben. De pensionaris had haar te
nacht liefkozend zijn „wijveken" genoemd, zijn eenig „wijveken", en dat herhaalde haar het duivelken nu zonder
respijt, tot ze weer het pastorken vergat. Ze liet haar
gedachten spelemeien om dat tooverwoordeken en de
be often_ die er iolijtelijk om heen dartelden. „De jonkheer meent wat hij zegt, snaterde iisiig iu haar can
it Ware toch niet de eerste keer, dat een groot heer een
kamenierken zou trouwen. Als het schepselken maar fraai
van leden is en vroolijk van hart, zooals gij, Jozijnken,
dan gebeurt dat zeker !" En met dien troostenden waan
begon 't kamenierken haren dag.
Met het onschuldigste aangezicht ter wereld, kwam de
jonkheer zijn zuster een morgengroet brengen. it Speet
hem geweldig, dat haar de kwaal zoo te pakken had,
en hij drong op zijn beurt aan om er den medicijn bij
te roepen. Aglae, de jonkvrouwe, bleef halsstarrig weigeren. Met wat geduld en haar onfeilbare remedies zou
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't wel over gaan ; ze was alleen maar bekommerd om
hem. Hij, haar lieve, vertroetelde broer, zou nu haar
waakzame diensten moeten missen.
— Jozijnken, zorg toch goed voor den jonkheer ! vermaande ze 't kamenierken. Let er op, dat ze in de keuken
niets verwaarloozen of verknoeien. Zend den kok eens bij
mij. Ik moet weten of hij amandelmelk en room en rozenwater gevonden heeft voor den blanc-manger, dien hij
vandaag moest gereed maken. Zult ge 't niet vergeten,
Jozijnken?
— Ach, zuster, breek uw b oofd nu met die dingen niet!
Houd u rustig. Jozijnken zal alles wel beredderen.
Die opmerking beviel Aglae niet al te best.
— Jozijnken heeft mijn ondervinding nog niet, Adhemar.
Ik moet haar toch zeggen wat ze te doen heeft.
- Geloof me, zuster, we zullen ons wel weten te
schikken
En werkelijk Adhemar kon het best vinden met Jozijnken
terwijl de lijdende jonkvrouwe de kamer moest houden.
Den zelfden morgen al zat hij met het kamenierken aan
de ontbijttafel. Met vroolijke, geestige, vleiende woorden
verdreef hij 't berouw en de zwaarmoedigheid, die in haar
hoofdeken nog wat bleven hangen. Hij dwong haar om,
evenals hij, ook een week gezoden eitje te nutten. 't Was
alles boterken tot den boom, harteken wat lust ge, mondeken wat begeert ge. Er scheen een nieuwe, zotte jeugd
over den bedaagden jonkheer te komen. Hij bestreelde
haar handekens, noemde haar weer zijti wijveken, nam
haar op de knieen en kuste haar het minste droeve woord
weg. Ze vergaten er den tijd bij, en boven moest de jonkvrouwe duchtig de bel rinkelen om Jozijnken te herinneren,
dat ze op haar wachtte.
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De fortuinlijke pensionaris beleefde echte wittebroodsweken. Met allerlei minnelijke loosheden zat hij Jozijnken
voortdurend op de hielen. Hij belaagde haar achter hoeken
en deuren, speelde kiekeboe en pieperkenduik, en stoeide
en dartelde haar achterna als een jongen van drie maal
zeven. 's Avonds warmden ze samen hun voeten bij den
knappenden haard en dronken ze bijwijlen weer een wijnzuipken met rozijnen uit de Levant.
Adhemar werd te vermetel, hij vergat te zeer zijn oude,
goede voorzichtigheid. De dienstboden, vooral de meld
Malvina en de Fransche kok Dominiek, kregen 't in de
gaten, dat er tusschen den jonkheer en 't kamenierken
wat aan den gang was. Ze gingen aan 't loeren en spieden
om hen te verrassen. Ook de jonkvrouwe =aide er zich
ten slotte lastig over, dat ze Joziinken zoo dikwijls miste
en haar gedurig bellen moest. Eens, dat ze haar daarover
berispte, was Adhemar er zelfs tusschen gekomen om het
kamenierken te verdedigen.
Ge zijt nooit tevreden, zuster ! had hij zich onvriendelijk laten ontvallen, en Aglad, die deze ongewone inmenging niet 13egreep, was daar erg ontstemd over. Ze
vroeg zich achterdochtig of wat Adhemar toch kon bezielen
om zoo tegen zijn eigen zuster partij te kiezen voor dat
dienstbare meisje en een soort van jaloerschheid tegen
Jozijnken groeide in haar verbitterd en geergerd hart.
Zou haar broer meer gaan houden van dat vreemde kind
dan van haar? Was de onschuld van Jozijnken maar looze
schijn en listig bedrog ? Zou ze haar de genegenheid van
haar eenigen Adhemar ontfutselen ? Die vragen begonnen
de jonkvrouw in de eenzaamheid van haar ziekenkamer
te kwellen en haar betrekkingen met het kamenierken
werden er niet beter op. De geprikkelde Aglad schoot nu
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al eens kwetsend en bijtend uit en Adhemar, die dat
wist, beging op zekeren dag de onvoorzichtigheid zich
daar overmoedig en onbezonnen mee te bemoeien. Dat
duldde Aglae niet. Hoe zeer de steken van het flerecijn
haar no kwelden, toch richtte ze zich wilskrachtig op en
snauwde Adhemar beslist toe:
— Bemoei u niet met de kamenier, jonkheer! Ze is in
mijn dienst. En als ze ons nog al die tablatuur aandoet,
zend ik ze naar Schaerdycke terug.
Zoo gedwee en inschikkelijk de jonkvrouwe vroeger
tegenover hem was, zoo hardnekkig, vechtlustig en ongenadig zag ze er nu uit in haar onverwachte gedaanteverwisseling.
De jonkheer Weld het zich voor gezegd, want hij wist
dat Agla8 woord hield als ze zoo sprak. Hij beijverde
zich des te weer om Jozijnken te troosten als hij met
haar alleen was.
Aglae verdacht haar broer nog maar van een onschuldig-platonische genegenheid voor haar kamenierken; nog
verre van haar was het vermoeden, dat die beiden onder
haar eigen dak verholen minne pleegden, maar ook die
ontdekking zou haar niet bespaard blijven.
De meld Malvina had haar arglistig, schijnbaar zonder
eenige bedoeling, gezegd niet te begrijpen wat er met den
jonkheer scheelde, daar zij hem al een paar keeren midden in den nacht in huffs had hooren rondloopen. Dit
nieuwsje verontrustte de zorgzame Aglae en ze Wilde
dadelijk weten wat haar broer mankeerde.
— Waarom verlaat ge 's nachts uw kamer, Adhemar?
Ge zijt ongesteld en verbergt het mij, niet waar ?
De jonkheer keek onaangenaam verrast op, toen ze
hem zoo sprak. Hoe wist ze dat? 0, ze had hem wel74

licht gehoord ! Heel behendig kon bij zijn onthutsing verbergen.
— Och, 't was niets zuster, niets ! antwoordde hij luchtig en mompelde jets van een licht kolijk.
- Daar moet ge wat voor innemen, broer. Dat moogt
ge zoo niet laten. Kamillenthee is goed voor die pijnen.
's Anderendaags vroeg de goedgeloofsche Aglad aan
Malvina, die ze nu meer scheen te vertrouwen dan Jozijnken, of de jonkheer de thee gedronken had. Het oneerbiedig schepsel schoot in een lack en vertelde, dat, toen
zij hem het drankje voorzette, de jonkheer norsch verklaard had :
— Drink die flauwigheid zelf
Nu kwam Adhemar's nachtelijk rondloopen de jonkvrouwe zeker verdacht voor. De ergste veronderstellingen
begonnen haar te folteren. Adhemar werd wanordelijk en
liederlijk ter wille van Jozijnken ! De feeks legde 't er
op aan om hem een netje over het hoofd te werpen, en
hij de goedzakkige zou zich laten vangen. In haar schromelijke naiefheid had de jonkfrouwe niet gezien, dat al
de lieftalligheden, waarvoor zij haar broer in de laatste
maanden zoo dankbaar was, langs haar enkel een omweg hadden gemaaki our tot Jcziitiken fe komen, voor
wie ze in werkelijkheid bestemd waren. Nu gingen haar
oogen open! Adhemar was al smoorlijk verslingerd op
die listige dante ! En zij zelf, Aglad, voelde zich schuldig!
Ze had Strooiken cn Koolkenvuur samen uit wandelen
laten gaan!
Aglad had ineens het vermoeden, dat er jets heel ergs
rondom haar gaande was. Ze wilde er 't fijne van weten,
kost wat kost; repte geen woord meer over de zaak en
wachtte den avond af.
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Ze scherpte de ooren en volgde uit haar ziekbed alles
wat in huis gebeurde. Het was 't uur van 't avondmaal.
Jozijnken zat nu met hem alleen in de eetkamer. Aglad
voelde zich ineens schuldig zoo jets geduld — erger nog
veroorzaakt te hebben. Wat konden die twee daar wel
bekonkelen. Het bleef er duren, docht haar. De knecht
had al lang afgediend. Dat had de jonkvrouwe heel goed
gehoord. Wat hadden ze dan nog te bekoffelen ? Waarom
kwam Jozijnken dan niet bij haar ? Aglad greep naar de
bel, dock eensklaps kreeg ze een anderen inval. Verrassen zou ze wat die looze lichteschuit daar beneden uitrichtte. Ze had er het duidelijke voorgevoel van, dat het
kwaad was. Trots de nog stekende pijn gleed ze vast
besloten uit haar bed, wierp een sjaal over haar kabaai
en sloop zoo goed ze kon geruischloos de trappen af.
Ze naderde niet langs de gangdeur, maar, listiger en
zekerder, langs het salon, dat alleen met dikke gordijnen
van de eetkamer gescheiden was. In de mime plooien
van de afhangende pluizige zijde stond ze verborgen,
ademloos luisterend. Ze spraken niet, maar toch waren
ze daar. Er was licht, en ruischend verschoof een voet
op de mat. De jonkvrouw neigde even 't hoofd om te
kijken, toen ze haar broer met zijn liefste stem hoorde
smachten als in een teeder gekweel: „Mijn zoete wijveken", en op hetzelfde oogenblik was Aglae getuige van
een schabouwelijk schouwspel. Jozijnken zat als een verwend speelkindeken op den schoot van den jonkheer, die
door zijn aaikens en streelingen wel te kennen gaf wat
zij voor hem was.
De jonkvrouw kon haar verontwaardiging niet bedwingen. Ze rukte de gordijnen open met een kreet van afschuw en rees eensklaps als een spook voor de ontstelde
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Adhemars knieen weg, herstelde de wanorde van haar

keurs en bleef beteuterd en sprakeloos in een hoek van
de kamer staan als een kind, dat op zijn straf wacht.
De pensionaris zag er vreeselijk verveeld uit, grommelde
lets onverstaanbaars tusschen de tanden, maar dorst verder Been geluid geven. Aglae verpletterde hem met haar
blik. Als een furie schoot ze toen tegen Jozijnken uit.
— Serpent, door mij zelf in dit huffs gebracht ! Wat
een schandelijke verergernisse geeft gij hier ?
Ze kromde zich naar Jozijnken toe en scheen haar met
viammende blikken te willen brandmerken.
— Hoe moest ik u hier vinden ? snauwde ze voort.
Gij hebt mij bedrogen met de valsche lieftalligheid van
uw persoon, maar gij zijt een instrument des duivels om
de menschen in 't verderf te storten!
De jonkvrouwe bezat zich zelf niet meer en riep met
luider stemme, zoodat de jonkheer erg beducht werd voor
een schandaal tegenover de dienstboden.
— Zuster, denk toch aan 't fatsoen
waagde hij bedeesd op te merken.
- Fatsoen ? grinnikte de woedende Aglae. Heeft zij
aan 't fatsoen gedacht ? Dat vat vol venijn!
't Was net alsof de jonkheer in de zaak volstrekt niet
betrokken was, Aglae woedde tegen Jozijnken alleen.
— Op staanden voet gaat ze weg van bier !
— Zuster, denk toch
— Zij of ik ! kreet Aglae, hoe langer hoe meer opgewonden.
't Lawaai had werkelijk 't gevolg, dat de pensionaris
vreesde. De dienstboden waren nieuwsgierig in 't salon
komen piepen om van het ongewone huistooneel te ge77

nieten. Malvina en Dominiek stonden daar te giegelen van
leedvermaak.
Nu kreeg de jonkheer-pensionaris het gevoel, dat hij kost
wat kost zijn gezag moest redden. Zijn zuster dreigde het
door haar onbedaarlijk schelden heelemaal te grabbel
te gooien.
- Jonkvrouwe Aglae, zoo gij met uw kamenier wat te
bespreken hebt, begon hij jammerlijk schijnheilig to oreeren,
doe het dan als ge met haar alleen zijt. Het past niet dat
de andere dienstboden daar getuige van zijn, en mij behaagt het niet daarin gemengd te worden.
Met de grootste onverschilligheid liet hij Jozijnken aan
haar lot over en trok schijnbaar zeer gebelgd de kamer
uit. Aglae scheen zijn besluit heel verstandig te vinden.
Ze liet hem gaan. Er zou een dag komen, wist ze, dat
hij haar danken zou om hem van die heks bevrijd te
hebben.
— Jonkheer! smeekte het kamenierken, Coen Adhemar
haar verliet
Hij deed alsof hij haar niet hoorde en ging heen met
koele voornaamheid.
Dat was Jozijnken te sterk. Plotseling overviel haar een
gevoel van ellendige verlatenheid en in een groeiend besef
van schuld begon ze bitterlijk te weenen.
- Geen bedriegelijke tranen! riep de jonkvrouwe die
niet los liet. Ge zult me 't hart niet week waken. Met
creaturen van uw soort heb ik geen compassie.
Jozijnken snikte voort zonder een woord van verzet.
Ze wist zich strafbaar en Adhemars laffe kleinhartigheid
maakte haar wanhopig.
- Ik wil u nog tijd geven tot morgen vroeg om uw
boedelken in te pakken en bier weg te gaan.
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-- Ik wacht niet weer tot morgen! snikte 't desperate
kamenierken.
— Doe wat ge niet laten kunt! beet Naar de jonkvrouw toe.
Radeloos verliet Jozijnken nog denzelfden avond den
huize d'Anastro.
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IV.
Over Schaerdycke tintelde de lichte klaarte van den
zilverig zilten meihemel. Helder lag het jonge groen op
het goud der duinen en in de malsche weiden der landwaartsche vlakte stonden weer de bonte beesten als groote,
kleurige bloemen.
In de pastorij was alles opgefrischt en -geboend als
werd er met het blijde jaargetijde ook een lieve gast verwacht. De versch gekaleide muren straalden in een gulden okertint, deur en ramen staken in 't sappigste groen,
en de pas gewasschen gordijntjes hingen sierlijk gepijpt
en geplooid achter de spiegelende ruiten.
Fiete besteedde haar laatsten zorgen aan den opschik
van den twin. Met een groote kwast streek ze op de lage
muurkens een frisch riekende kalkbrij, tot grooten angst
van 't pastorken, dat niet gaarne de ranken van zijn
nieuw uitloopende muurplanten met het bijtende vocht
zag bekladden.
- Voorzichtig, Fiete, voorzichtig voor de botten
— Dat kan geen kwaad ; 't is de dood van 't venijn!
antwoordde de maarte beslist, en 't pastorken kon enders
niet meer dan zwijgen, terwijl hij haar onrustig van ter
zijde bleef beloeren.
Hij harkte wat in de bedden, waar leliekens van Calvarien, liefelijke cimbalienen, pionien, purper-fluweelen
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duizendschoonen, zeldzame tulipanen en andere vroeglingen met hun zoete roken en streelende koleuren zijn
hart verheugden. En met evenveel welgevallen volgde
hij de dommelvlucht der bijen, die zoo vlijtig den geest
en het merg der geurige kelken vergaderden, nu de edelste meikruiden in al haar fleur en kracht stonden.
- 't Moet toch alles proper zijn als Jozijnken komt!
merkte Fiete op, die de vermaning tot voorzichtigheid nog
niet verkropt had.
En zoo kwamen ze weer tot de bekommering van al
hun dagen : Jozijnken. Hoe stelde ze 't, wanneer zouden
ze haar weder zien? Ze staken het weg voor elkander,
doch beiden hadden van den morgen tot den avond geen
andere gepeinzen. Sedert haar vertrek had het meisken
nooit veel geschreven, maar nu was het drie voile maanden geleden, dat ze noch taal noch teeken had gegeven.
Geduldig was het pastorken blijven wachten, maar voor
enkele dagen had hij het niet meer kunnen uithouden en
om nieuws gevraagd.
Jozijnken's onverschilligheid verdroot hem zeer en dan
gebeurde 't wel meer, dat hij tegen Fiete aan 't mopperen viel omdat zij gewild had, dat het meisken naar de
stad ging. 't Speet Fiete al even zeer, dat Jozijnken rondom
haar niet meer drentelde en snaterde, maar ze wilde
niet bekennen en stelde zich gewoonlijk aan alsof ze 't
heel natuurlijk vond, dat haar nichteken zoo weinig van
zich liet hooren.
- Ons zoo to vergeten ! klaagde 't pastorken weer.
— Maar wat wilt ge toch van haar? Als ze niet schrijft,
dan is 't dat ze 't ginder goed heeft ! verklaarde Fiete,
ijverig voortborstelende met haar kalk, die in 't zonneken amberglanzend droogde.
it Pastorken van Schaerdycke. 6
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- Een briefken is toch zoo'n kleinigheid en doet zooveel plezier
— Och, ze heeft toch wat anders te doen dan pennen
te versnijden. Tob daar nu niet langer over; nog eenige
dagen patientie, en ze zal wel met de jonkvrouwe en
den jonkheer op Spiegelhove aanlanden.
Op dat oogenblik werd er op de huisdeur geklopt. 't
Pastorken zelf ging open doen.
't Was Macharis, de magister, die binnen trad met een
houterig lijkbiddersgezicht, en voornamer doende dan ooit.
Flij voegde 't pastorken in den tuin tot ergernis van Fiete,
die Naar opschik wat al te onvoordeelig achtte om den
ouden vrijgezel te ontvangen.
— Zijn dat nu manieren om de menschen hier te brengen
als ik zoo bezig ben?
— Wel, Fiete, goedigde 't pastorken, de meester mag
u zoo ook wel eens treffen, hij heeft u al zoo dikwijls
op uw paaschbeste gezien En wat nieuws, meester?
— Ja, zei de schoolman met een zucht, die uit zijn
dat nieuws ... Hoe zal
diepste kelderen opsteeg. Ja, ja
ik er mee beginnen?
— Wel Jezuke van Marante, spotte Fiete, als ge ziek
Is er zoo'n verschrikzijt, meester, moet ge 't zeggen
't Zal zeker weer wat zijn.
kelijk nieuws ?
- Neen, Fiete, 't is ernstiger dan ge meent, antwoordde
de meester, en geheimzinnig als iemand, die een heel kwade
tijding brengt, voegde hij er bij : de jonkvrouw' is terug
op 't kasteel.
it Pastorken en de maarte helderden op en riepen als
uit een mond:
— En Jozijnken is mee!
— De jonkvrouw is alleen met een meld en de knechts.
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De jonkheer zal later komen als 't kasteel in orde is ...
— En Jozijnken ? vroeg 't pastorken. Jozijnken is er
toch ook?
- Neen, sprak Macharis, Jozijnken is er niet en ze
komt er niet
— Ge kunt uw flauwe grappen elders gaan verkoopen,
meester ! beet Fiete hem toe.
— Ik verzoek u te gelooven, Fiete, dat ik geen grappen
verkoop. Ik kom van wege de jonkvrouwe
't Pastorken en de maarte luisterden nu gespannen,
onrustig.
- Ik ontmoette haar karos, toen ze het dorp binnenreed, ik groette en wou voorbij gaan. Opeens deed ze den
koetsier stilhouden en wenkte mij. „Waaraan heb ik de
eer te danken, die de jonkvrouw mij bewijst?" vroeg ik
mij af. „Meester zei ze toen, wilt ge voor mij een boodschap doers bij meneer den pastor ?" „Zeker, mejonkvrouwe," antwoordde ik. „Ik heb geen tijd om zelf naar de
pastorije te gaan, en gij, meester, zijt een man van vertrouwen, op wien ik staat kan waken." Ik boog natuurlijk bij dit compliment en zeide, dat ik geheel tot haar
dienst was.
— Maar wit heeft ze dan eindelijk gezegd van Jozijnken ? Drong Fiete aan, knak-ongeduldig om de breedsprakerigheid van den meester.
- Een momentje, Fiete ! Alles op zijn tijd ! „De pastor,
zeide ze, heeft aan de nicht van zijn maarte geschreven
op mijn adres, en dat verwondert mij uitermate, daar dat
meisken al sedert vele weken niet meer bij mij woont."
— Dat is niet waar! viel Fiete nijdig uit.
- Vlieg zoo niet op, teemde Macharis, ge zult nog meer
gaan hooren.
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- Dat is niet mogelijk. Waar zou Jozijnken dan wel
zijn ? vroeg 't pastorken met groeiende onrust.
- Ja . Waar zou ze zijn ? Jozijnken was zeer lichtvaardig, zeide de jonkvrouwe. Haar gedrag gaf ergernis
en toen ik haar daarover berispte, is ze weggeloopen.
Meneer de, pastor moet begrijpen, dat ik dat eigenzinnig
meisken tegen haar dank en vrijen wille niet houden kon !
— Schei uit met die triestige zotternije! riep Fiete zenuwachtig en nog steeds ongeloovig.
— De jonkvrouwe dacht Jozijnken al sedert lang terug
te Schaerdycke. Ze kon natuurlijk niet veronderstellen, dat
het meisken elders zou heengegaan zijn.
Zoo ging Macharis voort, het hoofd wat schuins tegen
den linkerschouder gedrukt, en de rechterhand opgeheven
als met een gebaar van : ik kan het niet helpen.
— 't Was de jonkvrouwe wel vreemd voorgekomen,
dat meneer de pastor zoo onverschillig bleef en haar om
Been ophelderingen vroeg over Jozijnken's wegzending,
maar ze wist, zeide ze, dat sommige opvoeders en voogden
dikwijls uitermate zwak zijn en in gebreke blijven hun
plicht te vervullen .
— Dat zegt de jonkvrouwe ? vroeg 't pastorken diep
gegriefd.
— En gij herhaalt het natuurlijk met plezier, gij scheefgetrokken, palmenhouten ongeluksprofeet ! schold Fiete,
verbitterd door de koelbloedigheid, waarmede Macharis
al die vreeselijke dingen vertelde.
— 1k dank u wel voor 't compliment, Fiete. 1k doe maar
mijn boodschap. 't Meisken moest wel bedorven zijn, zeide
de jonkvrouwe nog, om zoo weg te loopen op avonturen,
zonder iets te laten weten noch aan haar tante, noch
aan meneer de pastor .. .
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- Dat alles is niet waar ! barstte Fiete nu los. 't Is
laster en schandelijke leugen ! Ilc zeg het u, meester, ik
zeg het u, 't is altemaal uitvindsel, van 't eerste tot het
laatste woord
it Pastorken stond sprakeloos, verbijsterd. Zijn gedachten
warrelden onduidelijk dooreen. Hij dacht even aan het
vage voorgevoel, dat hem bij Jozijnken's heengaan uit
Schaerdycke verontrust had, en een soort van wroeging
maakte zich van hem meester. Hij toch had Jozijnken laten
gaan. Hij had ze moeten tegen houden, kost wat kost.
En dan weer klampte hij zich vast aan Fiete's bevestiging,
dat het alles niet waar was. Doch de maarte liet hem den
tijd niet om lang te dubber. Zenuwachtig schoot ze uit:
— En ge staat daar nog, meneer de pastor ? Ge laat
diem ongeluksbode voortratelen ? Ge zijt nog bij de jonkvrouwe niet op 't kasteel om te hooren wat dat altemaal
beteekent ? Of moet ik gaan, meneer de pastor?
— Dr ga, Fiete, ik ga maar ik ben als van de hand
Gods geslagen ... 1k ook, meester, ik geloof het niet. Ons
Jozijnken kan den slechten weg niet opgegaan zijn. Zoo
hebben wij ze niet grootgebracht ! Niet waar, Fiete?
— Hij komt ons geluk verdestrueeren ! viel de maarte
weer uit tegen Macharis, terwiji het pastorken naar het
kasteel trok.
Aglae, de jonkvrouwe, ontving den ouden dorpsherder
met schijnheilig medelijden en speelde met hem een vroom
huichelspel.
— Ach, wat heb ik compassie met u en met uw maarte,
meneer de pastor ! begon ze dadelijk toen hij bij haar binnengeleid werd. 't Moet u hard vallen zoo'n slag!
- — it Is dan toch waar, mejonkvrouwe ? En wat had
Jozijnken misdaan?
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— Ach, meneer de pastor, ik heb de couragie niet om
het u te vertellen
— Maar ik moet het weten, mejonkvrouwe
— 1k kan u dat zoo niet zeggen, meneer de pastor. De
wereld speelde in Jozijnkens hoof d. Ze gaf verergernisse
met haar oogen, haar lippen, haar heele lichaam, dat een
instrument der lichtvaardigheid is. Ze had geen heuschheid
in de woorden en geen eerbaarheid in de manieren meer.
— Dat was zeker alles maar kinderlijk spel, mejonkvrouwe
— Neen, meneer de pastor, dat was het niet. Een duivel
van wellusten speelde met Jozijnken zijn personagie. 1k
vermaande haar tot eerbaarheid, maar te vergeefs. Ze
bleef een belijderesse van Venus ...
— Maar mejonkvrouwe toch, wie kon dat kind zoo
veranderd hebben? 't Is niet mogelijk.
— De wegen van den booze zijn menigvoud en ondoorgrondelijk, meneer de pastor. Als een lichte courtisane
legde ze listen aan 't mansvolk. En ge weet, dat het mannenharte niet is lijk de steenen, het is gemaakt van pulver.
De lippen van oneerbare vrouwen zijn zoet gelijk een
afdruppende honigraat, ze wekken de begeerte, de begeerte het consent, en het consent . . . Ach, meneer de pastor,
ik kan dat zoo alles niet zeggen, maar ge zult verstaan,
dat ik Jozijnken in die voorwaarden niet kon houden.
1k heb een broer thuis op wiens goeden naam ik waken
moet
— De schijn moet u bedrogen hebben, mejonkvrouwe!
pleitte 't pastorken nu met warmte en overtuiging. Jozijnkens zielken kan geen distel geworden zijn! 1k wil ze zien,
mejonkvrouwe. Waar kan ik ze vinden?
— 1k kan het me niet voorstellen, meneer de pastor ...
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— Maar ik moet ze hebben ! Weet de jonkheer pensionaris niet waar ze is?
— Hoe zou hij dat weten?
- Hij kan me wellicht op een spoor brengen. De heeren
van de wet konden Jozijnken laten zoeken...
— Dat is altemaal al gedaan, geloof mij, meneer de
pastor. De pensionaris heeft laten inlichtingen nemen, maar
te vergeefs.
— Ik zou hem toch eens willen spreken, mejonkvrouwe
— 1k zou u niet aanraden hem daarvoor op te zoeken,
antwoordde Aglae stug en koel, hij wordt met dergelijke
zaken niet graag lastig gevallen, hij heeft al muizenissen
genoeg in 't hoofd.
Schoorvoetend en gebukt onder smartelijke gepeinzen
ging het pastorken terug naar liaise Het avondlijke meigoud, dat tusschen de licht lispende struiken langs de baan
speelde, en de roep van den verren koekoek, waarin hij
zich anders zoo graag vermeide, waren hem vandaag een
bespotting. Jozijnken was verloren, en dan was er geen
blijheid meet Hij liep voorbij de menschen zonder ze te
zien, altijd maar tobbende over die eene vraag: hoe zijn
meisken weer te vinden.
Fiete bedreef groot misbaar toen ze hoorde, dat alles
werkelijk was zooals .M.acharis verteld had. Ze viel aan
het schreien en jammeren, dat het een steen zou vermurwd hebben.
— Wie had dat ooit van ons dochterken gedacht!
- Ach, Fiete, zocht haar 't pastorken te stillen, troost
u, ons Jozijnken kan zoo slecht niet zijn
— 1k wil ze terug hebben, snikte Fiete onbedaarlijk
voort, ze was het liefste dat ik ter wereld bezat
— Ze kan niet verloren zijn, Fiete! Dat kind, dat zich
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altijd zoo wijselijk en zedig wist te gedragen, kan zoo niet
gevallen zijn
— Maar waarom keert ze dan niet tot ons terug? vroeg
Fiete wanhopig.
- Ja, waarom ? We hebben haar toch nooit eenig kwaad
gedaan
— We hebben haar nooit een strooiken in den weg
gelegd
— 't Is een raadsel! schudde 't pastorken onbegrijpend
het hooki.
— Ze is in harden van slecht yolk gevallen, besloot
toen Fiete. Ze hebben haar heimelijker wijze weggevoerd.
Ze houden haar gevangen, meneer de pastor, we moeten
haar verlossen.
Weer verscheen voor het pastorken het leelijke droombeeld, dat hem voor maanden kwelde, toen Jozijnken
kamenierken werd bij de jonkvrouwe. Het was hem toen
alsof hij haar, zijn duifken, in de klauwen van den valk
leverde, en nu bleek de schijnbaar ongegronde, gevoelerige angst van toen maar al te bittere emst. Hij zag den
valk het duifken met bek en klauwen verbijten, zoodat
de pluimen rondvlogen en het lauwe bloed op den grond
leekte. Het pastorken voelde zijn hart breken.
— Ach Fiete ! riep hij uit. Waarom hebt gij gewild dat
ze ons verliet om bij de jonkvrouwe te gaan dienen? Van
toen of was er iets dat me zei, dat het verkeerd ging
loopen ... Maar gij hebt niet gewild...
— En gij, verweerde zich Fiete, die nog geen schuld
bekennen Wilde, hebt gij haar niet Men gaan, gij die er
meer moest van weten, die meer verstand hadt?
- Ach Fiete, ik doe u geen verwijtingen, zuchtte 't pastorken desolaat, ik betreur maar wat we deden
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De zachte, droeve toon van 's pastorkens woorden gaven
aan de gedachten der maarte een andere richting. Ineens,
als het ware door haar instinct voorgelicht, viel ze geweldig uit tegen den jonkheer. Die huichelende listeling was
de schuldige! Dat kon ze niet bewijzen, maar ze voelde
't bij ingeving. Hij had haar nichteken daar gebracht in
die warande des verderfs ! Alles was op dien rampzaligen
kermisdag begonnen met zijn fleemen en vleien, en zij,
Fiete, had er bij gestaan als een dwaze kallemoeie, noch
hoorende, noch ziende wat er gaande was ! En wat had
hij nu van haar Jozijnken gemaakt ? Ze duchtte het ergste.
— De pensionaris heeft schuld aan al wat Jozijnken
miskomen is! riep ze plotseling uit. Ik durf er mijn hoofd
op verwedden. Zijn wader had ook zoo'n dingen op zijn
conscientie. Kwaad ei, kwaad kieken !
Ze dacht er niet eens aan, dat ze nu de eigenste woorden,
die ze 't pastorken bij Jozijnkens vertrek zoo kwalijk nam,
tot de hare maakte.
— 0, de lucht moet stinken van zijn zonden, waar hij
gaat ! heftigde ze. Ik ben zeker, dat hij weet waar ze is.
Ge moet het hem gaan vragen
— Morgen ga ik al naar de stad, Fiete. 1k zal haar vinden .. .
— En ook bij hem zult ge gaan Zooniet, doe ik het
zelf 0, ik zou hem kunnen teekenen met een gloeiend
ijzer op een van zijn kaken
Na die driftige uitvallen werd ze weer kleinmoedig en
kreunde nog tot laat in den nacht.
't Pastorken bleef lang verzonken in droeve gedachten.
Het werd hem werkelijk te moede alsof hij van Jozijnkens
ongeluk de schuld droeg. Niet alleen had hij haar naar
't kasteel laten gaan, maar vroeger was hij te zwak geweest met het meideken. Hij had haar te veel toegelaten,
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haar willeken niet genoeg gebogen. Hij had zelf behagen
geschept in haar lichtvaardige speelkens, haar zang en
dans, haar pronkkleedjes. Hij had haar laten opgroeien
als een kindeken van de wereld, en nu had de wereld
haar woest weggegrepen ! Waarom had hij er geen kloosterzusterken van gemaakt ? Dan ware dit alles niet gebeurd.
Hoe langer, hoe meer voelde 't pastorken zich zondig in
zijn liefdevolle toegevendheid van vroeger, en dringender
dan ooit voelde hij dat het zijn plicht was alles te doen
om zijn fout te herstellen.
Hij had zich laten vervangen door een monnik uit de
abdij van Ter Duynen. 's Anderendaags, voor het opgaan
der zon, zette hij zich op weg. De kilklamme meinachtdauw drong door de schamelheid van zijn dun versleten
kleed, en zijn zware schoenen, met koorden genesteld,
leekten van door 't natte gras te loopen. Pastorken
bibberde in de koude lucht, maar allengskens beurde de
zon hem met haar verkwikkende warmte op, en dapper
stapte hij op de lange, eenzame baan voort.
Naarmate hij de stad naderde, begon er meer beweging
random hem te rumoeren. Heele drommen opgedirkte
boeren en boerinnen trokken voorbij, te voet of luidruchtig hotsend en rotsend met sjeezen, wytewagens en driewielkarren. Logge boersche ruiters draafden, roepend en
met de zweep kietsend, door de immer dichter wordende
menigte. Nu schoot het hem te binnen, dat het vandaag
de groote beevaart was naar het H. Bloed, en dat al die
vrome lieden dair henen trokken.
Waar was de tijd, dat hij met Jozijnken ook diem beeweg deed?
Bij de oude herberg De Katterogge pleisterden de reizigers. 't Was er random de paardekribben een Kerrie
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van belang. De knechts brachten hooi aan. De meiden
bestelden schuimend bier op blinkende tinnen borden. De
lucht was vol gelach, geroezemoes en gehinnik als op
een kermisdag.
't Pastorken haastte zich daar voorbij. Al die drukte
maakte hem nog droeviger. Ginder in de stad, die haar
zware torens in de verte reeds liet opbonken, was zijn
eenig verlangen. Daar moest hij zijn, zoo haast mogelijk.
Bij de poorten ontmoette hij die van Damme. Hij zag
hoe ze, inpurperen boetemantels gehuld, Inin reusachtig
houten kruis met den bloedenden Christus voor den ommegang aanbrachten, zuchtend onder de zware vracht, en
hij dacht aan dat andere kruis, dat hem gisteren op
de schouders was geworpen, onzichtbaar maar oneindig
zwaarder en knellender. Het zou hem neerdrukken en
folteren zoolang hij Jozijnken niet ontdekt had, doch hij
zou het dragen, deemoedig en gelaten om harentwille.
Zijn bezoek bij jonker d'Anastro was een pijnlijke statie
op dien kruisweg. Een onverschilligheid en harteloosheid
als die, waarmede hij daar bejegend werd, had hij bij
mensahen zelden ontmoet.
't Was bij verrassing, dat het pastorken bij den jonkheer binnengeraakte. De huisknecht had een onbekenden
geestelijke aangemeld en Adhemar was erg ontstemd toen
hij zag wien hij voorhad. Hij nam evenwel dada* de
hooghartige houding aan van iemand, die met die heels
zaak niets uit to staan had. Hij sprak hoogvoomaam met
strakke waardigheid.
— Ja, ik heb daar zoo wat van gehoord Wie had
ooit zoo iets kunnen denken ? Zooveel kwaad in dat
dochterken
- Dat moet een dwaling zijn, jonkheer-pensionaris. Ze
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was zoo deugdzaam, zoo eerbaar als een kind ... Ze was
no een kind.
- Dat is zeer bedrieglijk, meneer de pastor, weerlegde
de jonkheer met een ironisch lachje. In de kleine pottekens zit soms het grootste vergift. Wij, die van de Wet
zijn, weten dat uit ooze lange praktijk
— 1k heb ze in de vreeze van 't kwaad opgevoed
- Uw maarte kan ze bedorven hebben
— Neen, neen, jonkheer-pensionaris. 1k zeg, dat Jozijnken onschuldig is.
- Gelooft ge dan mijn zuster Aglad, de jonkvrouwe,
niet ? vroeg Adhemar op kouden, berispenden toon.
- 't Kan een vergissing zijn. Wellicht heeft de schijn
de jonkvrouwe misleid. Misschien is Jozijnken zwak geweest, maar slecht is ze zeker niet
— Mejonkvrouwe Aglae vergist zich niet, meneer de
pastor. Dring niet verder aan, dat zal beter zijn
— Maar ge zult ons toch helpers om ze te zoeken,
meneer de pensionaris Mijn verloren schaapken moet
ik naar de pastorije terug brengen
— Te geener tijd kan ik mij daarmee bemoeien ! antwoordde Adhemar koud, vast besloten om zijn hander
tot het einde toe in onschuld te wasschen.
't Pastorken sprak nederig, haast smeekend :
— Jonkheer, laat toch door de berijders en sergeanten
van den Vrijen opsporen waar of ze verblijven mag
- Daar is geen bate bij, meneer de pastor. En bovendien,. daar het dochterken den ouderdom van twintig jaren
excedeert, ordonneeren de costuymen die opzoekingen
niet
't Pastorken had den pensionaris willen toeroepen, dat
een deel van de verantwoordelijkheid van het gebeurde
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ook op hem neerkwam, vermits Jozijnken toch uit zijn
dienst was heengegaan, maar tegen zooveel huichelende
hardvochtigheid kon hij niet op. Nadat Adhemar nog eens
verzekerd had, dat hij niet helpen kon, op den toon van
iemand, die bepaald een eind aan het onderhoud wil
maken, ging de oude man moedeloos en verbitterd heen.
Hij doolde den heelen langen dag rond in de woelende
stad, die hem nu zoo eindeloos groot scheen. Hij zag
weldra in wat een wanhopig, verloren werk het was, Jozijnken pier te zoeken, zonder een aanwijzing of wenk.
Hij kon toch aan de menschen niet vragen waar ze was.
Wie kende haar hier ?
Toen de avond aanweifelde zwierf hij nog altijd afgetobd rond. Hij had geloopen langs de verlaten reien
met hun groote, zwijgende heerenhuizen ; langs de stille
straten en pleinen, waar godshuisvrouwkens en begijnen
in hun Witte kluizen woonden, — maar nergens eenig
spoor van Jozijnken. Dan was hij onder de drommen der
beevaartgangers geraakt op de burgplaats voor de H.
Bloedkapel, bij de kramen van paternosters, scapulieren
en ex-voto's van alien aard ; bij de kreupelen en blinden,
die onder beklagelijk vertoon van menschelijke ellende
om caritate smeekten. Op de Groote Markt doolde hij als
verloren in een woeling van menschen, die nu alle vroomheid
vergeten hadden en zich nog alleen zochten te vermaken
met de barakspelers en potsenmakers, die hun kunsten
vertoonden; de eierdansers en steltloopers ; de berenleiders
en savoyarden met simmen en Indische ratters ; de kwakzalvers en tandentrekkers ; de donkere heiwijven, die de
toekomst uit de handen lazen; de moezelaars en lieremans en an dere berooide speellieden ; met het heele luizige volkje van rabouwen en jonkers van de platte borse,
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dat door de jaarmarkt werd aangelokt. Hier ook was zijn
zoeken vergeefsch.
Met den avond scheen de stad zondiger te worden.
Uit de kroegen en taveernen klonk de muziek op van
galjarde en gig, door rhythmisch stampen van logge voeten
op den dansvloer begeleid. De listige tappers en koppelaars waren in de weer om het uitgelaten boerenvolk te
foppen en te pluimen. En op de markt, in een lucht van
wafelen en oliekoeken, floreerden labberlottige losbollen
en vrouwkens van plezier in den rooden smookschijn van
allengskens aangestoken vetlampen en knettertoortsen.
Te midden van die kermisdrukte dacht het pastorken
eensklaps aan Coddebiers. Hij wist immers, dat de personagienspeler hier jaarlijks kwam, en hij verlangde naafi
hem in onweerstaanbare behoefte om zijn leed uit te
storten in het hart van een vertrouwde, die hem begrijpen
kon. Coddebiers, de goede wijsgeer, zou hem wel steunen
en troosten en wellicht kon die man, die van den morgen
tot den avond 's Heeren straten afreed, hem helpers met
raad en daad. Gelukkig over zijn inval ging 't pastorken
onder de menigvuldige wagens en tenten op de markt zoeken en 't duurde niet lang of hij vond den poppenman
slungelbeenend en droomend op zijn wagendissel zitten,
net in dezelfde houding als verleden jaar op dien vooravond van St. Donaaskermis, toen hij daar zoo genoegelijk
met Jozijnken aan 't praten was en 't pastorken hem van
over het tuinmuurken bespiedde.
Coddebiers ! klonk het hartelijk als uit den mond
van een ouden vriend.
Verrast keek de poppenspeler op, doch zijn blikken
kregen een vreugdigen glans toen hij het pastorken herkende.
-- Wel, meneer de pastor, wat geluk van u hier te zien?
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— Geluk ? Geluk ? Coddebiers, 't is geen geluk, dat mij
bier brengt!
En 't was werkelijk of de oude, kranke stem van het
pastorken ging beven.
— Ons Jozijnken is weg, Coddebiers.
- Weg ? schrikte de poppenman.
- Ja, spoorloos verdwenen! En 't pastorken vertelde
nu 't heele wedervaren. Hoe het meisken kamenierken werd
bij de jonkvrouwe, hoe ze van daar weg was geloopen, en
hoe er sedert dien tijd niets meer van haar gehoord werd.
De blijde glans was weg uit Coddebiers' oogen, zijn
lippen vertrokken tot een droevigen plooi. Hij bleef het
pastorken een lange wijle sprakeloos aanstaren. In een
vluchtige herinnering herleefde hij de bittere ontgoocheling
van 't vorig jaar en de wijze berusting, die zoo vast in
zijn hart zat, naar hij meende, was ineens gaan vliegen.
Hij zag weer den loozen handel van den liflaffenden
pensionaris om Jozijnken in Het Schaeck. De minste bijzonderheid van al wat daar gebeurd was kwam hem voor
den geest en als een heusche werkelijkheid volgde hij
weer de laatste witte stip van Jozijnken's falie, ginder
ver over de zonbegloeide weiden, waar ze voor goed
verdween. Daar was ze voor hem verloren gegaan.
En alsof zijn gevoel hem 't ineens openbaarde sprak hij
dof als een beschuldiging en bedreiging tevens:
— De jonkheer heeft de handen in dat bedrijf!
Ach, hij weet van niets, zegt hij ! klaagde 't pastorken.
- Zegt hij ! Maar geloof hem daarom niet ... Het is
een geniepige gluiperd, die zich alles veroorlooft
- Fiete beticht hem ook, maar ik kan het niet gelooven. Er zijn geen bewijzen ... En daarbij een man van
de wet!
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- Juist, daar gaan vele schavuiten bij, omdat ze er
it veiligst zijn!
- Ach, Coddebiers, ik weet dat allemaal niet. Maar
we moeten Jozijnken terugvinden ! 1k zoek ze hier al den
godsganschen clag, mijn voeten gloeien van 't loopen
Weet gij niet waar ze misschien kan schuilen ?
's Pastorkens hart schreide van weedom en zijn oogen
waren vochtig. Dezelfde eindelooze droefheid kwam over
Coddebiers, die nu wel voelde, dat de zoete waan van
dien St. Donaasdag hem nooit geheel verlaten had. Dikwijls op zijn eenzame wegen had hij gedacht aan dat
heerlijke meisken, dat zoo vluchtig door zijn leven was
gegaan, en 't rijmpje, dat hij dichtte toen hij Schaerdycke
verliet op dien grijzen regenmorgen, had hem herhaaldelijk
voor den geest gestaan : ik draag al over de heiden, lief
kind, uw beeltenis mee. Eensklaps overweldigde hem een
groot verlangen om haar terug te zien, haar te zoeken,
te helpen, te redden misschien, en vol deernis met het
oude pastorken, sprak hij:
- Ilc zal u bijstaan, meneer de pastor. Reken op mij .. .
Maar nu wordt het te laat voor u Ge moet vermoeid
zijn ... Wilt ge hier niet rusten ? 't Is moeilijk voor u om
in gasterijen of taveernen logijs te vragen. Deel met mij
mijn schrale spijze en aanvaard mijn bed ...
— En gij dan?
— Bekommer u niet om mij. 1k heb nog voor den
reizenden man mijn bed gedekt... Rust u uit en morgen
zoeken we getweeen
Ze braken samen het avondbrood in de kleine ruimte
van den woonwagen. Het lampeken, dat aan de lage dakkeperkens hing, verlichtte de twee zorgzame, bekommerde
koppen met een goudschijn, die om de fijne zilverwitte
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harem van het pastorken als een nimbus liet opbeven. De
raamkens van den wagen stonden open en lieten de goede
koelte van den groeienden meinacht naar binnen zijgen.
Op de markt begon het allengenderhand stil te worden.
De schetterende mallemolens draaiden niet meer en de
andere wilde geruchten der kermis overstemden het fijne
spel van de beiaardklokjes niet langer. Hoog boven hun
hoofd hoorden Coddebiers en zijn gast ze bij 't verloop
der nachtelijke uren tinkelen en klepelen als een sprankelend sterreliedje. De lichten werden gedoofd in de tenten en barakken, en weidra lag het heele jaarmarktkamp
in den blauwen wadem van de maan te, rusten. Het simpel knechtken, dat eerst lang met verbaasde oogen den
ongewonen bezoeker had aangekeken, was in een hoek
van den wagen in slaap gevallen.
't Werd een stonde van vertrouwelijke mededeelzaamheid en onwillekeurig welden nu uit Coddebiers' gemoed
woorden op, die hij er al heel lang niet meer vermoedde.
Met droomoogen zat hij voor zich uit te staren en zijn
lippen prevelden:
- Jozijnken was het edelste grein, dat ik ooit
zag
— En goed dat ze was ... , volledigde het pastorken
in denzelfden droomtoon.
— Om haar peinsde ik al mijn dagen
— 't Was een zuiverlijk maagdeken
— Ze had oogen, die ge nooit vergeet
— En een harteken, dat u met een woord kon gebonden leggen
- Een stemmeken, dat u streelde
— En als ze een lustelijk vooizeken zong, scheen het
uit den hemel te klinken
't Pastorken van Schaerdycke. 7
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- En als ze ging, was ze hupsch en licht als een
geiteken in de wei
— En als ze danste, Coddebiers, terwijl ik het orgelken speelde, dan was ik in haar bedwang
't Pastorken dacht er geen oogenblik meer aan, dat hij
misschien schuldig was toen hij Jozijnken ten dance spelde.
Al de zaligheden van weleer werden weer wakker, maar
enkel om die twee nog weemoediger te stemmen. Zoo
stortten ze hun groote liefde voor Jozijnken in elkanders
boezem, tot de goudelende schijn om hun hoofden weifelend inkromp en het lampeken ging uitpinken. Buiten
klonk de ratelklepper van den nachtwachter, die met
schorre stemme riep : „Wacht uw vier en keersen wel"
en maande om te bidden voor de zielen in het vagevuur.
't Pastorken vouwden toen de handen en bad. Coddebiers, die dat lang vergeten had, prevelde mee, en toen
het pastorken gedaan had, vroeg de poppenman om nog
een „wees gegroet" voor Jozijnken.
Ontroerd en dankbaar drukte 't pastorken hem de
handen.
— Ja, Coddebiers, laten wij bidden Maria zoete, dat
zij haar in deugden spare ...
's Anderendaags trokken zij er met hun beidjes al vroeg
op uit.
Ze gingen eerst naar de kloostergasterijen voor „arme
passante lieden" aan de stadspoorten, hopende daar iets
te vernemen. Wellicht hadden de vrome zusters en broeders Jozijnken na haar vlucht daar geherbergd. 't Pastorken en zijn maat beschreven het meisken en zochten haar
op alle manieren kenbaar te maken, dock al hun pogingen
bleven te vergeefs. Dan ging Coddebiers in de taveernen,
waar nachtverblijf aan vreemdelingen werd verschaft, en
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trachtte daar van de kasteleins eenige inlichtingen te bekomen, maar dat was even vruchteloos. Nergens vernamen
ze iets, dat hen op den weg kon helpen. Toch bleven ze
voort zoeken tot het in, den namiddag tijd werd voor 't
pastorken om naar Schaerdycke terug te keeren.
Hoezeer de jonkheer hem dat ook afgeraden had, toch
wilde 't pastorken nog eerst het opzoeken van Jozijnken
ook in handen van de justitie geven.
Op het Landhuis van den Vrijen kwam hij bij eenige
sergeanten terecht, maar zijn angst en zijn schoone woorden maakten hier weinig indruk. Integendeel vonden de
dienders het oorbaar den manken poppenspeler en het
oude, sukkelachtige pastorken eenige dubbelzinnige kwinkslagen ten besten te geven.
— Zoo een kind van twintig jaar loopt niet meer verloren, meneer de pastor. Ze zal wel een fraaien gezelle
gevonden hebben om haar den weg te wijzen
— Ze zal wel ergens als een sijsken gekooid zitten bij
een zoet fluitende gaaiken
Eindelijk toen het grapje zijn aardigheid begon te verliezen, verwezen zij het pastorken naar den baljuw, die
alleen over die vraag kon beslissen. Dan trokken de beide
mannen ook daarheen, doch van dit bezoek hadden zij
zich weer niet veel te beloven. De baljuw fronste gewichtig de wenkbrouwen en verklaarde over de zaak eerst
met den jonkheer-pensionaris te moeten raadplegen.
Hij wil bij den duivel te biecht ! mopperde Coddebiers tusschen de tanden, toen ze den baljuw verlieten.
De vrome hoop, die hen te morgen vervulde, was ontgoocheld. 't Leek hun nu waarschijnlijk, dat Jozijnken niet
in de stad gebleven was, en dan werd het nog meer een
zoeken in den blinde. Ontmoedigd moest het pastorken
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naar huis keeren, doch Coddebiers beurde den ouden man
op, zooveel hij kon. Hij spande in en bracht hem op den
schokkenden, hotsenden wagen tot aan de grenzen van
Schaerdycke. Hij beloofde geen respijt te nemen vooraleer
hij nieuws over Jozijnken had. Overal waar hij kwam,
zou hij naar haar vragen, en het pastorken wist, dat Coddebiers op vele plaatsen thuis was. De personagienspeler
reed door heel den Lande van den Vrijen, door de casselrijen van den West-kwartiere en van Veume-Ambacht,
tot Sinte Winnocxbergen en Boeckburg toe; hij bezocht
Brugge en Kortrijk, Ieperen en Duinkerken, al de steden
en dorpen, die tusschen de Leie en de zee lagen. Overal
waar de menschen spraken van huus en muus, van 't
miene en 't ziene, was hij gekend, en daar zou hij vragen
en navorschen, en hij zou Jozijnken vinden. Daar mocht
het pastorken op rekenen. Hij legde den kalender der
kermissen en jaarmarkten uit opdat zijn vriend weten zou
waar hij hem op de verschillende tijdstippen van 't jaar
kon treffen in geval hij hem noodig had. In Oogstmaand
zou hij zeker naar Schaerdycke komen, doch misschien
zou men er hem al vroeger zien, als hij er Jozijnken
terug bracht.
Aan een kruisweg namen zij afscheid van elkander. In
den klaren meienacht, onder de vochtig pinkende sterren,
drukten zij elkaar nog eens de hand als ter bezegeling
van den bond, dien ze gesloten hadden. Coddebiers rolde
dan met krakenden wagen in den koelblanken maannevel
weg om zijn opsporingstocht aan te vangen, en met dien
schamelen troost, dien de personagienspeler in hem gewekt had, keerde 't pastorken bij Fiete terug.
Hij vond haar in een zeer opgewonden toestand. Haar
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gaan om er met Aglad, de jonkvrouwe, nog eens over
het geval te spreken. Haar ontvangst was daar evenwel
bijzonder koel. Aglad nam het Fiete zeer kwalijk, dat ze
haar na 't bezoek van 't pastorken nu op haar beurt ook
nog eens kwam lastig vallen met die zaak, waar toch
niets aan te doen was.
Wij kunnen ons die historietjes niet aantrekken ! En
ge moet u niet voorstellen, hier zoo maar elk oogenblik
binnen te molten vallen om ons daarmee te vervelen ! We
zullen maatregelen nemen om dat te beletten
De jonkvrouwe had dit zoo korzel en knak gezegd, met
zoo een onheilspellende plooi om haar dunne, gespannen lippen, dat Fiete, heelemaal uit haar lood geslagen,
alien durf kwijt, zonder verder tegen te spreken naar de
pastorij was terug gekeerd. Maar hier mopperde ze des
te nijdiger tegen dat groot yolk, dat een simpel mensch
zoo overbluffen kon. De gevoellooze ruwheid van de jonkvrouwe verbitterde haar hoe langer, hoe meer en verzwakte zeker haar onbepaalde maar taaie verdenking
tegen den pensionaris niet.
Toen het pastorken haar nu vertelde hoe de jonkheer
hem ontvangen had, kon ze haar gedachten weer niet
meer beheerschen en herhaalde haar vroegere beschuldigingen tegen Adhemar.
— 1k voel het, dat hij er meer van weet. 't Is een
boeverij, die ze daar met Jozijnken uitgericht hebben.
- Coddebiers denkt dat ook, Fiete.
— Denkt hij dat ook?
In eens hechtte de maarte een groot belang aan het
oordeel van den poppenman, dien ze destijds zoo minachtte.
- Hij zal wel klaar zien ; hij ook kept de menschen...
En toen ze hoorde, dat Coddebiers Jozijnken nu hielp
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opzoeken en Been moeite zou ontzien om haar verblijf
te ontdekken, was 't een gevoel van genegenheid, dat haar
voor den vroegeren lorefaas vervulde. Coddebiers was
nu de groote hoop van die twee machtelooze ongelukkigen, voor wie het leven maar een doel meer had, hun
dochterken, hun eenige vreugde, terug te vinden.
Heel Schaerdycke bemoeide zich weldra met de gebeurtenis. Allerlei geruchten deden over Jozijnken de ronde.
Ze was verongelukt, verdronken, beweerden de eenen;
met een kapitein naar Parijs vertrokken met een oud
edelmanneken gaan wonen, door struikroovers opgelicht,
vertelden anderen. Er waren er ook, die volhielden, dat
haar een kindeken geboren was en dat ze er mee langs
de wegen te bedelen liep. Al die verhalen, beurtelings
welwillend of vijandig, maar alle even verontrustend,
kwamen 't pastorken en Fiete ter oore en brachten hun
voortdurend nieuwe angsten en smartelijke ontroeringen.
Zoo begonnen ze herhaaldelijk nieuwe opzoekingen, die
steeds maar op nieuwe ontgoochelingen uitliepen. Van
Coddebiers kregen ze van tijd tot tijd wat nieuws, maar
41 even weinig opbeurend. In elk geval bleef de personagienspeler onverdroten voortzoeken.
Andere geruchten geraakten nu te Schaerdycke in omloop. Malvina en Dominiek, de Fransche kok, hadden hun
mond niet kunnen houden en weldra werd er in 't dorp
verteld, dat de jonkheer van Jozijnken zijn boeleken had
gemaakt en dat de jonkvrouwe, toen ze daar achter was
gekomen, het meisken de deur uitgeworpen had. De vrouwen fluisterden er over verontwaardigd en vol deernis
met Jozijnken, dat aldus in ellende was gebracht. De
manners, die in de kroegen te biere zaten, wonden er
minder doekskens om en maakten zich die gelegenheid
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te nutte om met den jonkheer te schimpen en te spotten.
— Dat moest er van komen, hij was toch noch ruin
noch kapoen
— Hij had dorst, zag schoon water en heeft gedronken ... Dat leerde .hij van zijn papa, die ook altijd veel
dorst had ... Kwaad ei, kwaad kieken
Er kwam gisting onder de Schaerdyckenaars en het
gedweee, vreezevolle ontzag voor het kasteel had een
geduchten deuk gekregen. Onwillekeurigvoe dde het pastorken dien slechten geest met een paar sermoenen. Wanhopig door het vruchtelooze zoeken, de vergeefsche pogingen bij 't gerecht en de onveranderde, hartelooze onverschilligheid van den jonkheer en de jonkvrouwe, had
hij in zijn eindeloos, pijnlijk tobben over Jozijnkens verdwijnen besloten van of den preekstoel te beproeven den
pensionaris en zijn zuster te vermurwen.
Hij zou spreken op zulke wijze, dat in geval Fiete's en
Coddebiers' verdenkingen gegrond waren, de schuldigen
wel zouden voelen wat hij dacht en over het verfoeilijke
en afschuwlijke van hun misdrijf wel zouden gaan nadenken.
Een eerste keer preekte hij het evangelie van den goeden herder. „Wat mensch is er van ulieden, heeren, meesters en overstep, sprak hij, die honderd schapen heeft,
It zij kinderen of dienstvolk, ende is 't dat hij er een van
verliest, verlaat hij dan niet die negen en negentig in
de woestijne, ende gaat tot hetgeen dat er verloren is, tot
dat hij het vindt. Ende als hij dat gevonden heeft, zoo
legt hij dat op zijn schouderen, hem verblijdende. Ende
tot huffs komende, roept hij te samen zijn vrienden ende
geburen zeggende: Verblijdt u met mij, want ik hebbe
mijn schaap gevonden, dat verloren was." Daar vlocht hij
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allerlei roerende beschouwingen rond, waarin hij al de
warmte van zijn liefdevol harte legde en zijn parochianen voelden dat hij zich krachtig beheerschen moest om
niet in tranen uit te breken. De schamele gemeente begreep zijn inzicht volkomen. Aller oogen waren gericht
naar den jonkheer en de jonkvrouwe in het zijkapelleken der d'Anastro's. Zouden ze 't daar ook vatten ? Het
bleek toch niet. Geen spier verroerde op het aangezicht
van den pensionaris noch van zijn zuster en 't pastorken
werd naderhand ook nets gewaar van een verandering
in het gevoel dier twee.
Den volgenden Zondag had hij het over de farizeeers,
die hun boosheid en hun kwaad bedrijf met een huichelmantel van schijndeugd bedekken. Zijn woorden zweepten
en geeselden. Zijn hart maakte hem welsprekend als nooit
te voren en toen 'hij uitriep : „De wijngaard van dit volk
is een afzetsel van de wijngaarden van Sodoma en Gomorra, hun druiven zijn als gal vol bitterheid", werd opgemerkt, dat Jonkheer Adhemar in het zijkapelleken een
zenuwachtige beweging van ongenoegen maakte en boosscherpe blikken over de aanwezigen liet gaan, die hem
ook allen onwillekeurig aankeken. Enkelen sloegen uit oude,
ingewortelde vreeze de oogen neer, maar de meesten verborgen hun spottend leedvermaak in 't geheel niet.
's Namiddags werd het pastorken op het kasteel ontboden, waar de jonkheer hem heel uit de hoogte en met
moeilijk bedwongen gramschap verklaarde, dat het nu amen
en uit moest zijn met die dubbelzinnige, kwaadwillige
sermoenen. Zoo het pastorken nog eens herbegon, en zoo
de beleedigende geruchten, die in 't dorp de ronde deden
en waarschijnlijk ook wel uit de pastorij afkomstig waren,
niet dadelijk ophielden, zou hij, pensionaris, een klacht
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indienen bij de justitie voor „injurie en calomnije", en hij
zou van zijn oom den canonicus wel middelen weten te
verkrijgen om paal en perk te stellen aan die gemeene
opruiing van het kleine yolk tegen hun Neer en weldoener.
— 1k heb die geruchten niet uitgestrooid, jonkheer pensionaris, sprak het pastorken zeer waardig, maar ik kan
de menschen ook niet beletten te denken wat ze willen.
Als Jozijnken terug komt zullen we weten wat er in die
praatjes waar of onwaar is. Wat mijn sermoenen betreft,
jonkheer, dat waren betrachtingen op het evangelie, dat
voor kersten menschen noch dubbelzinnig noch kwaadwillig
zijn kan. 't Zijn eeuwige waarheden .. .
— Genoeg daarmee ! brak de pensionaris barsch-nijdig
af. Al dat geleuter kan ik missen. Mijn lankmoedigheid
is ten einde. Houd het voor gezegd!
Zoo spande het te Schaerdycke toen de feestdag van
St. Donaas weder aanbrak.
Coddebiers Meld woord en kwam op den bepaalden
tijd met zijn schommelenden wagen aangeschokkeld. 't Pastorken en Fiete, die hem ongeduldig verwachtten, waren
hem een heel eind op de baan tegemoet geloopen en leidden hem het dorp binnen tot bij het muurken der pastorije,
waar hij zijn mageren guil afspande.
't Was weer een ontgoocheling voor het oude pastorken
en zijn maarte. Coddebiers had op zijn zwerftocht niets
van Jozijnken vernomen.
Fiete mummelde onvriendelijk
- Ik heb altijd gezegd, dat ik zelf moest gaan zoeken .
— Ach, Fiete, wat kunnen wij nog met ooze oude, stramme
leden! zuchtte het pastorken heel ter neer gedrukt.
— Ik Beef het toch niet op! poogde Coddebiers hen
op te beuren. Ik zal ze u terugbrengen .. .
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Wat hij ook deed, hij kreeg er den moed niet meer in.
Sedert hun laatste ontmoeting was 't pastorken erg vervallen en ook de maarte leek nog slechts de schaduw
van wat ze 't jaar te voren was. Belden bleven nog lang
sprakeloos luisteren naar alles wat Coddebiers over zijn
tochten vertelde. Ze flikkerden op in kinderlijk blijde verwachting wanneer hij sprak van een spoor, dat hij meende
gevonden te hebben, doch zakten weer ineen toen het bleek
dat er daar niets te ontdekken viel. Coddebiers voelde meer
dan ooit diepe deernis met de twee oude stakkerds, die
zoo machteloos stonden tegenover hun ongeluk, en zijn
verbittering tegen den jonkheer bereikte haar toppunt.
Onderweg had hij al vernomen welke geruchten er
liepen over Jozijnken en den pensionaris, in het dorp
hoorde hij nog meer daarover. Dit alles bracht het plan,
dat hij al een heelers tijd bebroed had, tot rijpheid en nu
stond het vast, dat hij het morgen ten uitvoer zou brengen.
Het vorig jaar hadden zijn poppenbroers in Floris en.
Blancefloer het minnelijk spel der liefde vertoond, waarmede hij vol zoeten waan Jozijnken hoopte te winnen.
Nu zouden ze 't schamper spel der wraak opvoeren tegen
den man, die hem Jozijnken ontroofd, haar verleid en in
't ongeluk gestort had.
Terwijl hij daar in 't rustig avonduur, bij 't verre mompelsuizen der zee, weer op zijn wagendissel zat, was zijn
geest, die zich 't vorig jaar vermeide in liefelijke vondsten
om 't hart van Jozijnken te winnen, thans alleen aan 't
zoeken naar de bitterste, bijtendste hekelwoorden en hoonende schamperheden om den pensionaris schimpelijk te
doen voelen wat hij het meisken misdaan had. Hij zou
het wagen den schijnheiligen grooten Hans aan de kaak
te stellen voor zijn eigen yolk.
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Hij zocht uit den zwarten bak de poppers bij een, die
't geschiktst leken voor de hun toebedachte rol, en kleedde
ze aan naar de behoeften van het spel.
— Verleden jaar hebt ge voor mij gestreeld en gevleid,
gekweeld en geklaagd, sprak hij zijn houten broers in
gedachten toe, nu zult ge voor mij vechten. Wij zijn vrije
vogels en hebben onzen vrijen tang, niet waar? Morgen
fluiten we als spotvinken en spotmerels! Wij vreezen den
grooten Hans niet en zullen het hem laten voelen. Zoo
alien zwijgen over zijn duister gekonkel, wij do en het
niet. Wij zullen hem den huichelmantel aftrekken, hem
ontmaskeren en klein maken
Vast besloten sloeg hij in 't Schaeck weer zijn ronzebons op en voor een even talrijke en woelige menigte
als verleden jaar begon hij zijn vertooning.
Jan Potagie kwam aankondigen bij wijze van proloog,
dat zou opgevoerd worden : Marieken van Nijmegen, oude
historie, maar altijd waarachtig en opnieuw gebeurende,
zooals bet te elken. dag en te alien karate, ook te Schaerdycke, nog te zien is ...
— Wien 't schoentje past, die trekke 't aan ! besloot
de leuke poesjenel terwiji hij een beleefde bulging maakte
en zich terug trok.
Na die ongewone inleiding was de belangstelling ongemeen groot en het publiek volgde met gespannen aandacht Coddebiers' vrije bewerking van het oude spel. Al
dadelijk merkten de scherpzinnigste toeschouwers waar
het om ging en deelden het aan de anderen mee. Weldra
wist iedereen, dat Marieken Jozijnken was ; de parochiaan, bij wien ze inwoonde, het pastorken ; en Moenen,
die haar tot kwaad en ontucht verleidde, niet de duivel
maar, wat in de oogen van den poppenman niets minder
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was, de jonkheer pensionaris in hoogst eigen persoon. Coddebiers noemde niemand, maar wist sours met een enkel
raak woord, met een passende stembuiging zijn inzicht
behendig te verduidelijken, en Moenen had hij zoo aangekleed en liet hij zoo spreken, dat het niet anders kon
of men moest in hem den pensionaris herkennen. Toen
die buikige pop in grijzen rok met violette kraag en zilveren knoopjes, parelgrijs zijden ondervest met kanten
befjes, satijnen broek en poeierige paruik verscheen, ging
er eerst een fluisteren onder de toeschouwers, daarna
een gegichel en toen den mooien man tot hoon een zotskap werd opgezet, was het een onbedaarlijk gelach dat
opdreunde. Terwip Moenen Marieken's zielken zocht te
verlakken met veinzerij en valsche woorden, werd er gejouwd; en de lange, droevige tocht van den parochiaan
om Marieken, die door Moenen werd verborgen gehouden,
op te zoeken, bracht menige gevoelige vrouw een traan
in de oogen. Als eindelijk het meisken was terug gevonden en de duivel der onkuischheden en die der huichelarije, in een door Coddebiers zelf verdicht epiloog, den
vilijnigen Moenen, den vuilen cokijn, vastgrepen en op hem
begonnen te schelden, stortte Coddebiers al zijn verbittering nit. De duivels sloegen op Moenen met bullepeezen
en gespleten latten, dat het kletterde.
— Willen wij hem bij der kele hangen ? riep een der
beide hellebranders tot de toeschouwers.
— Ja ! brulden de vischers en de boeren.
- Neen ! antwoordde de andere duivel. Dat is te licht een
straf voor zulk een boeverije ! We gaan hem vierendeelen!
En ze begonnen aan Moenen te rukken en te snokken
tot hij aan stukken uiteenvloog, onder het woest gejuich
der toeschouwers, die niet meer te houden waren.
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Het verwekte schandaal. Het klootjesvolk had een eindelooze pret in de vertooning en kwam Coddebiers geluk
wenschen.
— 't Was raak, jandorie, en verdiend!
Vele voornameren daarentegen, oogendienaars van 't
kasteel, vonden het ongeoorloofd en staken de koppen bijeen. Vooral meester Macharis onderscheidde zich door zijn
heftigheid tegen den personagienspeler. Hij sprak luide van
vuigen laster en beleediging, van nijderstongen die venijn
schoten tegen den geliefden jonkheer, en verklaarde, dat
nu of nooit het plakaat op het stuk van landloopers en
vagebonden moest toegepast worden. Hij wist het zoo
ver te brengen, dat eenige gezanten van de deftige borgerij van Schaerdycke den officier van de parochie gingen vragen om tegen dien smodderigen lastergast op t e
treden.
Nog vszior de avond inviel werd Coddebiers onder beschuldiging van laster en spot tegen den jonkheer d'Anastro,
pensionaris 's Lands van den Vrijen, naar de dorpsgevangenis ,gebracht. Hij kreeg de boeien aan de handen en
werd met de grootste strengheid behandeld. Zijn knechtken moest het paard voor den woonwagen spannen en
naar 't Schaeck rijden om daar te verblijven tot over zijn
meester uitspraak gedaan was. In de gevangenis, een zwaar
gewelfde, donkere kelder onder het gemeentehuis, vond
Coddebiers slechts eenige bussels stroo, waar de muizen
vrij spel in handen. Zijn aanhouding nam hij nog al Licht
op. Hij was overtuigd, dat zijn straf ten hoogste eenige
dagen opsluiting kon bedragen en hij achtte het wraakplezier, dat hij zich zelf had gegund, wel zooveel waard.
Het geval werd evenwel ernstiger. De akte van beschuldiging tegen Coddebiers werd zwaarder met den dag. Ma109

charis wist er in de herbergen met voile monden over te
vertellen.
Ten gevolge van de genadigde tusschenkomst van den
jonkheer-pensionaris zelf werd de vervolging wegens smaad
en laster ingetrokken. De jonkheer, die elk schandaal, waarin
hij rechtstreeks betrokken was, kost wat kost, wilde vermijden, verklaarde dat hij te hoog verheven stond boven
de aantijgingen van zoo een landlooper om er maar eenig
gevolg aan te geven. Maar hij vond het goed, dat er Coddebiers jets even ergers ten laste gelegd werd.
Er was nu sprake van aanstoot tegen de goede zeden.
Moenen had Marieken gekust, met de handen betast en
ook in de armen genomen, alles zeer onkuischelijk ende
schandaleuzelijk, naar werd beweerd. In de akte werd ook
verondersteld, dat die kamerspeelder, zijnde zoo nitermate habiel van handen bij 't moveeren van zijn mannekens ofte personagien, ook van nigromantieen te verdenken
was. Dit zou ernstig onderzocht worden, maar in afwachting werd het hem expresselijk ende scherpelijk verboden
zijn mannekens nog ooit te gebruiken, en om dit voor
goed te beletten zouden ze gesayseert ende in zijn presentie in 't vuur geworpen worden.
Daar werden al vast korte metten mede gemaakt. Coddebiers, uit den kelder gehaald, zag op het binnenplein
van het gemeentehuis, naast een hoop brandende houtblokken, de kist met zijn geliefde personagien, omringd
door een hoop dorpelingen, waaronder ook meester Macharis. De officier der parochie nam de poppen met een
tang nit de kist en wierp ze, onzeker van gebaar, vol vreeze
voor mogelijke werkingen der nigromantie in de vlammen.
Het baatte Coddebiers niet zich te verzetten en te klagen dat hem aldus groote, onherstelbare schade werd be110

rokkend. De justitie had ze alle verbeurd verklaard, de
instrumenten waarmede hij het kwaad bedreven had.
— Er is Been kwaad bedreven ! riep Coddebiers, hoe
langer, hoe meer geprikkeld. En als er dan toch iets misdreven is, dan is het door mij, door mij alleen
Al zijn woorden waren nutteloos. Gewichtig en vol aarzelende vrees zette de officier zijn werk voort.
Met droefheid in 't harte en even vochtig wordend oog
zag de poppenman al de kameraden zijner eenzaamheid,
zijn boers en zusters, een voor een in 't vuur vergaan.
Bonpapa, Jan Potagie, de Juge, de Snelle Fieskadee, de
Schabletter, de Sultan, Kwa Bette, Proper Mieken, alien
zonder onderscheid stierven den vlammendood. Ze knapten en knetterden en verwrongen zich als levende wezens
in een laatste kramp. Het was alsof Coddebiers hen met
fijne stemmetjes uit het vuur om hulp hoorde roepen, en
hij balde zijn knuisten van machtelooze ergernis. Weldra
bleef er van zijn maats niets anders meer over dan een
hoopje glimmende assche.
— Nu heeft de pensionaris groot werk verricht ! spotte
Coddebiers, uitermate opgewonden. Hij heeft zich ridderlijk gewroken op poppen ! lk wensch hem proficiat!
- Verkoop zooveel praats niet, man ! antwoordde de
officier. Uw beurt komt ook. Geduld maar! Gij ook zult
ten exempele gepunieerd worden!
Over Coddebiers begonnen zich de Schaerdyckenaars,
die zijn partij gekozen hadden tamelijk ongerust te voelen.
De ergste prognosticatien aangaande 't lot, dat hem wachtte, kwamen in omloop; en het pastorken, van alles op de
hoogte, hield het voor zijn plicht den onfortuinlijken vriend
niet in den steek te laten. 't Was onvoorzichtig, roekeloos,
wat de poppenspeler gedaan had, maar 't was toch kranig
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en 't pastorken had er hem in den grond van zijn harte
maar des te liever om. De toespelingen van Coddebiers
hadden al zoo raak getroffen als zijn eigen sermoenen
en de hardnekkigheid, waarmede de kasteelpartij, blijkbaar op aanstichting of ten minste met de voile goedkeuring
van den jonkheer den kamerspeelder vervolgde, was voor
't pastorken weer een reden om te gelooven, dat Adhemar
wel degelijk schuld had aan hetgeen zijn arme Jozijnken
overkomen was. Hij overwoog allerlei middelen om Coddebiers uit de lagen en ranken van den wraakgierigen
pensionaris en zijn vleierige leugendienaars te redden. Een
.verzoek om genade was van te voren uitgesloten. Die
menschen waren voor zulk gevoel niet toegankelijk. Aan
pleiten ten gunste van zijn vriend viel al even min te
denken. Hoe meer hij- Coddebiers' vijanden van hun onrecht en dwaasheid zou overtuigen, hoe koppiger ze er
in zouden volharden. En toch moest hij den personagienspeler bevrijden. Hij bad vuriglijk in de hoop een uitkomst te vinden, en toen kwam het werkelijk als in een
droom : hij zag zich zelf den donkeren kerker openen en
Coddebiers den weg wijzen naar de verte, die in de zon
wegsidderde. Dit was hem een wenk en voortaan wist hij
goed wat hem te doen stond.
Daags na 't verbranden der ongelukkige poppers ging
hij Coddebiers in de gevangenis bezoeken. Een oud privilegie gaf hem, als pastor, daartoe het recht. Hij wendde
voor, dat hij zijn sleutel op de pastorij had gelaten, en
liet zich openen door den stokwachter, die verlangend
om in de herbergen nog wat nakermis te vieren, wel
een beetje tegenstribbelde, maar toch toegaf, op voorwaarde, dat meneer de pastor het niet te lang zou
trekken!
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't Pastorken kwam dan ook zonder omhaal met zijn
plan voor den dag:
— Om Jozijnken te zoeken moet gij op vrije voeten
zijn, Coddebiers!
— Ja, en nu heb ik, helaas, mijn vrijheid verbeurd, God
weet voor hoe lang?
— Toch voor niet langer dan wij willen
- Hoezoo?
— Ge moet vluchten!
— Hoe kan ik dat?
— Uw wagen staat in 't Schaeck en uw knechtken
slaapt er in den stal bij 't paard. Begrijpt ge me goed?
Hij zal vannacht inspannen en ge zult hem daar op u
vinden wachten, bij de inrijpoort
— Maar hoe geraak ik hier uit?
antwoord— 1k kan dit hier bij onwete laten liggen
de het pastorken, den sleutel der gevangenis in de handen
gevend van Coddebiers, die ontroerd bedankte.
- Geen dank ! Geen dank! Wij zijn immers bondgenooten. Gij zult doen voor Jozijnken wat ik niet meer kan.
Dan hoor ik wel nieuws van u, als naar gewoonte. Goed
geluk! Klokke twaalf is de tijd.
Zonder veel meer woorden nam 't pastorken afscheid
van Coddebiers. De stokwachter sloot de gevangenis en
ging te biere.
Korten tijd nadat de slagen der middernachtklok over
Schaerdycke gevallen waren, reed Coddebiers behoedzaam voorbij de pastorij. De deur van zijn kerker was
opengegaan en hij muisde er uit met de stille trom.
't Pastorken loerde achter 't gordijntje van zijn slaapkamer en er kwam een goede rust over hem toen hij
wist dat de gevangene verlost was.
it Pastorken van Schaerdycke. 8
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V.
De ontdekking van Coddebiers' vlucht bracht groote
opschudding te Schaerdycke.
Als naar gewoonte was de stokwachter 's morgens met
brood en water naar de gevangenis gegaan en had er de
deur wel degelijk gesloten gevonden. Het krassen en kriepen van het verspringende slot had hij nog in de ooren.
Toen hij binnentrad kon hij zijn oogen niet gelooven. Een
kwade droom was het zeker niet, want niettegenstaande
zijn zwaren kop van het late plakken in de herbergen,
wist hij bliksems goed wat er omging. De vogel was
gaan vliegen!
De schrik zonk den cipier in de beenen en een heelen
tijd bleef hij zonder een woord te kunnen spreken. Zijn
eerste ged achte was, dat er wellicht nigromantie in 't spel
kon zijn, en hij voelde zich bevangen en onrustig, verdere
tooverij duchtende, die hem wellicht aan den lijve kon
overkomen.
Hij liep het geval vertellen aan den officier der parochie,
die zeer achterdochtig kwam vaststellen, dat de kelder
onder het gemeentehuis waarachtig leeg was ; zich daarna
in 't Schaeck kon vergewissen, dat de wagen van Coddebiers en zijn knechtken ook de pijp uit waren ; en ten
slotte niets anders meer te doen vond dan den stokwaarder in streng verhoor te nemen. Wat de man ook op
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gaf van nigromantie, de officier wilde daar niet op ingaan.
Nigromantie in de kroeg! snauwde hij hem toe. Zeker
weer een dronken kop gehad en uw werk verwaarloosd .
De wachter merkte wel, dat de zaak voor hem een
slechten draai ging nemen, toen hij zich eensklaps het
laatste bezoek van het pastorken en het verdachte vergeten van den sleutel herinnerde. Wel bliksems ! Hoe had
hij daar niet eerder aan gedacht? Dat was de opbeldering van 't geheim ! Hij vertelde 't geval aan den officier,
die dadelijk de beschuldiging tegen den wachter los liet
en ook ging argwanen, dat het pastorken de hand in het
spel had.
Dat alles werd bizonder ernstig. De officier bleef een
lange poos bedremmeld en besluiteloos. Hij kon toch zoo
maar niet ineens het pastorken laten aanhouden. Die verantwoordelijkheid wilde hij niet op zich laden en dat vie!
overigens buiten zijn bevoegdheid. Hij praatte er eens over
met Macharis en eenige notabelen en besloot toen den
pensionaris op de hoogte te brengen en de beslissing door
hem te laten nemen.
Jonkheer Adhemar, altijd maar beducht voor een schandaal waarin hij kon betrokken worden, toonde zich alweer
uiterst genadig. Hij verzocht den officier geen gevolg aan
die zaak te geven. Hij zou zelf onderzoeken wat er te doers
stond.
De officier en de notabelen hoorden gedurende verscheidene dagen niets meer van 't geval en gaven reeds hoog
en breed op van de edelmoedigheid des jonkheeren, die
zoo lets ongestraft liet, toen, heel onverwacht, de vergulde
karos van den canonicus d'Anastro te Schaerdycke aangereden kwam.
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Dat was een verrassend bezoek, zoo heelemaal buiten
den gewonen tijd. De speellieden, die den canonicus pas
in Juni met hun boersche serenade vereerd hadden, waren perplex en wisten niet wat aan te vangen. De bekommering om een mogelijke, nieuwe tractatie net zwaar bruin
bier niet te laten ontsnappen, dreef er hen toch toe maar
weer hun muzikale hulde aan den voornamen oom van
hun jonkheer te brengen, maar van 't kasteel, waar hun
voornemen was bekend geraakt, werd bevel gegeven er
ditmaal geen trompen en fluiten bij te pas te brengen. De
canonicus was hier voor zeer ernstige zaken.
Kort na zijn aankomst werd het pastorken op het
kasteel ontboden, waar de eerwaarde hem verlangde te
spreken. Alhoewel hem niet gezegd was wat hem daar
wachtte, toch wist het pastorken wel, dat het noch lof
noch eerbewijzen waren. Hij was niet vergeten wat de
jonkheer hem vroeger over zijn sermoenen had voorspeld en hij wist ook hoe in het dorp de ronk ging, dat
hij Coddebiers bevrijd had. Toch ging hij zonder aarzelen en, trots al zijn druk en kommer, met frisch, opgewekt gemoed naar den canonicus heen.
't Zijn maar kleine vuren, die den wind duchten!
dacht hij bij zich zelf.
Een lakei leidde 't pastorken koel beleefd in de groote
ontvangstzaal, waar hij geruimen tijd moest blijven wachten. 't Was er bizonder plechtig in die met donker goudleer behangen plaats, waar het licht, dat gesluierd door
de gekleurde vensters binnendrong, slechts eenige flauwe
glimpen en glibberingen loopen liet op de geslepen doppen en hoedjes van den kristallen kroonluchter, en eenig
onvast geglim legde op de ebbenhouten lijsten der familieportretten aan den wand. Daar hing het beeld van den
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ouden d'Anastro, Adhemars vader, over wien ze in 't dorp
na zijn dood zoo aan 't praten waren gegaan, en nu het
pastorken hem aandachtig bekeek, werd hij getroffen door
een grof-zinnelijken trek om den mond en een sprekend
uitzicht van heimelijke ontuchtigheid, die zich in den laatsten tijd ook duidelijk op het gelaat van den jonkheer
waren gaan teekenen. „Een aardje naar zijn vaardje",
besloot het pastorken.
De canonicus, die een zeer gul-goedig uiterlijk had, deed
al wat hij kon om er zoo gestreng mogelijk uit te zien.
Toen hij binnen kwam, ging hij zitten zonder het pastorken de hand te reiken, en begon te spreken op den half
zalvenden, half verwijtenden toon van iemand, die vol medelijden is voor den misdadige, diem hij te woord moet
staan.
— 't Spijt mij, meneer de pastor, dat ik u over Been
aangenamer zaken te spreken heb, begon hij. In 't bisdom is er heel veel over u geklaagd, en ik ben hier gezonden om u daarover te verhooren
't Was dus wel wat het pastorken vermoed had. De
jonkheer had hem aangegeven.
— 1k ben tot uw dienst, eerwaarde,
— Monseigneur heeft mij bevolen u te vragen of gij
wel weet wat de menschen van u al vertellen ?
— Ach ! glimlachte 't pastorken met een licht ironisch
zweempje, als het zaak is, genadige canonicus, dat uw
eerwaarde het mij toelaat, zoo vermeet ik mij te vragen
of Monseigneur wel weet wat de menschen al over hem
zeggen ? De menschentong is zoo licht en los, en moesten
wij al gelooven wat ze babbelt, dan zouden we aan ons
zelf gaan twijfelen. Ik voor mijn part, ik geloof niet wat
ze van Monseigneur vertellen
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- Laat dien luchtigen, boertigen toon varen, meneer
de pastor. Tegen u zijn er bepaalde feiten ingebracht
— Mag ik ze kennen, eerwaarde?
De canonicus scheen een poos te aarzelen. Hij had vele
klachten en zocht met de minste te beginnen, om 's pastorkens gemoed geleidelijk te doorgronden.
— Naar het schijnt, spreekt ge soms heel lichtvaardig
over gewijde zaken
't Pastorken begreep die beschuldiging in 't geheel niet.
— Ge laat uw maarte soms tusschen komen in kerkelijke aangelegenheden. Is dat waar?
— Ilc moet u ootmoedig bekennen, dat ik niet vat wat
ge bedoelt, eerwaarde
— Is er daar niet een tamelijk oneerbiedige geschiedenis
in omloop van de houtzagers, die u kwamen vragen om
hun een patroon op te geven?
Nu ging er een licht op voor 't pastorken, en hij schoot
in een hartelijken lach, zooals' hij 't in de laatste tijden
van droeve zorgen en onrust in lang niet gedaan had.
Hij herinnerde zich de oude genoeglijke historie, die hij
in al zijn miserie vast vergeten had en die nu ineens, op
't onverwachtst weer opdook.
— Is u die klucht wel getrouw over gebracht, eerwaarde? 't Is een zotternije zonder eenig boos inzicht.
De houtzagers waren in ruzie met de timmerlieden, schrijnwerkers en wagenmakers, en ze wilden een eigen confrerie met een eigen patroon. Ze kwamen me daarover
spreken. Eerst probeerde ik om ze tot verzoening over
te halen, maar ze bleven koppig op hun stuk, en wilden
den heilige kennen, die hen in 't bizonder zou beschermen. Ik gaf hun St. Jozef op. Ze wilden hem niet, dien
hadden de timmerlieden al. Dan stelde ik St. 'Anna voor.
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Dat ging ook niet, zij was al de patronesse van de schrijnwerkers. Eindelijk waagde ik het St. Catharina met haar
wiel te noemen. Zij ook vond geen genade; ze behoorde
al aan de wagenmakers. Toen stond er mijn verstand
bij stil, en ik zegde hun, dat ik hun toch geen patroon
maken kon. Fiete, mijn maarte, die dat hoorde, hakte
den knoop door. „Ik kan u een patroon aan de hand
doen, zeide ze tot de moedwillige houtzagers, zelfs drie
in eens !" — „Wie dan, Fiete ?" vroeg ik lachend. — „De
drie koningen, antwoordde ze mij, ze zagen immers een
sterre, zooals die mannen u aan 't zagen zijn „Goed
is 't, Fiete !", kon ik mij niet weerhouden te zeggen, terwiji de zeer misnoegde krakeelbazen de pastorij verlieten.
De canonicus spande de lippen opeen om niet te lachen,
maar het pastorken merkte wel wat er in hem omging.
— Had mijn maarte geen gelijk, eerwaarde ? vroeg hij.
Als die lastige kwanten het met St. Jozef, St. Catharina
en St. Anna niet konden gedaan krijgen, dan verdienden
ze toch niets anders dan met een kwinkslag afgescheept
te worden.
— Die zaak is nu juist zoo erg niet, besloot de canonicus, maar geloof mij, meneer de pastor, ze heeft hier
menig vroom man ontsticht. De officier der parochie,
meester Niacharis en verscheidene notabelen hebben het
getuigd.
Nu wist het pastorken nog meer. De jonkheer had hem
aangeklaagd, maar zijn oogendienaars hadden hem daarbij een handje geholpen.
— Mijd u van degenen, die geen lachen verstaan, ze
zullen u spoedig doen schreien ! leeraarde hij. Ze zijn
ontsticht ? Wel, eerwaarde, is het niet uit de zelfde bloem,
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dat de bij honig en de spinne vergift zuigt ? En zegt de
schrifture niet : heeft de potbakker geen macht over het
leem om uit denzelfden klont te maken een vat ter eeren
en een ander vat ter schanden?
Nu het pastorken wist, dat de vleiers van den jonkheer allerlei praatjes opgerakeld en naar het kasteel overgebracht hadden, was hij dan ook niet verwonderd toen
de canonicus met zijn rekwisitorium voortging en hem
werkelijk als een steen des aanstoots afschilderde.
— Er is meer en erger, herbegon de canonicus, zoo
gestreng mogelijk. Het schijnt, dat gij u met een heel gemeen soort van yolk afgeeft
- Ach, eerwaarde, we kunnen toch de armen, die blootvoets ter beevaart gaan, niet achter stellen bij de rijken,
die er te paard of per wagers henen rijden. We kunnen
hen toch niet verwijderen of doen liggen onder het banksken onzer voeten
— Ik bedoel die armen niet, meneer de pastor, maar
een slag van doorbrengers, rabauten, lichtmissen, boeven
en landloopers, die niet gaarne met de handen hun kost
winnen
Hebt gij niet onlangs zoo'n vagebond in de
pastorij vergast en laten vernachten?
— In dit schoone land, eerwaarde canonicus, waar de
akkers zoo rijk zijn en de menschen zoo arm, zwerven
er zoovelen rond, die lijden aan nooddruftigheden des
lichaams
— Maar die man had daags te voren bij een boer ingebroken en gestolen
- Dat kon ik niet weten, eerwaarde. De man heeft
het mij niet verteld. En had die boer hem wat meer
barmhartigheid bewezen, hij • zou misschien niet gestolen.
hebben
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— Het betaamt toch niet, dat een pastor zich met zulk
volkje inlaat
- Hij was een vreemdeling zonder dak, eerwaarde,
en ik heb hem geherbergd Hij was hongerig en ik heb
hem gespijsd
— Ge zijt al zeer ongelukkig in de keuze van uw beschermelingen, meneer de pastor. Een andere rabaut, die
bij u to gast was, beyond zich in staat van dronkenschap
then hij aangehouden werd
— Een paar dagen later, als hetgeen hij bij mij genoten had al lang verteerd was ... Overigens, had hij alles
gedronken wat in de pastorij drinkbaar is, dan zou hij
Mijn dorstigen
nog nuchter gebleven zijn, eerwaarde
kan ik alleen laven met een kommeken melk of met het
water van mijn bornput.
— 't Is godgeklaagd, zeggen uw beste parochianen, dat
de pastor gemeens heeft met zulk gespuis. Wie is de berooide kerel, dien ze hier spottenderwijze den deken van
Schaerdycke heeten omdat hij uw kleed heeft aangetrokken?
- Dat is een bedelaar, die in lompen liep. 1k gaf hem
mijn afgedragen mantel. In onnoozelheid wierp hij hem
om zijn schouders zooals hij was, maar toen Fiete, mijn
maarte, den mantel met de schaar wat had verkort, kon
geen mensch meer vermoeden, dat het de mijne was ...
— En toch wordt er in de gemeente nadeelig over gepraat
— Door schriftgeleerden en farizeeers, die de naakten
zien, en toch niet kleeden
— En wat is dat voor een vrouwe, die op den nitkant van het dorp in overspel leefde, en tot wie ge zijt
gegaan
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— Toen ze krank to bedde lag, eerwaarde canonicus.
Zieken bezoeken is ook een werk van barmhartigheid
En heeft Jezus in den tempel tot de overspelige vrouwe
niet gezegd: „Ik en zal u niet verdoemen, gaat henen en
wil nu voorts niet meer zondigen ?" En komen zwakke,
zondige menschen niet eerst tot Jezus als hij ze met menschenoogen bekijkt, vol goedertierenheid en liefde ? Voelen
ze niet eerst dan, dat hij waarachtig God is?
De canonicus stond al zwakker en zwakker tegenover
het arme, sukkelachtige pastorken, in wien nog zooveel
zielswarmte gloeide.
— Die vrouwe is in staat van genade gestorven, canonicus, en ik heb ze in gewijde aarde kunnen begraven ...
De eerwaarde voelde zijn genegenheid voor den simpelen, vromen man groeien zijn opdracht begon hem to
drukken en hij had het pastorken gaarne van alle verder verhoor ontslagen, maar hij moest nog in elk geval
de ergste beschuldiging, de hoofdreden van zijn bezoek
aanraken. Daar kon hij niet buiten.
- Wat was dat met dien personagienspeler, die door
zijn schandaleuze vertooningen ergernis gaf en dien gij aan
de justitie zoudt onttrokken hebben?
— Dat is de groote aanklacht, die ik al van 't begin
van dit verhoor verwachtte
— Hebt gij dat werkelijk gedaan?
— Ja, eerwaarde, dat was mijn laatste werk van ontferming: de gevangenen verlossen
- Ge weet toch, dat ge niet moogt optreden in de
plaats van 't gerecht
— De barmhartigheid gaat boven de wet der menschen
— Het kwaad moet toch gestraft worden
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- Bij dien man was er geen schijn van kwaad Hij
werd onrechtelijk ter vierschare getrokken.
— Hij had toch een onkuischelijk speelken vertoond...
— Wat kan de onkuischheid van houten mannekens
zijn, eerwaarde?
— Hij werd ook verdacht van nigromantie
- Dat was een dwaze, wreede beschuldiging, die hem
naar de pijnbank moest leiden, en ik heb hem daaraan
onttrokken
Hij was een nigromant, beweerden ze, omdat hij met de vingeren zijn personagien behendig hanteerde! Maar zulke nigromantie bedrijven zijn aanklagers
te elken dage, niet met poppen, maar met ducaten en
dubloenen
— Hoe kondt gij u 't lot van dien kermisman zoo ter
harte trekken?
- Omdat hij mijn vriend is, en omdat ik hem noodig
heb voor een groot werk van liefde Hij moet mij helpen Jozijnken weer vinden. Weet gij, eerwaarde, dat ons
Jozijnken weg is, spoorloos verloren ?
- Ja, de jonkvrouwe heeft me die beklagelijke geschiedenis verteld en juist daarover wilde ik u nog een
woordje zeggen . . . Dat lichtvaardig gedrag van uw kweekelinge doet uw reputatie geen goed, meneer de pastor.
Dat meisken, van de wereld bezeten, heeft zich al heel
erg aangesteld
— Wat ze eigenlijk gedaan heeft, eerwaarde canonicus,
ben ik nog niet te weten gekomen. Ze kan zwak geweest
zijn, maar dat ze slecht is, geloof ik niet
Toen ze de
pastorij verliet, was ze een braaf en zuiverlijk maagdeken, misschien wat speelsch en behaagziek, maar argeloos
en onschuldig Dat kan ik u verzekeren ! Wie zou haar
't kwaad hebben geleerd?
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De canonicus fronste even de wenkbrauwen.
- Wat bedoelt ge met die vraag, meneer de pastor?
Wilt ge wellicht de jonkvrouwe en den jonkheer verantwoordelijk stellen voor hetgeen met dat meisken gebeurd
is ? Zinspeelt ge misschien op de dwaze praatjes, die de
kwatongen hier over mijn neef verspreiden?
— Ik weet niet wat de jonkheer heeft gedaan, en kan
dus noch zinspelingen maken op zijn gedrag, noch hem
beschuldigen
— Naar 't schijnt zijn uw sermoenen soms dubbelzinnig
— 1k preek nooit anders dan 't evangelie, en daar neemt
ieder het zijne uit
— Zoo ge mijn neef, den jonkheer, wat te verwijten
hebt, dan wil ik dat ge 't mij hier zegt zonder er doekskens
om te win en
- Wat ik niet zag, kan ik niet zeggen, eerwaarde, maar
ik heet het onchristelijk, dat de jonkheer zoo onverschillig
bligt voor Jozijnkens verdwijnen.
— Hoe zoo ?
— Hij helpt me niet om haar terug te vinden Hij
die dat zoo gemakkelijk doen kan
De justitie helpt
me niet
kan me tenauwernood zelf helpen ... Dan
moest ik wel elders zoeken en zoo stelde ik al mijn hoop
op Coddebiers, dien zwervenden man, die Jozijnken nu
allerwegen opspoort 1k heb mij met hem verbonden
om haar te zoeken. En zoo waar als ik geloof in de kracht
van mijn gebeden, zoo waar ben ik overtuigd dat wij
haar vinden zullen Ach, meneer de canonicus, trots al
wat ze van haar denken en zeggen, heb ik dat arme
kind lief boven alle gelijkenis
— Ik hoop dat ge uw lief de op geen onwaardige plaatst
— Al was dat zoo, nog zou ik 't niet anders kunnen.
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Verloren kinderen moeten we 't liefst hebben, want zij
hebben die lief de 't meest noodig
— En overweeg de gevolgen, meneer de pastor, van
een verbond tusschen een priester en zoo'n poppenman,
wat de menschen er van denken
— Die man heeft een hart vol goedertierenheid ! antwoordde 't pastorken met warmte. Zijn kranke stem kreeg
weer een vollen klank en nu was hij niet meer de beschuldigde, maar op zijn beurt klaagde hij de schijnvromen aan, die hem hier hadden gebracht.
— Die man voegt de werken bij 't geloof, eerwaarde.
Hij is niet als de velen, die hier lekkerlijk leven in wellusten en 't kwaad laten voortwoekeren; mooie woorden
over deugd en fatsoen oplaten, maar zelf in 't slijk blijyen staan. Dat zijn vrienden van de wereld en vijanden
van God. Zij gelooven wet, dat er een God is, maar dat
doen de duivelen ook als zij sidderen. Die menschen zijn
het, die tegen mij getuigen, blinde leidslieden, uitziftende
een mug en een kernel doorzwelgende. Ze maken zuiver
het buitenste van de kroes en den schotel, maar van
binnen zijn ze vol onzuiverheid en onmatigheid. Ze zijn
gelijk de witte graven, die van buiten schoone schijnen,
maar van binnen vol doodsbeenderen en onreinigheid zijn.
De canonicus had er den moed niet meer toe om het
pastorken langer te berispen, en toch moest hij hem nog
meedeelen, dat er besloten was hem op rust te stellen.
Hij zou beproeven om dat met alle mogelijke zachtheid
en goedheid te doen. De jonkheer had in zijn klacht tegen
het pastorken erg overdreven en de goede inzichten van
dien eenvoudige van hart verkeerd voorgesteld. En alhoewel de canonicus niets geantwoord had toen het pastorken klaagde over de onchristelijke onverschilligheid van
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den jonkheer, toch dacht hij er het zijne van en nam
zich wel voor neef daarover eens ernstig onder handen
te nemen. Neef was in die zaak misschien niet heelemaal
de onschuldige Jozef. De canonicus wist, dat Adhemar
voor eenige peccata quotidiana niet achteruitging en zeker
ook wel peccata capitalia op zijn kerfstok droeg. 't Pastorken was een rechtschapen, vroom man, die ten alien tijde
zijn plicht had gedaan, dat stood vast, maar toch was
er iets, dat de voorname canonicus in hem niet goedkeuren kon : een zonderlinge, volksche wijze van doen
en een te vertrouwelijke omgang met allerlei verdachte
menschen, die voor 't gezag der kerk te Schaerdycke
niet bevorderlijk bleken. Ook die geheimzinnige zaak met
dat meisken, dat Jozijnken heette, gaf aanstoot. Maar
dat alles dorst de canonicus den pastor niet meer verwijten en om den tegen hem getroffen maatregel te billijken, kon hij niets anders meer dan zich op zijn hoogen
ouderdom beroepen.
— De slotsom van ons onderhoud, meneer de pastor,
zal wel zijn, dat gij ongelijk hebt gehad dien Coddebiers
bij zijn ontvluchting te helpen, maar ik weet, dat mijn
neef, de jonkheer, alles zal doen wat hij kan om die zaak
zoo te regelen, dat ze u in geen ongelegenheid brengt.
Ik hoop, dat ge u in 't vervolg ook wat minder met dien
kermisgast zult compromitteeren. Dat is geen gezelschap
voor u. Mijn neef, den jonkheer, zal ik ook aanmanen
om te doen wat hij kan om die beklagelijke zondaresse
terug te vinden ... En nu is er nog wat, meneer de pastor,
iets dat u wellicht aangenamer zal zijn. Monseigneur, die
vol zorg is voor u, vindt dat gij te hoog van jaren wordt
om de zware taak van herder dezer moeilijke gemeente
nog waar te nemen. Ge hebt voile recht op rust na zulke
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Lange loopbaan. Bevrijd van alle zorgen, zult ge voortaan
uw dagen slijten
— 1k val dan toch in ongenade ? vroeg het pastorken,
dat zich door de zalvende woorden van den canonicus
niet liet misleiden.
— In geen geval, meneer de pastor. a herhaal dat
Monseigneur, behoudens eenige kleinigheden, alles wat gij
voor deze gemeente hebt gedaan zeer hoogschat.
— En het is om die kleinigheden, dat ik gaan moet?
- Neen, Monseigneur oordeelt, dat gij rusten moet.
't Pastorken hoorde wel, dat zijn lot beslist was en dat
er niets meer aan te veranderen viel. Hij onderwierp zich.
— De wil van Monseigneur geschiede
Maar 't was nog niet alles wat de canonicus te zeggen had.
— Nu vindt Monseigneur ook, dat ge voortaan het gemakkelijkst zoudt leven in een gesticht, bij de Broeders
van Liefde bij voorbeeld, in de stad. De fraters zouden
daar met al hun genegenheid en zorgen omringen en
ge zoudt er gelukkige dagen slijten
Dat was het pastorken te veel. Het vooruitzicht Schaerdycke te moeten verlaten, schrikte hem af. Hij was heelemaal met die gemeente vergroeid, kende er iedereen, zooals
een wader zijn kinderen kent, en moest hij Kier weggaan,
dan zou dit in zijn leven een leegte laten, die door niets
meer zou te vullen zijn. Daarbij dacht hij ook aan Fiete.
Haar kon hij toch niet aan haar lot overlaten, nu haar
handen stram werden en zij waarschijnlijk geen andere
werkpost meer zou vinden. Om Jozijnken te kunnen voort
zoeken, moest hij ook in de wereld blijven en zich vrij
kunnen bewegen. Al die beschouwingen gleden vlug door
zijn geest en ineens was hij vast besloten op dat punt
niet toe te geven.
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— Ik heb geen trek om naar de Broeders of eenig
ander gesticht te gaan, eerwaarde. a ben een oude boom,
die niet meer mag verplant worden
— 0, ge weet niet hoe gelukkig ge daar zoudt zijn
Ge zoudt er alles hebben wat ge maar verlangen kunt...
— 1k ben een plant van 't vrije veld, in een kweekkas zou ik nooit meer gedijen
— Indien ge maar wist hoe goed het daar is ! Al de
canonici zijn het daarover eens.
Een licht ironisch lachje plooide de fijne lippen van
het pastorken.
— Ik twijfel er niet aan, eerwaarde. 1k zou er waarschijnlijk leven als een kieksken op een bordje, maar
als het zaak is, genadige, dat uw eerwaarde het me toelaat, zoo vermeet ik me te vragen of de canonici er zeif
henen gaan als ze oud worden.
De canonicus ontweek het antwoord op die vraag. Hij
zeide enkel met een spijtig hoofdschudden:
— Ge weet niet wat ge van de hand wijst, meneer
de pastor ...
— Ach, eerwaarde, ik heb hier nog zooveel te doen,
zelfs als ik geen priester ben. Zeg aan Monseigneur, dat
ik hier wil blijven. Ik onderwerp mij aan al zijn besluiten, maar vraag ootmoedig om hier te mogen blijven.
— Weet ge wel of uw prove voldoende zal zijn om
hier behoorlijk te leven?
— Te Schaerdycke leeft men met zoo weinig. En dat
zeg ik nog, eerwaarde : liever armoede hier clan weelde
in een gesticht ... Doe mij die gunst
spreek bij Monseigneur een woordje ten beste voor mij.
De canonicus beloofde zijn voorspraak, maar dorst
den ouden stakkerd toch niet te veel hoop geven.
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't Pastorken verliet het kasteel met groote droefheid.
Niettegenstaande de zachtmoedige vriendelijkheid van den
canonicus, voelde hij zeer goed, dat hij op een beleefde
manier afgedankt was. En wat gingen ze nu met hem
doen ? Dat vooral bekommerde hem. In elk geval zou hij
Schaerdycke nooit verlaten. Jozijnken was van hier weggegaan en hier zou ze weerkeeren. Hij moest hier blijven
om harentwille.
De koster begon te luiden voor de vesperdiensten en
een diep gevoel van weemoed kwam over het pastorken
bij 't hooren van die vertrouwde klanken zijner klok. 't
Was een der laatste keeren, dat ze hem nog opriepen om
te officideren. De gedachte, dat zijn taak hier nu voor goed
ging eindigen, kwelde hem uitermate. Er was hier nog zooveel te doen. Er waren hier nog zooveel onvermurwde
harten. Dat was nu weer gebleken in hetgeen ze hem hadcien aangedaan. Hij had de ongelukkigen en de armen te
lief, vonden ze ! Ach jonkheer, officier, Macharis, en gij anderen notabelen, wat zou Schaerdycke worden, indien alien er waren zooals gij ?
Na de vespers bleef hij nog een poos in 't kerksken.
Hij liet den koster de poorten sluiten en dan heengaan.
Met zijn gepeinzen en gevoelens verlangde hij alleen te
zijn. 't Was hier zoo rustig in die vrome veste, waar zijn
dierbaarste herinneringen aan verbonden waren. Zijn heele
leven lag vast aan de voorwerpen, die hem hier omringden.
In het verzwakkende licht van het late uur bestreelde zijn
blik, napeinzend, den schamelen preekstoel, van waar hij
het hart der eenvoudigen zoo vaak had gesterkt en getroost, maar ook te vergeefs had gepoogd de zelfzuchtige
zondigheid der hoogmoedigen te breken. Hij bekeek den
biechtstoel, waar hij de penitenten had zoeken te louteren
't Pastorken van Schaerdycke. 9
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de afgesleten knielbank, waar hij zijn gemeente het brood
des Heeren brak; de simpele heiligenbeelden, waar hij
de nederige bloemen van zijn hofken kwam offeren; het
oxaal, waar het aamechtig orgel de ongeschoolde maar
oprechte zangen van boeren- en kinderstemmen begeleidde. Hij zag het wijwatervat, waar 't jarenlange vroom
gebruik diepe groeven in den harden steen had gewreven,
en de vont, waar hij zoo menig kindeken had gekerstend.
Hij liet zijn oog rusten op het eeuwig licht, dat weifeldanste in zijn robijnroode schaaltje, als een beeld van
het zwakke vlammetje van lief de en goedheid, dat hij
hier had pogen te onderhouden ; en de droefheid van 't
bittere scheiden glom in zijn blik, toen hij het gulden
tabernakelken aankeek op het altaar, waar hij dag aan
dag het wonder van den wijn en het brood had weten
gebeuren.
Nu hij dat alles niet meer zou voelen als zijn eigen,
lief bezit, vulde zich zijn hart met een eindeloozen weedom. Een groote verteedering over zich zelf greep hem
aan als een zwijmel en hij liet zijn hoofd als willoos zakken
tegen de leuning van den stoel, waarop hij knielde. 't Schemerde hem voor de oogen, om zijn ooren was er een wonder
gesuizel en in zijn hersenen een holle duizeling.
't Was heelemaal donker geworden en buiten was er
een geweldig onweer losgebroken. Bliksems sloegen den
hemel open. Wilde regenvlagen gudsten neer en beukten
de ramen van 't kerksken, die rammelden en kletterden.
De wind blies vervaarlijk door de reten van het oude
dak en scheen het te willen oplichten. Een opgeschrikte
zwaluw vloog gierkwetterend door een aan scherven geslagen ruit binnen en ging, als een zielken in nood, op een
der dwarsbalken boven het orgel schuilen. In de verte
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rumoerde de holle rommeling van de onstuimige zee.
De wind rameide de waggelende kerkpoort, maar heel
duidelijk hoorde 't pastorken er toch het gejaagde geklop
van angstige menschenhanden.
Hij ging openen en zag er voor zich zeven pelgrims staan
met een lQmpenmantel om de schouders en den palster
in de hand, omsidderd door een wonderzacht licht, dat uit
hen zelf scheen op te gaan. Ze vroegen bescheiden, met
zwakke stem of ze in 't kerksken schuilen mochten voor 't
gew eld daarbuiten.
it Pastorken liet ze binnen treden. Verrast zag hij, dat
hun ernstig zachte trekken en de goede lach onder den
breeden pelgrimshoed hem niet gansch vreemd waren, en
toen ze hun druipenden mantel openden, herkende hij ze
alle zeven.
De eerste droeg een knapzak met zware hompen brood
om aan de hongerigen uit te deelen ; de tweede bracht
een aarden kruik met koelen drank om de dorstigen te
laven, de derde had warme dekens om de naakten te
dekken ; en de vierde een sleutel om de kerkers der gevangenen te openen. De zesde kwam met kruiden en zalven
om de zieken te verplegen, en de laatste Borg onder zijn
mantel een glimmende schop om de dooden te begraven.
De vijfde was uit de rij getreden, drukte 't pastorken de
hand en sprak:
— „Ik, die langs 's Heeren straten de vreemden zoek
te herbergen, dank u broederlijk omdat gij ons, reizende
pelgrims, in onzen nood onder uw dak een toevlucht
schenkt !"
— it Is een zegening voor mijn parochie, dat ge bier
vertoeven wilt! antwoordde 't pastorken ootmoedig.
Hij was verblijd in zijn harte om het bezoek van de
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hem zoo lieve gasten, die vermoeid en afgetobd in zijn
schamel kerksken kwamen rusten. Hij kon nauwelijks spreken van ontroering. De pelgrims keek hij aan met eerbiedige oogen vol liefde, en zag hoe 't licht, dat met hen
was binnen gegleden, het kerksken vulde met al de zachte
tinten van een teederen dageraad. Schuchter, alsof ze niet
zeker waren hier te kunnen blijven, gingen ze op de armenbank zitten, achteraan in het kerksken. Het pastorken
kuste den zoom van hun kleed, ontbond hun schoeisel en
waschte hun wonde voeten, de pijn van den langen zwerftocht te stillen. De pelgrims voelden zich hier thuis in die
stille kluize, bij een eenvoudige van hart als 't pastorken,
en de ingaande nacht beloofde hun een weldoende sterkende . verpoozing, waarna ze weer verder de wereld zouden intrekken.
Buiten raasde de storm voort. Op het poortje van de
zijkapel der d'Anastro's werd er met vervaarlijke kracht
gebeukt en gebonsd tot het opeens krakend openbrak en
zeven geweldenaars brallend en overmoedig binnenstormden. Ze wierpen zich op de fluweelen kussens van de
kasteelmenschen en op de tapijten van 't altaar, en het
zachte licht, dat in 't kerksken scheen, werd nu door een
helschen gloed overlaaid.
De schrik was om 't hart van het pastorken geslagen,
want hij had die indringers herkend. 't Waren de schenders en schoffeerders, die hij te Schaerdycke sedert jaren
op zijn wegen ontmoette en naar zijn hank vermogen
bevochten maar nooit verdreven had. De eerste droeg
een fluweelen kleed, rijker dan een paaschvaandel, gesmukt, versierd met zijden strikken en kwikken. De pauweveeren der hoovaardij tooiden zijn hoofd en in een handspiegel bekeek hij voortdurend met zelfbehagen zijn ijs132

koude, trotsche trekker. De tweede hield een spannenden
zak met geld in zijn vrekkige klauwenhand en op zijn
aangezicht, dat er met zijn grimmige tanden als een wolfskop uitzag, lag er een bestendige onrust. De derde zwaaide
met een pektoorts, die duivelsche glimpen liet spelen op
zijn gerimpelde, van afgunst verteerde kaken, dunne lippen en holle oogen. Giftfiolen hingen aan zijn gordel en
een waarachtige draak met gesplitste tong, tot kwetsen
gereed, liep aan zijn zijde. De vierde was een kwabberdilcke smeerbeuling met een hangbuik, die door de scheuren van zijn barstend wambuis kwam puilen. Met diklippigen, gulzigen mond knaagde hij een hespbeen af, dat
zijn waggelenden kossem vettig aansmeerde. Oprispingen
van spijs- en drankoverdaad schokten door zijn keelgat
en de boorden van zijn kleed waren met drek besmeurd.
leidde een snuffelend, snorkend varken aan een band.
De vijfde was een morsige totebel, die slap en flets ineengezakt, door een ezel werd gedragen, en een puistige
padde op den slaperigen kop liet kwijlen. De zesde gloeide
purperrood van ziedende gramschap ; brieschte als een
leeuw, zwaaide met zwaard en geesel om zich heen, en
waar hij niemand te slaan vond, sloeg hij zich zelf uit louter
drift. De zevende had een hoofd met drie aangezichten
in 't midden schoon en vol vleeschelijke bekoring ; links
met pleisters en bindsels, die schamelijke vlekken zochten te bedekken ; rechts beenderig afgeteerd als een doodskop. Een geil stinkende bok lag op zijn schouders.
Toen de geweldenaars de zeven stille pelgrims in 't
oog kregen, kwamen ze dreigend op hen af. Ze gingen
ze ten verderve brengen, hun aartsvijanden, en voor goed.
Een wilde vreugde klonk uit hun rauwe kreten. De draak
blies vuur en smook. Die met de walmende pektoorts
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liep voorop en die met het zwaard sloeg met doodelijken
haat naar de schuwe zwervers, die met de beving der
vreeze naar de kerkpoort weken. Het pastorken ging zich
wanhopig voor hen plaatsen en strekte ter bescherming
zijn machtelooze armen uit. Hij werd met zijn lieve gasten
achteruitgedreven, hoe zeer hij voor hen ook om genade
smeekte. De gruwelijke vervolgers ontzagen niets en hakten en stootten ongenadig voort. Zelfs in de lammenadige
totebel op den ezel en den smeerbeuling scheen de vechtdrift gewekt. Ze sloegen met de andere mee. Er was Been
houden aan, de gelegenheid was te schoon om den ingekankerden haat te koelen. De pelgrims en het barmhartige pastorken werden door de hoofdzondige geweldenaars uit het kerksken geworpen. Gelukkig konden ze
in hun vlucht de poort tusschen hen en hun vijanden nog
dicht werpen en zich in den stormigen nacht verspreiden.
Toen ont waakte 't pastorken als uit een nachtmerrie.
it IJskoude zweet stond op zijn voorhoofd en zijn harte
brak toen hij den diepen zin van dit angstwekkende visioen overwoog. Zoo hadden ze 't ook met hem gedaan —
de farizeedrs daar uit het dorp.
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VI
't Liep verder met het pastorken nog beter of dan hij
't had durven hopen. Om reden van hoogen ouderdom
werd hij op rust gesteld, maar de voorspraak, van den
canonicus had althans zoover gebaat, dat er van de Broeders van Lieide geen sprake meer was. De oude herder
kon bij zijn kudde blijven.
Met diepen weemoed verliet hij de pastorij om er zijn
opvolger zijn intrek to laten nemen, maar hij mocht gaan
wonen in het „Papenhoefken", dat aan de abdij van Ter
Duynen toebehoorde. Nadat hij met veel zorg de bloemekens uit zijn hofken verplant had naar zijn nieuw verblijf, en zag, dat ze bier ook wel zouden gedijen, schikte
hij zich weldra in den nieuwen toestand. Dankbaar omdat
hij bij zijn Schaerdijckenaars mocht blijven, zou hij zich
zelfs met een veel armelijker tehuis tevre den gesteld
hebben.
't Papenhoefken was wel erg ouderwetsch, verweerd en
bouwvallig, maar 't lag daar toch heel gezellig, een heel
eind buiten het dorp, landwaarts in, overruischt door hooge
waaipopulieren en omveiligd door een breede gracht.
it Pastorken en Fiete zouden er op hun eigen wonen en
kunnen kweeken en fokken naar hartelust, want de grond
was er vruchtbaar en het weiland sappig en malsch.
Fiete kon het er echter minder gemakkelijk gewoon
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worden, en mopperde maar heele dagen tegen dat „kot",
waar ze nu haar Leven moest slijten. 't Was veel te groot,
beweerde ze ; de kikvorschen in de sloot kwaakten er
veel te luid en stoorden haar nachtrust.
- Dat is geen huis, herhaalde ze maar voortdurend,
't is een boerderij en wij zijn toch geen boeren
En 't pastorken zocht het toen op een lacherken te slaan
- Neen, Fiete, 't is geen boerderij, 't is een kasteelken ... Ik ben de kasteelheer en gij de mevrouwe...
Met al die veranderingen was er haar kribbig humeur
niet op verbeterd en haar stille vijandschap tegen den
jonkheer, dien ze voor de oorzaak van al haar miserie's
hield, groeide met den dag. Ze voelde zich machteloos
tegenover hem. Van al de misdrijven, die ze hem ten
laste legde, kon ze er geen enkel bewijzen, en in 't openbaar moest ze er dus over zwijgen om erger te vermijden,
maar thuis haalde zij haar schade in en met een verbeeldingrijkheid, die alleen door haar hardnekkigheid geevenaard werd, bedacht ze voor den jonkheer allerlei bestraffingen.
— Ik zou willen dat de plagen van Egypte alle zeven
tegelijk op hem neervielen
En ze vermeide zich in 't schilderen van de bijbelsche
bijzonderheden van haar wraak:
Ik zou willen, dat het-stof der aarde, waar hij over
heen gaat, in luizen veranderde, dat zijn woning en die
zijner knechten krioelde van sprinkhanen en ongedierte
menigerlei
En bij wijze van besluit kwam ze gewoonlijk terug tot
haar geliefkoosde verwensching:
— 0, met een gloeiend ijzer zou ik een van zijn kaken
willen brandmerken!
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Haar onstuimigheid verontrustte het lijdzamer pastorken meer dan eens.
Van jonkheer d'Anastro werden ze in den laatsten tijd
niets meer gewaar. Hij scheen hun voortaan de rust te
willen laten.
Naar had Adhemar wel redenen toe. De canonicus had
hem, na het verhoor van 't pastorken, onder vier oogen
eens zijn meening gezegd. Hij deelde zijn al te stoeizieken
neef zijn vermoedens mede en gaf hem een schrobbeering,
die indruk scheen te maken.
— Onderzoek uw conscientie, neef ! had de canonicus
gezegd. En als gij eenige schuld hebt aan het beklagelijk avontuur van dat dochterken, doe alles wat ge kunt
om het weer goed te maken
De strafpreek van mononkel bracht Adhemar geenszins tot inkeer. Die geestelijken hadden toch zoo 'n groote
woorden voor zoo'n kleine dingen ! Was hij schuldig ? Omdat hij met dat willige hinneken wat geminnekoosd had
en gedarteld? Schuldig, omdat zij een tijdje zijn „zoete
wijveken" was geweest ? Maar 't meisken wenschte 't zelf
zoo zeer en was er zoo gelukkig mee, redeneerde Adhemar bij zich zelf. Als dat nu een zonde was, waarvoor
hij boeten moest en zich in zak en asch vertoonen, dan
had hij er krassere op zijn kerfstok. Of was 't geval nu
zoo erg omdat het meisken gaan loopen was ? Wat kon
hij dat helpen ? 't Was toch niet om zijnentwille, dat ze
't had moeten doen ! Wellicht had ze een serviteur gevonden, die haar beter aanstond en waarmee ze opgetrokken was. Schuld ? Neen, hij vond het gek er langer aan
te denken!
Hij trachtte andere minnekansjes te vinden om Jozijnken te vergeten, maar dat ging niet zoo gemakkelijk meer.
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Aglae, de jonkvrouwe, waakte nu streng om dat te beletten. Nooit had ze haar broer over 't gebeurde lastig
gevallen, geen enkel woord van verwijt was over haar
lippen gekomen, maar haar toezicht strekte zich nu uit
over al Adhemars gangen, zoowel binnen als buiten huis,
en de jonkheer voelde heel goed, dat alle mogelijkheden
om nu nog fratsen uit te halen voor goed verkeken waren.
Intusschen bleef Jozijnken voor 't pastorken en Fiete
de treurnis en de kommer van elken dag en elk uur. Al
waar zij zich wendden of keerden, te morgen en te avond,
en vaak in de lange urea der nachten gingen al hun gepeinzen naar haar toe. Soms kon Fiete het op het Papenhoefken niet meer uithouden en legde dan den langen weg
naar de stad of in de hoop haar nichteken daar te yinden. Ook 't pastorken benutte dikwijls de vrijheid, die
hij nu genoot, om de verre reis te ondernemen met dezelfde vrome verwachting. Al hun moeite bleef evenwel
vergeefsch.
Van Coddebiers, die nu al sedert jaar en dag uitgereden was om Jozijnken te zoeken, bleven ze van tijd tot
tijd nieuws ontvangen, waaruit bleek dat de goedhartige
poppenman zich onvermoeid inspande om zijn belofte te
volbrengen, doch het groote, troostende nieuws, waar hun
hart naar haakte, kwam maar niet.
Op zekeren avond, dat de snerpende winterwind luidruchtiger dan ooit in de populierenkruinen boven 't Papenhoefken aan 't rumoeren was, werd er duchtig aan het
hek gerammeld. Fiete wou beslist niet openen. Ze wist
zeker, dat het weer een schaamtelooze bedelaar was of
de eene of andere van die schorremorrie-kerels, die langsheen de banen liepen. 't Pastorken drong aan opdat ze
toch kijken zou wie daar verlangde binnen te komen.
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Eerst toen hij zelf wou gaan, besloot de maarte hem te
gehoorzamen. Met den bengelenden handlantaren ging ze
over 't graspleintje naar het hek en beklaagde 't zich niet.
it Was Coddebiers, die hen in den donkeren avond
kwam verrassen.
— Wel Jezuke van Marante ! Kijk eens wie daar is!
riep Fiete blijmoedig uit, terwip ze 't licht van haar lantaren op 't aangezicht van den personagienspeler liet vallen.
- Ziet ge it wel ? juichte it pastorken, toen hij zijn
trouwen vriend herkende. En Fiete wilde hem nog wel
voor it hek laten staan ! Hoe komt ge hier, Coddebiers?
Brengt ge nieuws?
— Ik heb mijn wagen buiten het dorp laten staan en
ben te voet in den donkere gekomen om van de Schaerdijcksche poppenbranders niet gezien te worden ..!
— Zijt ge een bode van blijde tijdingen? vroeg Fiete
ongeduldig.
En 't pastorken ook drong aan.
— Wat brengt u tot ons, Coddebiers?
- Mijn belofte ! antwoordde de poppenman.
- Wat is er ? Spreek dan toch ! Hebt gij Jozijnken geYonden ?
— Ja
— it Is niet waar, niet ? riepen ze beiden uit alsof ze
in hun geluk niet dorsten gelooven.
- Zeker is 't waar ! bevestigde Coddebiers. Ik weet
nu waar ze is ...
— In de stad?
- Ja...
- Ziet ge 't wel ? Dat heb ik altijd gedacht ! meende Fiete.
— En waarom hebt ge haar niet meegebracht ? vroeg
it pastorken.
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— Dat kon ik nog niet, maar morgen zult gij met mij
mee gaan om haar te halen
- Waarom pas morgen?
— Wat doet ze daar in de stad?
- Waarom bleef ze zoolang zonder een teeken van
leven te geven?
- Ge vraagt me alle 'twee meer dan ik zelf al weet...
- Ge hebt ze toch gezien?
Intusschen had Coddebiers het pastorken met gebaren
te kennen gegeven, dat hij wenschte hem alleen te spreken.
- Fiete, zei toen de oude man, we moeten aan onzen
gast denken ! Coddebiers zal pier vernachten, morgen ga
ik met hem mee. Dek zijn bed en maak wat spijze voor
hem klaar Verzorg hem goed
De maarte ging in de keuken brood snijden en smeren
en een geurige struif Bakken van ei en ham.
Nu begon tusschen Coddebiers en 't pastorken een
haastig gesprek met gedempte stem.
— Hoe hebt ge Jozijnken weergevonden, vriend ? Ge zegt
zoo weinig, dat uw nieuws me al zoozeer beangstigt als
verblijdt
- Ach, meneer de pastor, wij molten aan Fiete niet
alles zeggen, maar gij moogt, gij moet het weten!
— Spreek toch! Waar is ze?
— In een verdacht huis, meneer de pastor, in een huis
van plezier
- Wat zegt ge?
— In het huis, waar de Koning van Spaengien uithangt.
- Wat een gruwel ! Min Jozijnken ? Dat is niet mogelijk! Hoe weet ge dat?
— 1k hoorde van een sergeant van den Vrijen, dat daar
een meisken van Schaerdycke was, donker als een hei140

wijfken; toen kreeg ik een vermoeden, en ik ben er heen
gegaan
— En zij was het?
— Zia/ was het. Ill heb haar gezien en gesproken, doch
zoodra ze mij herkende, vluchtte ze weg, snikkende, met
de handen voor 't gezicht
- Weende ze, toen ze u herkende.
- Heete tranen schreide ze
- Goddank! jubelde 't pastorken met een plots losbrekende vreugde. En waarom hebt ge haar niet dadelijk uit dat huis gehaald?
— Ja, dit ging zoo maar niet van zeff! Terwip Jozijnken mij ontvluchtte, riep ze voortdurend : „Jaag dien man
weg, ik wil hem niet zien!" Daarop kwam de koppelaarster
er tusschen en verweet met luid misbaar, dat ik haar
meisken mishandelde. 1k wilde eerst sergeanten halen
om Jozijnken te bevrijden, maar toen dacht ik, dat het
beter was geen gerucht te makes, geen geweld te gebruiken en met beleid te werk te gaan.
Na eenige oogenblikken van aarzeling zegde Coddebiers, recht op den man of :
- Gij, meneer de pastor, gij moet tot Jozijnken gaan!
— 1k?
— Ja, u zal ze volgen als ge tot haar harte spreekt...
— Hoe kan ik daarheen gaan, naar dat huis?
Verder konden ze daarover niet spreken. Fiete kwam
terug, dekte de tafel voor Coddebiers, en viel hem lastig
met allerlei vragen over Jozijnken, waarop hij antwoordde
zoo goed als 't kon, zonder haar 't fijne van de zaak te
vertellen.
it Pastorken verzonk een poos in droeve gepeinzen,
maar weldra was hij het heelemaal met Coddebiers eens.
141

Er moest gehandeld worden. En hij zou Jozijnken redden uit dit hol des verderfs, waar zij in de dienstbaarheid der wellusten leefde. Zijn staat en zijn kleed lieten
hem niet toe daar te komen, dat wist hij wel ; maar dat
hij het schaapken zijner weide aan den muil der wolven
ontrukken moest, wist hij ook ! De goede herder waagt
zijn leven voor zijn schapen als de wolf ze grijpt, alleen
de huurling vliedt overmits hij een huurling is. st Pastorken zou er 't kost wat kost heen gaan en het schaapken in zijn armen weer ter kooie dragen. Degene, die in
zijn Algoedheid Jozijnken had laten ontdekken, zou hem
ook de kracht verleenen om haar te naderen en in veiligheid te voeren. En hij dacht aan de vrome daden van
Paphnutius, den goedertieren kluizenaar, die met Gods
hulpe Thais, de verstokte courtisane, uit de liederlijkheid
en de lichtmisserij redde en tot een nieuw kuischelijk
leven terugleidde, zoodat ze nog in 't heerlijke licht der
hemelen een plaats kreeg. Wat de heilige eremijt voor
een vreemde vrouwe had gewaagd, moest hij met des te
meer reden voor zijn eigen Jozijnken doen. Hij zou in dat
huis binnen dringen en er strijden tegen den Booze, die
zijn arme dochterken gevangen hield. De strijdlust gloeide
in hem als een deugdoend vuur. Hij zou kampen tegen de
helle als St. Joris, de glorieuze ridder, tegen den draak.
• 't Pastorken kwam tot het besluit, dat daarmee geen
oogenblik langer mocht getalmd worden. Hij wilde dadelijk weg, om alles met zijn vriend alleen te bespreken
en te regelen. Fiete mocht in geen geval weten waar ze
Jozijnken gingen vandaan halen.
— Wat zoudt ge ervan denken, Coddebiers, indien ik onmiddellijk met u ging ? Met uw wagen konden we in den nacht
al naar de stad rij den en Jozijnken des te vroeger bereiken
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— Dat ware gewis te verkiezen, meneer de pastor,
maar is dat geen te zware last voor uw jaren?
- Als 't is om Jozijnken terug te halen voel ik mij
weer twintig jaar. Kom, Coddebiers, we gaan ! Spreid
haar beddeken, Fiete, en zet haar stoel gereed aan den
disch. We brengen ze morgen terug.
De maarte vond het goed in haar harte, dat het pastorken ter stonde vertrok. Ze vermaande wel wat tegen wind
en koude, maar toen ze haar meester goed in sjerp en
mantel had geduffeld, had ze geen bezwaren meer.
it Pastorken en zijn maat namen oorlof van Fiete en
vertrokken met groote verwachting.
— 1k ga er heen, Coddebiers ! zeide 't pastorken toen
ze buiten waren en langs den donkeren weg naar den
wagen zochten. Ik wil haar verlossen.
— Ik wist wel, dat ge dit doen zoudt, meneer de pastor !
Maar laat me toe u te zeggen, dat ge voor dit werk niet
alleen dapper, maar ook listig behoort te zijn. We moeten
de booze verschalken. Ik heb een plannetje om u bij
Jozijnken te brengen. Als gij daar dan zijt, moet gij uw
woord doen, dat kan ik niet Gij moet haar bewegen
met u te gaan ... Maar als zij eenmaal buiten is, belast
ik mij dan weer met den terugkeer naar Schaerdycke.
Coddebiers ontwikkelde nu zijn plan en besprak het
met het pastorken in al de bijzonderheden, terwiji ze
daar weer, als op dien meimaand voor eenige jaren, onder
de keperkens van den foorewagen in 't licht van het knappend olielampken tot laat in den nacht te zamen zaten.
Bij 't krieken van den morgen schokkelde de wagen
naar de stad. Coddebiers spande uit langs een der oude
wallen, aan den voet van een molenheuvel, en liet zijn
paardeken weiden van 't schrale wintergras. Na 't ontbijt
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trok hij er op uit, de stad in, om nog allerlei voor de
onderneming in orde te brengen. 't Pastorken bleef in
den wagen tot hij terug kwam.
Coddebiers bracht een afgelegd markiezenpak mee, dat
hij bij een oude kleerenverkooper was gaan opzoeken.
Een zwart-fluweelen rok, dito satijnen vest en broek, alles
tamelijk onfrisch, maar toch nog goed genoeg om bij Jozijnkens bevrijding dienst te doen. 't Pastorken trok die
kleeren aan en Coddebiers had den halven dag de handen vol met meten en passen, hier een inslag, daar een
naad of een steek te geven. Eerst bij 't vallen van den
avond geraakte alles in orde. Met zijn lange kousen, zijn
schoenen met gespen en strikken, zijn steek en zijn langen gaanstok met ivoren appel zag er 't pastorken werkelijk als een oud, ietwat vervallen edelmanneken uit.
Toen kwam er een kapper, dien Coddebiers ontboden
had, en kreeg opdracht om 't pastorken een postiche-kop
te maken. Hij zette hem een gekrulde, witgepoederde
paruik op, plantte hem handig en kunstig een baardeken
op de kin, en schminkte en blankette hem tot hij heel
onkennelijk was.
Nu kon 't pastorken gaan. Coddebiers overhandigde
hem eerst nog een beurzeken met wat geld.
— Dat is een toovermiddel ginder in dat huis. Als de
deuren dicht zijn, doet ge ze daarmede open springen!
Dan leidde hij hem door de donkere kronkelstraten
tot dicht bij den Koning van Spaegnien. Ze spraken of
om elkander daar terug te vinden aan den hoek van een
steeg, waar Coddebiers met zijn wagen wachten zou om
dan dadelijk weg te rijden.
it Pastorken liet den zwaren ijzeren klopper neervallen op de deur van het geheimzinnig huis. De waardinne
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schoof het loervensterken open en vertoonde haar glimmende tronie achter het tralieraamken.
- Wat is er van uw belief te, sinjeur?
't Markiesken was in zijn nieuwe rol nog uiterst bedeesd, en vroeg met onzekere stem, of daar niet een
plaatsken was om hem te laten vernachten.
— Mijn huis staat zeker open voor heeren van kwaliteit als gij. Kom binnen, markiesken.
De waardinne maakte, uiterst voorkomend, een diepe
reverentie. Het oud manneken scheen haar een doddig
vogelken, dat zich willig zou laten pluimen, en ze begon
dadelijk met hem aan te halen.
— Leg uw mantel af, markiesken Zet u wat, markiesken
Zoudt ge niet een of ander ten avondspijze
gebruiken, markiesken?
- Ja, vrouwe ! antwoordde 't pastorken en na een
aarzeling voegde hij er bij : En ik verlange nog wat
weer
— Nog wat weer, markiesken ? Spreek op ! Wat mag
dat wel zijn?
De waardinne plooide haar vettig aangezicht tot een
gemeenen lach, waarmee ze wou te kennen geven, dat
ze 't onuitgesproken verlangen van het oude manneken
wel raadde.
— Kan het jonge dochterken, dat hier huist, het donker
meisken van Schaerdycke, bij 't avondmaal te gast zijn?
— Wel, wel markiesken ! lachte de waardinne voort,
heel verwonderd doende. Kent gij dat meisken?
— Neen, vrouwe, maar 'k heb er veel van gehoord
— Zoo, zoo?
— Ze hebben me dat meisken hoogelijk geprezen
— Nu, dat moet ik getuigen, markiesken, 't waren ken't Pastorken van Schaerdycke. 10
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ners, die haar prezen
't Is een bloeme van een meisken ... We heeten haar hier Floereloesken
Een hooge blos gloeide plotseling op 's pastorkens wangen door 't blanketsel heen. Hij had een vluchtige poos
het gevoel, dat hij bij al die laagheid in zijn vroom bedrog niet ging kunnen volharden, maar hij vermande zich
bij de gedachte aan al wat hier op het spel stond.
— Wat dingen ! Ge verlangt Floereloesken ? vroeg de
leepe waardinne met fleemende listigheid. Maar weet ge
wel markiesken, dat ze de liefste is van al mijn kinderen?
En met comediantsche verteedering begon het wijf dan,
tot innerlijke ontsteltenis van het pastorken, Jozijnkens'
jeugd en schoonheid te roemen.
— 1k heb meer jonge dochterkens in mijn huis, markiesken, maar zij alleen is mijn uitverkoren. Haar borstekens zijn zoeter dan wijn. Ze heeft oogskens klaar en
levend als de duiven. Haar voetekens zijn als tweelingslammekens. Haar beenkens zijn van ivoor gedraaid evenals haar halzeken
— Ik zou haar willen zien ! drong 't pastorken aan om
een einde aan die kwelling te maken.
— Hoe verlangt gij, markiesken, op uw jaren naar zoo
een jong kwakkemelleken? Ei, ei ! Dat oud, oud manneken wil ook eens drinken uit dat kanneken ! 1k weet niet
of dat zoo maar gaan zal, of het meisken van u zal
willen. Ze heeft galanten menigerhande
't Pastorken antwoordde niet en plotseling bevreesd,
dat hij Jozijnken wellicht niet zou te zien krijgen, besloot
hij Coddebiers' raad te volgen en zijn toovermiddel te
gebruiken.
— Neem dit beursken, vrouwe! sprak hij.
De gift had dadelijk de gewenschte uitwerking.
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— 1k ga ze roepen, beijverde zich nu de waardinne,
ge zult er u van belooven, markiesken ! Ilc wed : zoo ze
een duivelinneken was, ge liet er u willig mee ter helle
voeren!
De waardinne riep toen Jozijnken, die verscheen in 't
bonte kleed harer dienstbaarheid, getooid en gesmukt als
een courtisane uit Oriente.
— Hier, gij gelukskind ! begroette zij haar. Een edelmanneken, dat naar u verlangt!
Toen 't pastorken zijn Jozijnken aldus zag, schoten hem
de oogen vol tranen.
— Kijk, hoe hij gepakt is ! vleide de waardinne voort.
Hij traanoogt al van geneugte
Jozijnken ging met het markiesken in een salet, waar
de tafel gedekt werd. Niettegenstaande haar vreugdekleed
zag het meisken er gelaten en 1usteloos uit. Om haar
mond lag een pijnlijke plooi en haar oogen waren droef.
Zoo had 't pastorken haar nog nooit gezien, en 't leed
voor hem geen twijfel of zijn Jozijnken was diep ongelukkig.
- Zoo'n aanbidderken moet ge toch wat aanhalen!
wakkerde de koppelaarster aan, toen ze Jozijnken zoo
onverschillig naast het markiesken zag zitten. Werktuigelijk, als een die lleroepsplichtig een bevel uitvoert, vlijde
het meisken zich nu tegen hem aan en legde haar koude
hand in de zijne. Een hevige ontroering maakte zich van
't pastorken meester. Zijn hart klopte of het breken ging.
't Was hem alsof hij zich niet meer beheerschen kon en
uitroepen moest wie hij was, waar hij weerhield zich gelukkiglijk nog. Eerst moest hij weten hoe 't in Jozijnken's hart
gesteld was. Dat was het belangrijkste. En die kans mocht
hij niet verspelen door zich te vroeg bekend te makers.
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De waardinne, die opdiende, snaterde voor twee.
- Wat zullen 't markiesken en zijn boeleken drinken?
Een fleschken Rhijnschen wijn ? Goed, goed ! Daar zorg
ik voor, besloot ze zeif zonder op 't antwoord te wachten. En daar 't wijntje voor een vrouwentongsken niet
altijd zoet genoeg is, voegde ze erbij, zal ik er eenige
brokken van het fijnste suikerbrood in werpen.
it Pastorken liet haar begaan en hield maar alleen Jozijnken in 't oog, bij wie Been de minste vreugde opleefde.
Hoe de waardinne haar ook aanzette tot opgeruimdheid,
het meisken bleef gedrukt en neerslachtig. 't Was zoo erg,
dat de vilijnige tramasche nijdig tegen haar uitviel.
— Ik zou toch een ander gezicht opzetten, Floereloes.
it Is of de wereld tegen uw wil en dank draaide ! En gij
hebt alle geluk ! Zoo'n edelen serviteur moet ge wat hoofscher behandelen, ook in mijn belang en voor de naam
van ons huffs. Of zijt ge nog altijd in uw triestige novene?
Die laatste woorden troffen it pastorken en onwillekeurig dacht hij, dat die treurnis, waarmede de waardinne spot te, nog altijd de nawerking was van de ontmoeting met Coddebiers, die in Jozijnkens gemoed zoo
plotseling schaamte en zeker ook wroeging had gewekt
Hij verlangde vurig om er meer van te weten en stelde
dan ook onmiddellijk voor, dat het meisken hem te slapen
zou brengen.
— Zeker, markiesken ! onderbrak de waardinne. Ze zal
u op een heimelijk kamerken leiden, waar het beddeken
al voor de minne gespreid ligt
Jozijnken bracht er 't markiesken heen. Zorgvuldig grendelde hij de deur toe en ging dan zitten, wachtende wat
het meisken zou aanvangen. Als in gedweed onderwerping bukte ze zich naar hem en wilde zijn schoenen ont148

binders, maar dat verhinderde hij toen, hij hief haar tot
zich op en omvatte haar een poos met den arm als een
liefhebbende vader.
Nu zag hij eensklaps hoe haar gezicht verbleekte en
haar groote zwarte oogen flonkerden met een glans van
groeiende verbazing. Ze scheen met lange, diepe halen en
met een soort van wellust bizonder aangename geuren
op le snuiven. Als in verre herinnering zocht ze die geuren
te herkennen, en haalde ze nog krachtiger op ...
- 't Is al tijm en munt wat ik riek
Ze bleef toen een pooze sprakeloos en plots braken
haar oogen in wellende tranen.
— Wat is er meisken, dat u zoo schreien doet? vroeg
't pastorken.
— Vertrouwde reuken nit lang, lang vervlogen tijden
waaien mij tegen
En, o wonder, op 't eigenste oogenblik werd het pastorken zelf in de kamer de scherpe walmen van tijm en
muntekruid gewaar, die vroeger in zijn tuintje te Schaerdy cke zweefden
Dat was blijkbaar een hulp des hemels
Vreugde vervulde 't hart van den ouden man. Hij kreeg
de gewisheid, dat Jozijnke zich aan 't hervinden was en
nit den dood der zonde ging opstaan. Het meisken schreide
hoe langer hoe meer en 't pastorken zag met geluk haar
gezegende tranen vloeien. Hij zocht haar nog dieper te
ontroeren.
Met zachte, innemende stem sprak hij haar aan, niet
meer in het voorname markiezenfransch, dat hij totnogtoe
gebruikt had, maar in 't gemoedelijkste Schaerdijcker plat
— Da' zyn de goe reuken van 'n kleen hovetjien nut
de dunen
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Jozijnkens adem stokte en een zenuwachtige beving
liep over haar heele lichaam.
hijgde ze angstig,
— Ik ken de tale die ge spreekt
beklemd.
- It Is de tale van Schaerdycke, me kiend...
En toen, plots ineenkrimpend van schrik, gilde ze:
— En gij, wie zijt gij?
Nu wierp het pastorken zonder aarzelen de bedriegelijke paruik weg en rukte zijn baardeken af.
— 0 Jozijnken, mijn dochterken, kent ge mij niet meer?
De pastor ... 't pastorken, dat u zoo gaarne zag
't Meisken was als van de hand Gods geslagen, viel
op de knieen, scheurde haar kleed en schreide zoo uitermate, dat ze een heelers tijd Been woord kon uitbrengen.
't Pastorken suste en troostte haar.
-- Ge ziet wel, dat ik u weervind, mijn lieve Thzijnken .. .
- Sedert ik Coddebiers hier zag, vreesde ik al dat ge
komen zoudt.
— debt ge daarvoor gevreesd?
- Ja, gevreesd en gesidderd ! Ik heb gezondigd tegen
God en de rede
- Ach, zeg me toch wat er gebeurd is ...
— Vraag me dat niet, laat me daarover zwijgen
- Neen, Jozijnken, biecht alles vrij op, 't zal u verlichten
- Ik kan 't u niet alles zeggen, meneer de pastor. 1k
heb schuldig geluisterd naar den jonkheer, en van toen
af werd mijn zondig bedrijf van langs om erger 1k
zat in de ondeugd tot boven 't hoofd en ik vermoedde
it niet ... De booze had mij in zijn greep en ik voelde 't
1k tuimelde in den afgrond en ik wist het niet
niet
Toen de jonkvrouw me verjaagde gingen mijn oogen eerst
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open, en toen vond ik me zoo laag gevallen, dat ik niet
meer tot u dorst terug te keeren
— En waarom niet, Jozijnken?
- Ik was te slecht! Een gebrandmerkte mag tot geen
heilige naderen
- NICraart ge tech gekomen, kind, en hadt ge mij toen
alles bekend, ik zou u ontvangen en opgenomen, vergeven
en getroost hebben. Ge waart verdoold geloopen, maar
ik wist toch wel, dat ons lampken zoo zwak en de wereld
zoo donker is ... Doch spreek nu verder, biecht uw zonden
't Berouw zal u reinigen
al te gader
— Ik die mij in 't slijk gewenteld heb, kan ik nog wel
gereinigd worden ? Toen ik de jonkvrouw verliet, ging ik
alleen op een kamerken woven en hoopte stil in boete
te levee van 't werk mijner handen. Maar in de bedrieglijke
vrouwe, bij wie ik woonde, leefde weer een duivel der
verleiding. Ze sprak me van de bekoorlijkheden en geneugten der wereld, van fraaie kleeren en weelde en
plezieren, en ik luisterde naar heur woorden. Zoo zwak
was ik, en zij zoo sterk, zoo valsch en loos, dat ik mij,
niettegenstaande alles wat er gebeurd was, in verzoeking
liet brengen. Ze leidde me naar de zonde en ik, verdwaasde, ik zag het weer niet. Ik schepte er een blind
behagen in, en stap voor stap geraakte ik maar altijd dieper
en dieper in den poel. Zoo ben ik hier gekomen, in dit
schandehuis, waar gij mij hebt gevonden
De boetvaardige snikte weer zoo, dat haar heele ranke
lichaampje er bij schokte:
- Voor mij is er geen erbarmen meer!
it Pastorken legde haar toen de hand op den mond.
— Ge hebt toch nooit aan mijn genade getwijfeld, hoop
ik ? Dat ware 't ergste
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- Niet aan de uwe, maar wel aan die van God !
— Alleen wie aan zijn genade twijfelt, kan ze niet
verwerven .. .
— Ach, ik ben gansch verdorven en verloren!
— Niemand is verloren, dan die zich zell verloren geeft
— 1k ben te diep gevallen . Nooit geraak ik uit dien
afgrond .. .
— Aan wie berouw heeft en weer goed wil leven, schenkt
Hij zijn genade. Zondigen is menschelijk, duivelsch is alleen
't volharden in de zonde .. .
- Ilc durf mijn oogen niet meer ten hemel richten .
- Vertrouw op Hem. Alles weegt hij met eindelooze
goedertierenheid in de schaal van zijn gerechtigheid
Jozijnken bleef voor 's pastorkens voeten liggen, de armen om zijn knieen geklampt, en weende voort in bittere ellende. De oude man voelde zich vreugdig en dankbaar om haar louterend berouw en liet nit de diepten
van zijn gemoed een vurige bede opgaan :
- Heer der genade, die in eeuwigheid leeft en rechter
zijt over alle creaturen, wilt haar niet verwerpen van
uw kinderen ; wees lijdzamig en laat uw barmhartigheid
zijn op alle vleesch ; neemt van haar of alle begeerlijkheid
der zonde ; onfermt u harer, dat nog een sterre haar grouwelijken nacht verlichte. Kroon het bitter lijden en den
eerlijken strijd harer kranke menschelijkheid . .
Toen hief hij haar op, en in het licht der hoop, dat
uit haar oogen blonk, zag hij dat hij haar terug gewonnen
had. Zijn liefde en zijn goedheid hadden de arme verworpelinge weer moed gegeven om te boeten en een eerlijk
leven te hervatten. Hij voelde zijn Jozijnken weer het gedwede, volgzame kind van vroeger worden.
— Doe andere kleederen aan, gelijk gij placht te dra152

gen ter tijd, dat gij bij ons op de pastorij nog woondet!
Ge keert net mij naar Schaerdycke terug ! kondigde 't
pastorken aan.
— Ach, hoe kom ik hier nit. De waardinne houdt me
gevangen .. .
— Laat dit aan mij over, Jozijnken ; ik ben hier wel
binnen geraakt, ik heb de liederlijke taal der waardinne
kunnen verkroppen, nu zal ik haar wel dwingen u vrij
te laten .
- Willen we vluchten langs 't venster ? stelde Jozijnken
voor, die wanhoopte ooit op een andere wijze uit haar
onteerende gevangenschap te geraken. Daar is op 't pleintje
een achterpoortje dat op straat uitgeeft. Al vroeger heb
ik er aan gedacht langs daar te ontsnappen, maar ik heb
nooit den moed gehad om dat voornemen uit te voeren
't Pastorken wees dit voorstel af. Hij wilde het meisken
in open strijd aan den booze ontrukken. Blijkbaar had
de hemel, die Jozijnkens harte op zoo'n wonderbare wijze
ontroerd had, hem totnogtoe in dit bevrijdingswerk geholpen. Die steun zou hem tot het erode toe getrouw blijven.
— Kom mee! beval hij, legde zijn mantel over Jozijnkens
schouderen, en steeg de trappers af, aarzelend en angstig
door het meisken gevolgd.
Beneden troffen ze de waardinne. 't Pastorken sprak
haar aan ; niet meer bedeesd en schuw als toen hij binnen
kwam, maar krachtig en beslist, met geeselende woorden.
Er lag in zijn blik een dwingend gezag, en op zijn fijne
trekken speelde een wonderbare, als bovennatuurlijke lichtstraling.
— Vrouwe, ik voer dit meisken uit uw huis . Zoo is
haar eigen wil, en niemand kan haar hier nog weerhouden
De koppelaarster wilde zich verzetten, maar ze vond
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haar gewone driestheid niet. Ze voelde zich ineens zoo
klein en ontredderd tegenover den zwakken grijsaard, die
daar voor haar stond als een rechter, en met moeite
stotterde ze eenige verlegen woorden.
— Spreek me niet tegen, vrouwe ! Tracht als dit meisken
op te staan uit den dood der zonde! Blijf God en de
menschen niet langer ergeren door uw schandelijk leven.
Denk aan uw ellende, aan uw einde! Elk uur kan de dood
voor u staan
De waardinne schrok bij 't hooren van 's pastorkens
doordringende, ernstige stem, die deze in haar huis zoo
ongewone woorden sprak. Stom en onthutst bleef ze staan,
en voor ze tot bezinning kwam was Jozijnken met haar
bevrijder verdwenen.
Beiden gingen met vluggen stap naar de plaats, waar
Coddebiers met den wagers op hen wachtte.
It Was intusschen aan 't sneeuwen gegaan. De heele
stad lag onder hel maanlicht in een witte wade en nog
warrelden sterrelende vlokken om hen heen. Jozijnkens
oogen dronken met wellust van al die blankheid, waaruit een wonder licht scheen op te stralen. Ze gevoelde
zich als iemand, die zooeven verlost werd uit een lange
gevangenschap, waar ze in hokken had geleefd, die alleen
schemering en schaduw kenden. Ze gaf zich niet goed
rekenschap van wat er met haar gebeurde. Ze liep als
in een droom, 't pastorken volgend, in wien ze weer als
een kind al haar vertrouwen stelde. Een gevoel leefde
maar in haar met een vaster en vaster wordend besef :
ze ontvluchtte de ellendigheid der zonde en ging een beter
leven te gemoet. 't Pastorken liep naast haar als in een
roes van overwinning. Zijn hart was vol vreugde en jubilatie en 't scheen hem, dat de hemel de aarde zoo
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glanzend blank had getooid om Jozijnken te verwelkomen
in het louterende leven, waar hij haar thans henen voerde.
Coddebiers zag de twee donkere gedaanten op de witte
straat aankomen en opende al dadelijk het deurken van
den wagen om ze binnen te laten. Hij dacht even na wat
hij Jozijnken ging zeggen, maar vond geen enkel passend
woord. Hij stood daar als een dienstbaar man, die zijn
meesteres opwacht.
't Pastorken naderde met de vreugdige aankondiging:
— Hier is ons kind terug, Coddebiers!
Jozijnken blikte vol schaamte ten gronde en stille tranen glommen in haar ooghoeken.
Uit Coddebiers' eenvoudig hart kwam toen de bijna
gefluisterde groet:
— God geve u den goeden nacht, Jozijnken ! We zijn
zoo gelukkig
De reize naar Schaerdyke ving nu aan door den klaren winternacht. Coddebiers mende 't paardeken, dat zich
dapper weerde op de gladde baan, en verzonk in diepe
peinzerijen vol zuivere vreugden. Hij was werkelijk ingelukkig omdat hij Jozijnken had kunnen helpen. Van al
de stille begeerlijkheden van vroeger bleef er in zijn hart
niets meer over dan een verre herinnering, maar thans
gloeide er een edeler vlam van offervaardige lief de, die
niets verlangde, maar alleen geven wilde. Jozijnken was
de belaagde, gevallen onschuld, die nu uit haar verworpenheid moest opgeheven worden, en daar wilde Coddebiers alles voor doen. Nu hij haar had helpen terugvinden,
meende hij meer recht te hebben dan vroeger om over
haar te waken, en dat zou hij thans doen met het pastorken en met Fiete samen.
Binnen in den wagen streelde en koesterde pastor155

ken zijn Jozijnken met de zachtste woorden. Hij vormde
allerlei blijde planners voor hun verder samenleven op
het Papenhoefken, en sprak tot haar, als tot een kind,
van hun kippen en konijnen, van hun geit en schaap, van
de koe, die ze sedert eenigen tijd op stal hadden, van
honderden dingen meer, en vooral van de vreugde, die
Fiete bij 't weerzien van haar nichteken zou gevoelen.
't Pastorken vertelde Jozijnken dat Fiete niet wist waar
ze haar gevonden hadden en raadde haar aan 't ook nooit
te zeggen. Zelf was hij vast besloten niemand te zeggen
waar hij Jozijnken had vandaan gehaald. Dat moest een
geheim blijven tusschen hem en Coddebiers. Met hun
beiden zouden ze wel een vrome leugen verzinnen om
Jozijnkens wegblijven en terugkeer te verklaren.
Jozijnken luisterde met genot naar het goedig, kinderlijk gepraat van 't pastorken, dat haar een waan van onschuld gaf. Ze voelde zich rustiger worden en spiegelde
zich ook al voor hoe 't bij haar thuiskomst zou gaan.
Naarmate ze Schaerdycke naderden hield haar die bekommering meer en meer bezig. Van tante Fiete vreesde
ze geen harde woorden liner; zij zou haar hartelijk verwelkomen zooals 't pastorken gedaan had. Maar de menschen ? Zouden die haar niet bespotten en verafschuwen?
Maar zoo kleinmoedig zou ze niet zijn om zich daaraan
gelegen te laten. Met haar nieuw ootmoedig leven van werk
en lief de voor de twee oude menschen, die voor haar zooveel gedaan hadden, zou ze allen spot te schande makers.
Toen ze voor 't Papenhoefken kwamen lag de vroege
dagklaarte op de eindelooze, blanke vlakte en de laatste
starren losten zich op in 't licht dat den hemel doorvloeide. Fiete had den wagen in de verte gehoord en
stond voor hek toen ze aankwamen.
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— Ik heb u gezegd, dat ik ze terugbrengen zou, Fiete.
Welnu, daar is ze!
Zoo sprak Coddebiers en zijn oogen blonken van vreugde.
— En pier zal ze nu blijven ! voegde er 't pastorken bij.
Fiete omhelsde Jozijnken, leidde haar binnen bij de
kachel, gaf haar brood en melk en kon haar oogen geen
rust gunnen, zoo had ze haar nichteken te bekijken.
't Was een dag van groot jolijt, waar Coddebiers zijn
deel van nam, om dan weer, met het vallen van den avond,
zijn ouden zwerftocht voort te zetten. Hij moest alleen
belooven dikwijls terug te komen.
In de eerste dagen na Jozijnkens thuiskomst werd het
pastorken heel onverwacht op het kasteel geroepen. Dat
gaf een opschudding van belang. Fiete wilde niet dat hij
ging. Hij moest niet altijd „kop leggen" voor die grooten,
beweerde ze. 't Pastorken antwoordde, dat hij zou doen
wat zijn plicht hem gebood, en hij ging.
De jonkheer en de jonkvrouwe hadden van Jozijnkens
terugkeer gehoord en vroegen zich met onrust of wat
het meisje van het voorgevallene te hunnent wel mocht
vertellen. Een enkel lichtzinnig woord van Jozijnken kon
den goeden naam van den jonkheer in gevaar brengen!
Met wijs beleid en desnoods met list zouden Aglad en
haar broer beproeven om het oud-kamenierken gunstig
te stemmen, en als zekerste weg om haar te bereiken
kozen zij 't pastorken.
Heel vriendelijk en vleierig ontvingen zij den ouden
man. Aglae boog zich in een diepe strijkage, leniger dan
men 't van haar jaren zou verwacht hebben.
— Wel meneer de pastor, we hebben 't goede nieuws
gehoord ! Is 't waar ? Is Jozijnken thuis?
- it Is waar! antwoordde 't pastorken zeer kalm.
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- Proficiat dan ! gulhartigde Aglad, terwip ze hem de
hand uitstak.
— Uw vreugde moet nu wel heel groot zijn, meneer
de pastor! merkte de jonkheer zoeterig op.
— Heel groot, jonkheer.
- Kunnen wij niets doen om Jozijnken nu wat te helpen ? vroeg Aglae, schijnbaar heel toevallig.
— Ja, volledigde Adhemar, wij zijn bereid, mijn zuster
en ik, haar een zekere som te geven, waarmee ze doen
kan wat ze wil.
— Ze zal dat niet aanvaarden, jonkheer! klonk het
besliste antwoord van het pastorken.
— En waarom niet ? viel Aglae dadelijk uit. Ik hoop toch
niet dat Jozijnken met ons op vijandelijken voet wil leven?
— Zoo lang ze bij mij thuis is, zorg ik voor haar, mejonkvrouwe.
— Een beetje geld is toch altijd welkom ! drong de
jonkheer nog aan.
— Niet bij Jozijnken, antwoordde 't pastorken met klem.
Ze zal zich eerst afvragen van wie het komt en waarom
't haar gegeven wordt.
— En als ze dat weet, zal ze weigeren, meent ge?
— Ja!
•
— Dan is dat hoogmoed en ondankbaarheid.
— Noem dat zooals ge wilt, maar aanvaarden zal ze
't niet.
- Als 't zoo is, dan zal ik klaarder spreken, besloot
nu Aglae. Zoo 'k ooit mocht hooren, dat Jozijnken kwaad
vertelt van 't kasteel, zoo ze ooit mijn broer of mij, haar
weldoeners, zoekt zwart te maken, dan zullen wij daar
tijdig een stokje voor steken Zeg haar dat, meneer de
pastor, dan weet ze wat haar te doen' staat.
158

Wees gerust, mejonkvrouwe. Zelfs zonder uw geld
zal Jozijnken zwijgen. Ze heeft geleerd edel en genadig
te handelen
Hierop verliet het pastorken de verbaasde d'Anastro's.
Jozijnken en Fiete hoorden met vreugde, dat hij den
steun geweigerd had, en waren er hem erkentelijk voor.
Kort na dit onderhoud verdween jonkheer Adhemar
voor goed van het tooneel. 't Was in 't begin van 't mooie
seizoen. Er waren weer overvloedige vroongiften op het
kasteel binnengebracht en de jonkheer had er buitensporig
van genoten. Aglad's- keukenkundige mengsels en sausen
hadden ditmaal haar broers vermoeide maag niet genoeg
geholpen en zijn dikke bloed niet licht genoeg laten vloeien.
Tegenover een geweldigen bloedslag, die den jonkheer plotseling velde, stond de Schaerdijcksche medicijn-chirurgijn
machteloos. Hij vond er niets anders op dan den jonkheer te aderlaten tot volledige uitputting. Aglae heeft
hem dat nooit vergeven. Hij tapte bloed of terwijl de
maan in Leo stond, wat volgens alle kalenders noodlottig
moest afloopen! En hij . had dan nog met haar gespot,
de betweter, toen ze voorstelde haar broer wat kervelwarmoes te doen innemen of sap van kweeen met gedroogde melisse om zijn bloed te zuiveren!
it Was nu gedaan met Adhemar.
Zijn uitvaart werd wat zijn levee was geweest: een
groot heidensch feest.
In het kerksken werd alle mogelijke praal vertoond.
Groote zwarte doeken met zilveren tranen en doodszinnebeelden werden op de muren en aan de gewelven gespannen; de vloer werd bedekt met een dikke laag versch
reeuwstroo ; en al wat zingen kon werd door den kosterkapelmeester aangeworven om het koor op het oxaal te
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versterken. .Er kwamen machtig veel heeren uit de stad
naar den lijkdienst : edellieden, magistraten en geestelijken.
De canonicus ook verscheen in zijn karos, waarvan het
klaterend verguldsel voor de gelegenheid met dikke rouwfloersen omsluierd was. Er officiderden zooveel priesters
voor de zielemis, dat ze elkander in de kleine altaarruimte in den weg liepen. De zangen dreunden, 't orgel
daverde, de klachten van serpent en bombardon vulden
dorp en duin en na afloop van de plechtigheid was er een
rijkelijke broodbedeeling voor al de armen der heerlijkheid.
De dichte groep der pachters en huurlingen van 't kasteel
trok van 't kerkhof naar de groote zaal van 't Schaeck,
waar verscheidene vaten versch bier door de zwichtende
bommen hun geurig schuim lieten zikkeren. De koster,
geflankeerd door een paar politie-sergeanten, noodigden
de aanwezigen uit om blootshoofds met hem eenige vaderonzen te bidden voor de zielerust en -zaligheid van jonkbeer d'Anastro. Het eentonig mummelgebed gonsde eenige
poozen door de zaal, daarna werden kranen in de vaten
geslagen en 't stroelende bier vulde de groote kruiken,
waarmede de waard en zijn knechten dadelijk rondliepen
om elkeen te bedienen. Gezonde, lachende deernen brachten heele manden kaneelmastellen aan, die in de magen
den ondergrond moesten leggen voor de biervloeden, die
er op kosten van 't sterfhuis gingen in stroomen. 't Duurde
niet lang of de uitvaartstemming was er heelemaal uit.
Het leven zegevierde roezemoezig over den dood en de
geest van jonkheer d'Anastro scheen waarlijk over 't gezelschap te komen. Minlustige boeren namen de dienende
deernen onder den arm en streelden haar de kin, luidop bewerende dat de jonkheer juist hetzelfde zou gedaan.
hebben.
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't Is wel spijtig, dat hij hier niet is, hij hadde zijn oogen
nog eens kunnen verklaren ! lachten ze.
En zoo werd het altijd maar leutiger en rumoeriger
tot met den avond de pachters, die 't verst woonden,
naar huis laveerden op de kronkelende lijn van een deftige begrafeniszattigheid.
Op het kasteel zelf ging het wat voornamer toe. Daar
waren de groote heeren genoodigd op het uitvaartsmaal,
voorgezeten door Aglae, de diepbedrukte jonkvrouwe, en
den edelachtbaren canonicus. Evenwel brachten de overvloedig opgediende lekkere schotels en de keurige wijnen
hier ook de heidensche feeststemming, die het hart van.
wijlen Adhemar zou verkwikt hebben, en onder de menigvuldige lofspraken op den doode, die de tafel rond gingen,
kwam er een gedurig terug als het refrein van een litanie: „Ha! Hij hield ook van een goede brok en een fijn
glas! Wat jammer, dat hij hier niet is, hij zou wel goed
meegedaan hebben !"
Een maar was er om den dooden jonkheer in de ziele
begaan : 't pastorken. Toen de vele schijnbedroefden gedurende den lijkdienst ten offer gingen, zag hij parmantelijk
onder hen de sarcastische tronies van de zeven geweldenaars, die hem voor eenigen tijd met de goede pelgrims
uit het kerksken wierpen. Ze konden hun duivelsche
vreugde niet bedwingen, nu ze den jonkheer voor goed
in hun macht hadden. 't Pastorken werd door de beving
der vreeze bevangen en al het Teed, dat Adhemar Jozijnken ooit had aangedaan, vergetend en vergevend, bad
hij lang en vurig om de ziel van een doode voor de tormenten der helle to bewaren.
Coddebiers kwam nu heel regelmatig op 't Papenhoefken, ten minste eens in de maand, en bleef daar dan een
't Pastorken van Schaerdycke. 11
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heelers namiddag praten over alles wat hij op zijn tochten hoorde en zag. Hij bracht Damsche mokken mee,
Iepersche beschuiten, Veurnsche luksjes en andere lekkernijen, volgens de streek waar hij vandaan kwam. Dan
liet het pastorken een kruik bier halen en soms speelden
ze gevieren een partij kaart 't Waren gezellige uren, waarnaar alien verlangden en die telkens te snel vervlogen.
Dat trouwe terugkeeren begon op Fiete's verbeelding
te werken. Daar stak wat achter, meende ze, en op zekeren avond, na een nieuw bezoek van Coddebiers,' zegde
ze snugger tot Jozijnken en 't pastorken :
- Dat is er precies een, die bier uit vrijen komt ! Vindt
ge niet?
Jozijnken viel bij die woorden plots aan 't weenen en
it pastorken, heel onthutst en beangstigd, nam de maarte
it woord af.
— Daar is geen kwestie van, Fiete. Ge moogt dat niet
meer zeggen.
Fiete begreep niet waarom ze dat niet mocht en ze
heeft het nooit begrepen, want eenige dagen later ging
ze de eeuwigheid in.
De plotse dood van de oude maarte wekte bij Jozijnken
ineens kommervolle gepeinzen, die haar sedert de terugkomst, gedurende het rustige leven op het „Papenhoefken"
totnogtoe vreemd gebleven waren. Het heengaan van de
eerlijk-ruwe, goedhartige Fiete, aan wie ze zooveel verschuldigd was, vervulde haar niet alleen met droefheid,
maar eerst nu ging ze inzien, dat de dag niet meer verwijderd was, waarop ook het pastorken zou optrekken voor
altijd en haar alleen op de wereld zou achterlaten zonder
doel noch houvast in haar bestaan.
Haar hart was vol angst en onrust toen ze daaraan dacht
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In het verlies van Fiete kon ze zich nog eenigszins schikken,
maar een leven zonder 't pastorken kon ze zich niet inbeelden. Wat zou ze bier nog te doen hebben, indien hij haar
ontnomen werd ? Ze was er toch nog enkel om hem te verzorgen en te vertroetelen, zooals hij het met haar had gedaan, haar heele leven lang. Ze had toch maar die eene taak
meer : hem een deel te vergoeden van de lief de, waarmede
hij haar had omringd.Daarbuiten was er niets voor haar dan
boete. En dan kwam er nog dit bij : hoe oud en krank hij ook
was, voelde zij zich veilig naast hem. Zij, die haar zeli niet
meer betrouwde, had in hem een steun tegen de listen en
lagen der wereld.
In dit onrustig gevoel van een donkere toekomst verdubbelde Jozijnken haar liefderijke zorgen voor 't pastorken.
Met den dag groeide er iets echt moederlijks in haar doenwijze en ze had de teederste vondsten en de zoetste woorden om hem het leven schoon en gelukkig te maken.
Ze richtte 't huishouden zoo in, dat het pastorken zich
nooit met eenige stoffelijke zorg het hoofd te breken had.
Coddebiers hielp haar daarbij in 't geheim. Telkens hij op
bezoek kwam, bracht hij allerlei lekkers mee, waarvan 't
pastorken de afkomst niet kennen mocht, en de oude man
werd niet eens gewaar, dat hij veel rijkelijker leefde dan
zijn armoedige prove het hem toeliet.
Jozijnken wandelde met hem in het zonneken in den boomgaard en onderhield onder zijn leiding de bloemen en kruiden, in wier zinrijke bediedenis hij zich nog altijd vermeide;
ze legde een warme schapevacht en pullekens met heet water in zijn bed om hem te behoeden voor verkoudheden; ze
klutste hem 's morgens een versch eitje in de roomigste
melk ; en ze was de gelukkigste der stervelingen als hij haatzorgen dankbaar prees.
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Het ontging haar echter niet, dat het pastorken altijd maar
verzwakte, en op zekeren dag kreeg ze de zekerheid, dat de
oude man zelf zijn einde ook heel dichtbij zag.
Ze zaten in de witte keukenkamer, bij het groote raam.
Op verzoek van 't pastorken las Jozijnken weer voor uit zijn
lievelingsboek, de vrome Pelgrimagie der Godtminnende
Ziele.

Hij luisterde met een zoeten lach op de lippen naar de
beschrijving van het glorieuze, hemelsche Jeruzalem, met
zijn paleizen van jaspis en hyacinth, waar klokken en beiaarden, en musicijnen menigerhande met harpen en schalmeien, orgelen en cimbalen de ziele begroetten, die triomfantelijk werd geleid naar de Moeder der Barmhartigheid,
wier naam als uitgestorte olie is, en wier goedertieren voorspraak zij ten alien tijde had genoten.
's Pastorkens oogen waren vervuld met een wonderers
glans, als staarden ze op een vizioen van bovenaardsche
zaligheid. Wellicht zag hij de dochters van Jeruzalem ook
tot hem naderen om to boodschappen, dat de Moeder, die
vol van' gratien is, ook op hem wachtte. Maar toen bekeek
hij Jozijnken en de glans zijner blikken verdoofde. Een zware
bekommering drukte hem.
— Hebt ge er al aan gedacht, Jozijnken, wat ge doen
gaat, als ik er niet meer zijn zal?
Hoe voorzichtig die vraag ook gesteld werd, loch trof ze
Jozijnken pijnlijk.
Ze legde haar hand op 's pastorkens mond en met angst
in de stem smeekte ze:
— Spreek daar niet van, meneer de pastor ...
-- Toch wel, Jozijnken. 'k Wilde 't al zoo lang vragen.
it Is het eenige, dat mij in mijn ouden dag nog verontrust
1k kan hier toch niet eeuwig blijven
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— Ge moogt niet henen gaan I sprak ze ineens, hem als
een opgeschrikt kind met beide handen de armen grijpend.
lk heb u noodig, gij zijt mijn steun en mijn beschermer...
— Nog anderen kunnen u bijstaan, Jozijnken, denk eens
goed na
De woorden wilden 't pastorken van de lippen springen om nu eens duidelijk te zeggen wat hij al zoo lang
dacht, en nog nooit had durven uitspreken.
— Buiten u kan mij niemand helpen, meneer de pastor...
— Nu zijt ge onrechtvaardig, Jozijnken. Er is nog wel
een goede, trouwe ziel, die veel voor u zou doen , die
u heel zijn leven zou wijden
Verder dorst het pastorken zich niet wagen, maar dat
hoefde ook niet Jozijnken had hem begrepen.
— Spreek niet van Coddebiers, smeekte ze plotseling.
— En waarom niet, mijn kind ?
Ditmaal viel Jozijnken niet aan het snikken als dien
keer, toen Fiete schertsend zinspeelde op Coddebiers vermoedelijke vrijerschap. De inwendige strijd, dien ze toen
nog te leveren had, was uitgevochten, en met groote rustigheid verklaarde ze nu wat haar na lang tobben als de
zuiverste daad van liefde tegenover Coddebiers toescheen.
0, ze voelde en zag wel, dat de manke poppenspeler nog
steeds evenveel van haar hield als op dien verren St. Donaasdag ze wist zeker, dat hij over haar heele verleden
zou heenstappen indien ze maar een woord sprak; maar
de luchtige onverschilligheid van vroeger had limns in
haar gemoed plaats gemaakt voor een liefde zoo ernstig
en innig, zoo rein en blank, dat zij zich dien goeden, stillen man onwaardig achtte. Het Jozijnken van nu was niet
weer het Jozijnken, dat eens de zwijgende maar diepe
liefde wekte, waarmede Coddebiers door zijn leven was
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gegaan. Hij was veel te goed voor wat zij nu nog was.
Nu stond het vast, dat ze nooit Coddebiers' vrouw zou
worden, en haar hooge lief de voor den personagienspeler
onderhield bij haar een niet te bevredigen boetegevoel,
dat haar nu bepaald had doen besluiten, in geval het pastorken stierf, in een kloosterken te gaan, waar christene
nonnen woven en bekeerde zondaressen.
En ze verklaarde dit nu heel kalm doch beslist aan het
pastorken, dat droevig het hoofd schudde, maar tegen
haar besluit niet dorst ingaan.
— Hebt ge u wel bedacht, Jozijnken ?
— Ja, meneer de pastor. Dat zal voor mij het beste
zijn
's Zondags nadien toen Coddebiers op bezoek kwam en
een oogenblik met hem alleen was, kon het pastorken het
niet verzwijgen.
- Weet ge, Coddebiers, wat Jozijnken doen zal als ik
er niet weer ben?
En de oude man legde zijn magere hand met dunne
spillevingerkens liefkozend op den schouder van den poppenspeler.
— Ze wil in een kloosterken gaan
Coddebiers blikte een lange poos zwijgend voor zich
uit en met de weemoedige zachtheid van iemand, die gelaten afstand doet van wat hem het liefste is, zegde hij
toen eenvoudig:
- Als ze 't doet, meneer de pastor, wil ik er haar henen
voeren
Toen scheen het Coddebiers, dat 's partorkens oogen
vochtig werden.
Slechts enkele keeren heeft de personagienspeler zijn
ouden vriend sedertdien nog gezien, en hij mocht het toeval
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zegenen, dat hem naar 't Papenhoefken bracht op den
droeven dag, die voor 't pastorken de laatste zijn zou.
Ze praatten met Jozijnken den heelen namiddag bij 't
blazend vuur. Buiten lag alles blank van sneeuw en het
vroor dat het kraakte. De koude was zoo hevig, dat de
ijsbloemen op het keukenraam niet weg te smelten waren.
Met den avond werd er aan het hek gerammeld en op
het hoefken verscheen een boerejongen, die namens de
zuster van meester Macharis het pastorken dringend kwam
verzoeken toch dadelijk bij haar broer te willen komen.
Plots was de meester in doodsgevaar geraakt. De pastor
van de parochie had hem al bediend, maar toch hield
de stervende niet op met altijd maar naar het pastorken
te vragen.
Jozijnken verzette zich dadelijk tegen het inwilligen van
dat verzoek. Wat dachten ze wel, vroeg zij zich af met
een vinnigen krakeeltoon, die aan wijlen haar matant Fiete
herinnerde. Meneer de pastor was veel te oud en te krank
om door zulk een nijpende koude, zoo ver in de kniediepe
sneeuw te gaan loopen. Hij was in geen dagen weer buiten geweest en nu zou hij zich een doodelijke ziekte op
den hals moeten halen voor iemand, die nooit anders had
gedaan dan hem te kwellen! Neen, ze konden wachten
tot het weer wat beter werd ! Jozijnken begreep overigens
dat plotse verlangen van Macharis niet. Nooit had hij opgehouden met zijn kompanen uit den duisteren hoek venijnige
schichten af te schieten tegen de bewoners van het Papenhoefken. Wat had hij 't pastorken nu ineens zoo noodig ?
Coddebiers vond dat Jozijnken overvloed van gelijk
had, maar het pastorken zelf was van een ander oordeel,
Een stervende moogt ge niets weigeren ! verklaarde hij.
Coddebiers werd schamper :
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— Die man wil waarschijnlijk met een leelijk verleden
voordeelig likwideeren ! En daarom moet gij u blootstellen .
- Denk zoo kwaadwillig niet over hem. Wellicht is nu
gebeurd waarvoor ik altijd heb gebeden. Adam is in hem
gestorven en Christus opgestaan
— Ga er morgen heen
— Morgen kan het te laat zijn
Zich tot den boerejongen richtend, sprak het pastorken
zeer beslist:
— Zeg aan juffrouw Macharis, dat ik kom.
Wat het pastorken wilde moest gebeuren. Jozijnken
mocht hem smeeken, hem bekijven, daar viel niets
aan zijn besluit te veranderen. Met Coddebiers nam ze
allerlei voorzorgen om dien gang naar het verre dorp
zoo ongevaarlijk mogelijk te maken. Met holsblokken
mocht het pastorken niet goon, de sneeuw lag te dik. Hij
zou‘ er te diep inschieten en koude voeten krijgen. Zijn
schoenen konden al even min dienen. Ze trokken water.
Toen kreeg Coddebiers een inval. Hij zou er het pastorken
henen rijden op den kruiwagen. 't Was toch avond, niemand zou het zien.
— Mag ik u met de pipegale voeren? vroeg hij.
Het pastorken moest lachen om het voorstel, maar vond
het toch goed.
— Perfekt! Coddebiers. Gij kept mijn equipage ...
Ook Jozijnken was in haar schik. Uit het achterhuis ging
ze den kruiwagen halen, en 't pastorken, dat plaats nam
in 't voertuig, duffelde en wikkelde zij in, zoo warm als
mogelijk.
Coddebiers stak de kriependc pipegale voort en het pastorken, ofschoon wat bedwelmd door de eindelooze blankheid en de vinnige vrieslucht, hield zich goed. Jozijnken liep
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naast hen met een bengelende handlantaren, die een gouden lichtvlindering op de glimmende sneeuw liet spelen.
De koude was nog bitsiger dan ze 't hadden vermoed.
Een scherpe wind joeg hier en daar heele vegen stofsneeuw
op, die 't aangezicht van 't pastorken zweepten en glinsterende kristalletjes op zijn witte lokken deden vastkleven.
Een ijzige lucht drong in zijn borst.
— Willen we terugkeeren ? vroeg Jozijnken, die 't ergste
vreesde.
Neen ! Macharis wacht me Rij wat vlugger door,
Coddebiers
Wat het pastorken te vergeefs van Jhr. d'Anastro had
verhoopt, gebeurde nu tocb met meester Macharis.
Niet tevreden met de absolutie van den dorpspastor,
verlangde hij voor de groote heenreize nog van het pastorken zelf de vergiffenis voor al het leed, dat hij hem
en zijn vrienden had aangedaan. Macharis met zijn berekenenden geest vond geen enkele voorzorg overtollig
om met zekerheid het hiernamaalsche in te stappen.
Pastorken was verblijd in zijn harte om dien inkeer,
en toen Coddebiers, die voor het huis van den meester
was blijven wachten, hem weer naar it Papenhoefken reed,
was het den ouden man of alles in hem zong van vergeving en genade.
Hij voelde de verraderlijke koude niet, die hem aangreep en zijn hart zocht te verstarren.
De sneeuwglorie, die zich over de glooiende akkers en
beemden uitstrekte en haar stralende blankheid openwentelde tot over de horizontlijn, waar ze wegdoomde in een
soort van lichtnevel, scheen hem als een bovenaardsche
klaarte. De nacht der zonde, dacht hij, werd hier door
een nieuwen dag overstraald, en er was geen nacht meer.
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In dat licht zou Macharis nu naar het eeuwige Vaderland kunnen van.
Jozijnken merkte hoe de oogen van het vermoeide pastorken blonken in het bleeke aangezicht. Ze schikte zijn
mantel om zijn schouders en knoopte zijn sjerp dichter.
- Stap rasser door, Coddebiers . . . fluisterde ze angstig.
— Hebt ge 't niet te koud, meneer de pastor?
— Neen, kinderen, nooit was mijn harte zoo warm ...
En te midden van die onmetelijke heerlijkheid, waarboven nu ook duizenden starren wandelden en vunzende
hemelvuren schenen te willen doorbreken, rees in 't gemoed van 't pastorken plotseling het dweepsche gevoel,
de zekerheid, dat ook hij in vreugde en jubilatie langs die
blanke velden naar de paradijzen girder boven zou gevoerd worden.
En de ure was daar hij wist het ...
De koude vatte zijn hart met ijzige hand, zijn tanden klapperden tegeneen, maar hij voelde 't niet meer.
En plotse duizeling overviel hem. Hij sprak geen woord
en kon Jozijnken noch Coddebiers meer zien. Alles cirkelde
om hem heen, de sneeuwvelden en de hemelboog ; de sterren knetterden open en strooiden glanzende schilfers allerwegen in een wieling van lichtstrepen, waaruit engelenvlerken opblankten. 't Scheen hem of hij in een chaos van
levende lichten werd opgenomen en weggedragen.
Jozijnken zag plots wat er gebeurde.
— Hemel ! Coddebiers, hou stil ! riep ze. Meneer de pastor ! meneer de pastor ! spreek toch!
Ze viel in de sneeuw op de knieen, het witte gelaat angstig onderzoekend in den schijn van haar lantaren.
— Maar spreek toch, meneer de pastor ! kreunde ze. 't Is
Jozijnken, die 't u vraagt! Spreek toch
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Zijn lippen hebben zich niet weer geopend.
Een paar dagen later werd het pastorken begraven in
alle stilte, met een rouwstoet van enkel acme menschen,
dock alien getuigden van het wonder dat toen gebeurde.
Al de klokken van het kerksken begonnen van zelf te luiden toen het lijk werd uitgedragen en 's avonds in de schemering werden er zeven vreemde, stile pelgrims gezien, die
op het versche graf knielden en de aarde kusten.
Nog dezelide week spande Coddebiers in om Jozijnken
naar haar kloosterken te voeren.
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