
IX.

HELDEWIJS BRENGT EEN WERKMAN IN
VERZOEKING, BETOOGT HEM DAT < RECHT
DOOR ZEts )> DE tsESTE WEG IS, GAAT EEN
ARME WEDUW HULP BRENGEN, BEKEERT

EEN AL TE ZINDELIJKE HUISVROUW EN GEEFT
GOEDEN RAAD AA.N TROUWLUSTIGEN.

Het noelmaal stond gereed in l-apscheure's pa^storie. Een
voortreffelijk soepje streelde Heldewijs' reukorgaaî i de
haan prijkte te midden van den dïsch; geen wonder dat
onz,e pastoor welgiemutst was.

Hij blikte toevallig door het venster qt z^g een dekker
op het dak van het huis van zijn buurman.

Heldewiis opende het raam en riep den werkman toe :

- Jozefl, kom eens bij mij !
De dekker klom 't dak af.

- Treed maar binnen, de deur is open, hernam de gees-
teliike minzaam.

De eenvoudige dorpeling was weldra in de karner.

- TVat is er van uw dienst, miinheer de pastoor ? vroeg
hij eenigszins bedrernmeld.

- Jvz.ef, ge mæt' me zrlra verlegen niet bezien, ik Sa u
niet opeten. Daar staat een beter kostie.
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De dekker keek naar den disch en likte zich den.haard.

- 'g Is hier beter dan op mijn tafel. Ik moet me teweden
stellen met aardappelen en azijnsaus, mijnheer de pastoor.

- Welnu, ge moogt meedoen.

- Is 't waar ?

- Zeker I Zet u maar.
De dekker liet zich geen twee keeren noodigen. De pas.

toor schepte de tellooren vol. Dan zaâhij naar buiten.

- De lucht betrekt, zei hii.
-. Toch niet, mijnheer de pastoor, de hemel is prachtig

blauw.

- Ik zeg dat de lucht zwart wordt, hernam Heldewijs,
boas wordend.

- Maar, miinheer de pastoor, ge vergist u deerlijk. Er
is geen wolkje te bespeuren.

- Ffa, gii tegenspreker ! bulderde Heldewiis. Als ik zeg,
dat 't weer verandert, zvlt ge me geliik geven.

- Volstrekt niet, 'k mag geen wit rwart noemen.
Heldewijs greep zijn stok en dien dreigend opheffend,

tierde hij :

- Beken dat de lucht verduistert o{ ik geef u een geduchte
rammeling !

- Voor geen honderd hanen spreek ik tegen mijn mee-
ning ! riep de dekker, over de tafel en de stoelen springend
en de kamer uitsnellend.

Als een kat klorn hij op zijn dak.

- Zoo ge me gelijk geeft, moogt ge uw buik vol eten en
de rest van den haan mee naar huis nemen, schreeuwdo
Heldewijs door het open venster.

- Mijnheer de pastoor, beloof wat ge wilt, dreig zooveel
ge kunt, maar de hemel is heerlijk blau,w en er is geen
zwart vlekie te ziem !

- Ge zijt een flinke gast, zei de geestelijke op een gansch
anderen toon. Korn naar beneden en eet met mii.

- Kom bij mij als ge durft ! Maar ik daal niet af, want
'k weet, dat ge geduchte slagen kunt uitdeolen.
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- Vrees niets ; ik wilde u eens beproeven. 't fs z'æ, dat
ik mijn parochianen leer kennen.

- Dat is alles goed en wel, maar zult 9e...

- Wat, vertrouwt ge uw pastoor niet ? Nu zal ik waar.
lijk kwaad worden. Allo, Joz,eL, aan tafel, of ik eet allæ
alleen op !

De dekker maakte nu geen tegenweqpingen meer. Een
minuut later at hij smakelijk van de soep en 't hanenvleesch
versmaadde hij evenmin.

Heldewiis babbelde vroolijk met ziin dischgenoot. En
toen 't maal binnen was, zei hij :

- Jozef., ga altijd recht door z,æ, zooals ge nu deedt.
'k Heb een kennis gehad, die steeds met rare streken om.
Sing. Doch op zekeren dag beviel hem dat slecht. De per-
soon in kwestie heette Roelofs. 't Was een rentenier. Hii
bezat ook veel akkers. Een van zijn pachters kon ziin huur
niet voldoen en voor vereffening nam hii van 't boertje een
koe.ZelL het beest naar de markt brengen, dat streed teglen
zijn waardigheid. Daarom sprak hij een koopman aan en
zel:,

- Jef, wilt ge mijn koe te Brugge verkoopen ?

- Waarom niet, mijnheer Roelofs ? antwoordde de
ander. Hoeveel loon zult ge me betalen ?

En in plaats van nu een som te bepalen, kwam de rente-
nier weer met een slinksche streek voor den da€. Hii pakte
een ouden, ma4leren haan en z,ei z

- Zie,-ge zult de kæ en den haan verkoopen. 't Geld
van de koe is voor mij, dat van den haan voor u.

De haan \Mas geen tien stuivers waard, maar de koopman
antwoordde, dat hij genoegen nam met de voorwaarde en
voegde er bij :

- Ge moet een gefuige meezenden.

- Wel, de koster zalu vergezællen. FIij pacht een stukje
land van mij en durft dus mijn verzæl< niet te weigeren.

- Goed, morgen om zes uur zullen we vertrekken.

- Afgesproken !
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Op den vastgestelden tijd trokken Jef en de koster naùr

de stacl.
Er waren koopers genoeg, 't is te zeggen voor de koe ;

wat den haan betreft, niemand keek er naar, behalve een of
andere spotvogel, die riep : Uw haan is zeker al drie keeren
in den pot geweest !

- Ffoeveel voor die koe ? vroeg een koopman aan Jef"

- Ge moet de koe en den haan te samen koopen.

- Zijt ge gek ?

- Neen, 'k heb ze nog alle vijf. De haan kost tweehon"
derd gulden en de koe tien Vlaamsche stuivers.

- Wie wil er een zot zien? riep de koopman. Hier staat
er een !

En luid herhaalde hij de voor\Maarden van Jef.
Dat er gelachen en gespot werd, kunt ge wel begrijpen,

Maar Jef hield aan zijn stuk.

- Wel, zei een van de kooplieden, de koe staat mij aan.

- De koe en de haan moeten samen blijven, hernam Jef.

- Welnu, de koop is gedaan. Tweehonderd voor den
haan en tien stuivers voor de koe.

De man hield zijn hand op en Jef sloeg toe.' De koop was gesloten.

- Koster, ge zijt getuige ! zei Jef..

- Ja, antwoordde de kerkdienaar.
In een herberg werd de som uitbetaald en Jef en de

koster begaven zich welgemoed n&ar hun dorp.
Roelofs stond hen al op te wachten.

- Een goeden priis gemaakt ? vroe$ hij haastig.

- Tien Vlaamsche stuivers, antwoordde Jef z,onder
blikken of blozen.

- 2.8, houd de kinderen van uw moeder voor den aap !

- Ik spreek de waarhEid. De koster kan het getuigen.
Roelofs vernam hoe de vork in den steel zat. Hij wa^s

woedend, \naar Jef trok lachend met ziin tweehonderd
gulden voort.
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- Als ge me wilt vasthebben, moet ge vroeger opstaan !

riep hij nog op spottenden toon.

- 't Was een slimme gast, zei Jozeï, toen de pastoor zijn
verhaal geeindigd had.

- Mijnheer Roelofs leerde aldus zijn slinksche streken af.

- Pastoor, wel bedankt voor 't smakelijk hapje ; ik moet
weer aan't werk.

_- En ik ga eenige bezoeken doen.
De dekker klom terug op zijn dak. I{eldewijs riep zijn

meid.

- Klara, sprak hij, ge moest eens e€n korf eetwaren ge.
reed maken. Ik wil de weduw Vlierings en haar zeveln arme
schaapjes bezoeken. 'k Heb gehoord, dat de vrouw zielr.ligt
en ik denk, dat het daar met de financiën droevig gesteld is.

- Flaar man heeft alles verteerd en liet bij zijn dood
niets achter.

- Ja, Vlierings \,ryas een snoever. Hij vroeg : vro,uw, hoe
staan onze effecten en moest in zijn bed blijven, als zijn
wederhelft zijn broek herstelde. Bovendien was het een
vent zonder overleg, een als die smicl, die zijn kachel ver.
kocht om kolen te koopen. Geen wonder, dat hij niets bszat.
En om 't al te zeggen, hij sliep te gaarne en we weten, een
luiaard zal gescheurde kleeren dra4!en.

- Als ge hem hoordet spreken, was hij o zao rijk, her.
nam de dienstmaagd.

- Ja, stoffen zooals Trien, de boerendochter, die aan
elkeen verkondigde: t' anzent is alles van goud en zilver, tot
de koperen melkstoopen toe. Maar zijn vrouw en kinderties
rnogen daarvoor niet lijden. En daarom, Klara, vul het
korfie; laat het zwaar zijn,ikzal't wel op mijn rug dragen.

De meid voldeed aan 't gebod van haar meester. Dan
kleedde ze zich voor de reis naar Sluis.

- AIs ge om negen uur thuis zijt, is 't vroeg genoeg,
sprak Heldewiis. Maar opgepast: loop in geen twee droge
grachten tegeliik.

Een kvvartier na zijn dienstbode verliet ook de pastoor de
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pastorie. Op den schouder droeg hii een kor{ met eetwaren,
bestemd voor de arme weduw.

- Jozef, riep hij tot den deldrer, straks z.al er hier een
koets stilstaan. ZeS tegen den heer, die in 't riituig zit, dat
ik niet thuis kom v66r negien uur.

- Goed, mijnheer de pastoor.
De priester sloeg een landweg in en wandelde vrooliik

voort.
Na een half uur kwam hij bij een klein hutje. Eenige

knapen speelden in't'zand. Toen deze den pastoor zagen
naderen, snelden ze ltem tegemoet en knielden voor hem
neer om een beeldje of een santje te krijgen.

- Staat op, kleine kleuters, zei Heldewijs vroolijk. Ge
zult een schoon prentje hebben. Komt, ik ga naar uw
moeder. Is zij al wet beter ?

- Moeder zit in den zetel, antwoordde een van de jon.
$ens.

De pastoor stak de deur open. Daarbinnen zaS 't er
armoedig, doch zindelijk uit.

- Drg, vroulv Vlierings, groette Heldewijs zeer vrien.
delijk. Hoe gaat het nu ?

- Stilletjes, mijnheer de pastoor. Maar werken kan ik
nog niet. 'Wacht, ik zal dien stoel wat afvegen voor u.

- Laat maar, 't is hier kraaknet. Oef, de korf was
zwaar. Alles wat er in zit, is voor u. Pak de mand straks
maar uit en laat ze morgen terugbrengen door Fransie.
Ziin de kinderen braaf ?

- Ja, mijnheer de pastoor.

- Dan krijgen ze elk een beeldje. Ja, iongens en meis-
kens, past maar op en eert uw moeder. Zorgt, dat op u
nooit toepasselijk is dat triestige spreekwoord : Een ouder
kan beter zeven kinderen onderhouden, dan zeven kinderen
één ouder.

Heldewijs bleef een half uurtie in de hut. Hij sprak er
rvoorden van troost en asnmoediging, woorden, die in 't hart
drongen, omdat ze eenvoudig, klaar, begriipelijk waren.
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Dan nam hij afsche id,, z,onder naar de dankbetuigingen te
wilien luisteren.

Een eindie verder ontmoette hij een rnan, die er maar
somber uitzag.

- TVel, Loden, zijt ge met uw verkeerd been uit het bed
gestapt dezen morgen, of heeft uw vrouw u op groote boonen
onthaald, die wat zw^ar op de maag liggen P

- 'k Heb ruzie gehad, mijnheer de pastoor
__ Ah, gij twister !
_- 't fs mijn schuld niet.

- Zoo spreken de kleine jongens ook.

- 't Is de waarheid, pastoor. Mijn vrouw is al te lastig"
Ge weet, Sophie is overdreven zindelijk. Den geheelen dag
loopt ze met den borstel, de dweil, den bezem, den stofdoek ;
van 's morgens tot 's avonds wrijft, schuurt, boent, kuischt,
vaagt z,e.'t Is attijd : Loden, uw schoenen zijn vuil. Loden,
ge plast, ge morst. Loden, ge stoot tegen den muur. Loden,
leg uw grove handen niet op de blinkende kast. Zeheeftme
met al haar gezeur't huis uitgejaagd.

- Ah, staan de zaken zoo ! Ja, 'k weet dat uw weder.
helft de reiniging van haar woning hooger stelt dan die van
haar ziel.Zindelijkheid is een schoone deugd, rrrraar te zinde-
lijk... te is immers slecht. Te goed is buurmans gek, te groot
past niet, evenmin als te klein, te rijk verspert dikwijls den
weg naar den hemel, te arm is lastig hier beneden, te duur
jaagt de koopers weg, te goedkoop kan onmogeliik deugde.
lijk wezen, te laat wekt berouw, te vroeg rijp is te vroegi
rot... één << te > deugt, dat is tevredEn. Ja, de uitverkorene
van uw hart is te zindelijk. IVelaan, Loden, troost êr vêr.
blijd u. Het uur van uw verlossing is geslagen. Waoht een
wijl en 'k breng u de heerlijke tijdinÉ van de bekeering van
uw wou\M.

Heldervijs ging voorL fn een wei was een modderput. De
zolderlingg_ryan plaste metziinlaarz,en in het sliik,lot ziin
schoeisel dik bemorst was. Dan liep hij recht naar Lodens
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woning, op€nde zrllnder plichtplegingen de deur, deed alsof
hij de twee, drie matten niet zagen stapte met glroote passen
door 't vertrek. De îloer z4 er deerlijk uit.

- Maar, miinheer de pastoor ! kreet Lodens echge.
noote, verschrikt opspringend.

- Vrouwtje,'t is mijn plicht miin schapen te weiden.
Ogren hebt ge, maar ge hoort niet ! Hoe dikwii]s leb ik in
miin sermoenen gewaarschuwd tegen de wereldsche harts.
tochten, die het geestelijk leven verstoren. Al uw gedachten
bepalen ziehtot het zindeliik houden van uw woning. Maar
z,eg, wrijft ge wel eens met uw doek, borstelt ge wel eens
met uw bezem van binnen ? fs 't daar zuiver ? Ik denk van
neen, want ge jaagt door uw norsch gezicht, door uw ov€r.
dreven netheid uw doorbraven Loden het huis uit. Met
woorden kiln ik u niet stichten ; mogelijk zullen mijn be.
slijkte schoenen u die groote lessen leeren.

- Maar, mijnheer de pastoor, mijn huis mag er toch
niet uitzien als een beestenstal P

- Neen, vroulvtie, dat ware een schande. Een mensch
moet zuinig leven, maar moet er voor waken gierig te wor,
den. De arbeider rust op zijn tijd, doch rust hii te veel, dan
is hii een luiaard. We gaan trouw naar de kerk, maar zij die
zoo godvruchtig' zijn dat zÆ van's morgens tot 's avonds
zitten te bidden en daardoor de plichten jegens htm gezin
vergeten, worden veroordeeld bij God; 't Is goed zelfstandig
te ziin, als er maar geznrsd wordt, dat die deq;d niet in
giebrek en koppigheid ontaardt. Moed magi geen roekeloos.
heid, voorzichtigheid geen lafheid worden. Bn zoa znu ik
kunnen voortgaan om u te bewijzen, dat detrgden bi! ov€r,
drijving in gebreken ontaarden. Aldus is 't ook met u
gesteld. << [foe zal rk mijn huis zindelijk houden ? >> Die
gedachte is uw opstaan en naar bed gaan, uw staan, gaan en
zitten, t middelpunt van uw overpeinzingen, misschien ook
wel 't onderwerp van uw droomen. En dat is gansch ver.
keerd. Daardoor vergeet ge uw andere plichten en maakt
ge 't leven van uw echtgienoot zuur. Als Loden voor goed
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wegvlucht, omdat hii aI uw tergen moe is, zult ge bii mii
komen klagen en jammeren, maa.r dan is het te laat.

- Mijnheer de pastoor, znu dat kunnen gebeuren ?

- Zekerr vrouw. Loden is reeds ten einde raad. Hii loopt
ginder met een gezicht, alsof hij kramperr^ in zijn ingewan-
den heeft. Maar ik zal hem aanraden te doen rcvals ik nu:
ieder keer dat ge weer zanikt, met een pailr vuile schoenen
binnenstappen. Dat Loden een vuillap ware, k zou niets
zeggen, maar de man is altijd net en zindelijk.

- Mijnheer de pastoor, ik zal mij beteren.

- Dat is een Eoed voornemen; maar weet ge wel, dat
de weg naar de hel met goede voornemens geplaveid is ?
Ffet voornemen moet uitgevoerd worden, beste vrouw.

- 'k Beloof het u stellig.
Heldewiis deed een teeken naar Loden. De man kwam

nieuwsgierig toegeloopen.

- Loden, r,ei zijn echtgenooten vergeef mii al mijn plage.
rijen. Voortaan wil ik redelijker ziin.

- Ja, Sophie, Iaten wij eendrachtig samenleven.

- Amen ! besloot de priester en weg was hij.
Heldewijs had veel tijd dezen namiddag. Hii besloot een

wandeling te doen naarr Middelburg (1). Een boogscheut
van Lodens huis, werd hii in een hut geroepen door eerr
vrouw van omstreeks de veertig iaar.

- Wat zou Stancer'tlmeræltie, weer op haar geweten
hebben ? zei de gpesteliike bii zichzætfi, naar de deur stap.
pend.

- Mijnheer de pastoor, k zou u eens willen spreken,
sprak Stance op verlegen toon.

- Ge hebt toch geen kwaad gedaan, hoop ik, antwoordde
Heldewijs.

- Ik heb uw goeden raad. noodig,

- Goede raad is duur. Overleg is 't halve werk. Eerst

(1) Middelburs, in Vlaanderen. Vræger ook eene stad van geq/icht lleeft eeæ
eigenaardige geschiedenis, Was eveneens eene vesting. Parrna heroverde haar na Bmgge
etr vôôr Sluis (1685). Merkwaardigs kerk.
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gdaan en dan bedacht, heeft menigeen in pod gebracht'

Ë",.n"* de pastooi-iiiitop een houten stoel zettend. Allo'
biecht manrr oP, ik luister.- 

- 't Is een-netelige kwestie, mijnheer de pastoor'

- Netels steken, men moet er voorzichtig T:de om4faan'

- Ik zalmaar-â"t a" deur in huis vallen"lkznu willen
trou\Men, zei Stance, hevig blqzend'- : Wék,,, ttottw i ant#oordde_ de geestelijke zonder de

minste verwonderin$ te laten blijken'

- Maar trouwett is somtijds r"uwot,hernam't kwezeltie.

- Welnu, trouw dan niet !

- Vital L*\r"r, van Hoeke heeft mii ten huwelijk ge'

vraagd.,'t Is een brave vent.

--Welnu, 
trouw dan !

- Mt* iti; ,or', in 't huwelijk kunnen veranderen'

- Welnu, trouw dan niet ! 
-

- Hii bren$t no$ al een $oeden duit mee'

- Welnu, trouw dan !

- Doch iii oou ziin $eld en ook 't miin kunnen ver'
drinken.

- Welnu, trouw dan niet !

- Ja, maar alleen is toch alleen.

- Welnu, trouw dan !

- Maar tt -t "tt 
vrouw leven sotns in nrzie'

- Welnu, trouw dan niet !

- Ik denft echter, dat wij het samen wel zouden kunnen
vinden.

- Welnu, trouw dan !

- Doch nog iets : k. wees dat miin familie kwaad zal
zijn.'- W"lo,r, trouw dan niet !

- Maar ik ben toch niet verplicht voor miin koziintjes
en nichten te sparen.

- Welnu, trouw dan !

- Als ik'in miin huweliik maar tijd genoeg vind, om
miin Éodsdienstplichten te vervullen.
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- Welnu, trouw dan niet !

- Maar ik denk het toch wel : k zal niet mær werlc
hebben dan nu.

- Welnu, trouw dan !

- Maar de H. Apostel Pauh.r^s zegt tæ.}n,, dat het beter is
niet te trouwen.

- Welnu, trouw dan niet !

- Evenwel, uw voorganger heeft eens uitgBle$d' dat
St. Paul dat schreef in een tijd van verdrukking, toen ieder
mensch al werk genoeg had om zichzæll te beveiligen. We
leven rustig nu.

- Welnu, trouw dan !

- Mijn vriendinnen zullen mii uitlachen.

- \Melnu, trouw dan niet !

- Maar ik zou mii er niet aaû storen.

- Welnu, trouw dan !

- Miinheer de pastoor, ge moest mij eens raad. geven"

- Met genoegen. Luister wel ! Ge weet, ik ben geboortig
van St. Kruis bij Brugge. Daar hangt in den toren €€tl wot-
derlijke klok. Morgenavond zal ze luiden : Bim, bim, bim,
bim, bim. Ga er heen en r'eg bii iederen kloktoon: ja, neen'
ja, neen... is de laatste slag ja, welntr trouw, is hij neen'
trouw dan niet !

- Mijnheer de pastoor, dien raad zal ik volgen.
Heldewijs verliet glimlachend de woning.

- Stance heeft lust om te trouwen, mompetde hij. 'k Heb
het al lang bemerkt. Bn al kon ik haar overtuigen, dat het
huweliik slecht za| zijn, toch zou zæ niet luisteren. 'k Heb
haar den besten raad gegeven. Natuurlijk zal de klok
zzegÊen: trouw, en dan is het kwe-zeltje rneteen van alle
bezwaren verlost.' \Me zullen den geestelijke zijn weg laten vervolgen en
willen intusschen eens zien, hoe de bisschop bii de pastorie
aankwam
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