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Nr. 77.

Ile Pastosr varT hapsmhmure

fVierde uitgave).

t.

Téir Noorden val Brugge, iigt iret dorp I"apsc.heure.

Dasr woonde rui n honderd vijftig jaar geieden. rnijn-
heer lleldenrvijs, cle pastoor der parochie. Hij ligt in het
kerkje begraven. Hij u'as een ecle1 mensch,

spreekt men in Vlaanderen over hem. !'an zijn schuone

en ook geestige da<1en, n'illen rvij hier het een en ander
'l'ertellen.

't TVas in clen zeer strengen Winter van '!ret iaar fiA}.
In den na,middag rrerliet mijnheer Heldenrvijs zijn pas-

torij. Hij huirrerde. De Noord*Oosten wind gierde danr

ook over den b,lakken polder. En de soutane vân den
priester \r,iâs ver versleten en clus z.eer dun gewordeo.

De Lapscheurenaârs rvisten n'el, \\;aarom hun her-
iler geen nieun-e kocht. Hij gaf z.ijn gelc1 \teg aân de ar-
men. Ja, het gebeurcle soms dat hij zelf geb,rek leed.

- |{u, rle koutle vaart door Inerg en been, mom-
pelde mijnheer Helclenu,ijs. Ik z.a1 maar lvat rapper stap
pe:r. . . dat zal me ver\riarmen.

Hij trok een langen, eentonigen \reg, op die hard

ttevroten 1ag tusschen met ijs bedekte grachten.
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lfa eenigen tiid bereikte mijnheer Ï{eldeuwijs eeû

hutie. Hii trad binnen. Ifet q,as daar droevig gesteld.

De inader lag- ziek in eeu bedsiede. ilIoeder zat met viJ.{

kioderen bi.l' eerr houtvuur. En ôe kleinsten schreiden van

honger.'Iir u'as geen kruimel brood in huis.

- 
Dag., menschen ! groette nijnheer Heldenwijs.

Hoe gaat h,et hier? Och, ik moet het niet wagen, hé?

- l\{ijnheer de 1>astoor, rve hebben vandaag nog niet
gegeterrl kloeg de vrou\\'. S.n waar zouden we brootl ha-

len? Jan rvilde r:an tnorgen nog gaan dorschen bij boer

!:ersc.hdreo m'aar hij zonk hier r'ôôr <1e denr neer., De

koorià'rvoeit in zijn lijf.

;Err u,eet bocr r'rcrschure, dat Jan ziek is? vroeg

mijrrheer Heldenu'ijs.

1- O, ja, rvant hij is komen zien, lvaar Jan bleef.

. Bn sprak hii niet van hulPe?

.*- Neen, mijnheer de pastoor. Op b,oer Verschure

moetgp Yie niet rekenèn. ,Ën toch heeft J,an al twintig
jaar ,hard voor hern gerr,erlit...

- Dat weet ik..
.- Bags,Verschure zei a'ltijc1, dat mijn Jaq, zijn beste

arbeidqr is.

Helclerrvij;s stond op. Wat moest hij hier nu zeggen

om.de::e menschen te troosten?

- Fraaties vullen geen gaatjes. Ëen hongerige maag

heeft geen ooren, dacht hij. Hier moest eerst en vooral

brood zijn.

-5*

- Maar mijnheer de pastoor, gaât ge ûu et weg p
vrueg de vrsuw.

- Stmks keer ik terug, verzekerde de herder. Ik
lnoet eerst een haastige boodschap doen.

En zonder meer te zeggen, verliet hij de echamele
hut.

Mijnheet Heldenw,ijs begaf zich naar een hoeven
niet ver r,ran daar. Rond de boerderij was een wal, die
nu sterk bevroren r,vas. f,enige kinderen hadden er een
glijbaan op gemaakt en schenen zich wel te verrnakeu.
Ze waren warm ingeduffel.d.

Heldenrvijs sprong van den kant op het ijs en gleed
eens mee. Dat vonden c1e kinderen plezierig. De boerin
zag het door een venster en kwa,m uit haar woning.

- 
Mijnheer de pastoor, 't is Winter, lnê? zei zei,

- Ja, bazin En fe1 ook.
-- Ga mee in huis... rGe zult hier koude vatten !

- Een letjle lvil i1i zitten en eens hooren hoe het
hier gaat.

Heldenlvijs krvam in de groote \Marme keuken. Een
eind boomstam lag in den haard te spetteren en te sput-
teren.

- Hier houdt ge den Winter buiten, zei de her-
der.

- O, ja... IJij komt niet in huis.

- En de honger ook niet, zie ik !

En de priester tlikte eens naar de zijden spek en de
hespen, die aan den zolder hingen.
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- Goddank, we hebben niets te kor!, sprak de

bo€rin.

- En urn' dochtei en meid zijn claar zoo dapper aan

't spinnen. Dat rnl tegen 't rraaste jaar' ziju, urant ik berr

z,eker, dat ge kassen en iioffers voi kleeren een lijnrvaad
hebt.

- God zij geioof<i, we zijn daarvan goed voorzien.

-i G€ dankt en ge looft God en ik hoor clat gaârne,

als 't goed gemeerd is, hernam lleldenrnijs.

- 't Is zeker gemeend, mijnheer de pastoor; berveer-

tie .de wouw.
--: Te beter, te beter... Zoo moet het zijn,. Én dsn

vtilt ge ook gâârre doen, tt'at God u gebiedt, ba-
zin?...

- Zeks ! Ik tracht alzoo te leven..

- Gij hebt niets te kort... ik wilde, dat ik het van al
rnijn broers en zusters ook kon zeggen, hernam Hel-
denwijs.

- Al uw broers en zust€rs, herhaaJde de boerin ver-
baasd. fk meende, dat ge ûrâar een broer hadt, die
koster is...

-'Wel, 
ge mist... lù/ij hebben leeren bidden ttOn-

zeYader, die in de lTbmelen zijt r, niet waar ? Niet
m,ijn Vader, dooh rr Onze Vader r. Is dit niet het be*ijs
dat wii a1len kinderen zijn van dien Vader? Daa zijn we
tlus al,len brroedêren en zusteren...

- Ja, a1s ge 't.zoo meent, mijnhær de pastoor.

- 
Zoo is bet ook. God wil dat we onzen evennâ4rsten

-7 -
aldus beminnen.... En dus nrag ik zeggen dat ik veetrb'roeders en zusters heb die g.f.r_et fij;;. Ilazinne, geprijst en looft God en ge wilt alles doen, wat God uzegt. -Welnu, ik ben gezonden, om u te vragen armemenschen te helpen.

De boer, die uit de schuur gekomen rvas eû achterde deur even geluisterd had, trad nu binnen.* Dag, rnijnheer cle pastoor, ,"i ht.
- Dag baas...

- Ik heb daar ,t een en ander veerstaan, terwijl ikm'ijn klompen afkuischte...
Uw klompen afkuisohen, baas... ,t Slijk is zoohard als steen. En het kon dus aan uw kloefen niet han-gen. Zeg maar, dat ge eens afgeluisterd h"bt, *; iL ;;-maaL zei. Nu, ge moogt dat van eigen wefeu, s/a{t ,twordt in uw huis gesproken. En ,ge zult zeker wel ,t ak-koord zijn, om wat voor de "r_"i t" à"*l

- fuï.:n klagen zoo licht... en bijzonderlij[< tegeneen geestelijke, beweerde de landbouwer. En ge gelooft
maar alles.

- G€ wilt dus eigenlijk zeggelr, dat ik een domoorbeu, die me maar iets laat wijs mat en? Neen, baas Ver_schure, ge mist. Ik houd altijd ,goed oog"o en oorenopen, ge moogt het wel weten. En ik kijk flink rond.
- Waar is die.armoede?

- Onr te beginnen bij uw werkrnan, Jan... Ik komer van daan. De arme vriend ,ligt ziek tà Uea. ,En dekinderen schreien van ,hong:er. ets lan niets kan verdie_
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ner, is er geen brood.

- Maar, sparen die rrenschcn c.ian rrietl Slrl:ren is;

nooclig vocr ieder I

- Zeker, baas Verschure, spareû doet gar:en. Vele
kleintjes maken een groot. lÀiie spaart, heeft n,at... Een.
draadje per dag, is een hemclsmorrrv in het jaar. 't I$
wijs een appeltje voor den .dorst te bervaren... Spreuken
genoeg over het sparen. Maar om te sparen moet ge iets
hebben, dat ge ri'eg leggen kunt. nlen kan een kei het
vel'niet afscheren, en waar niets is, verliest cle keizer
zijn recht. Reken niij eeus uit, wat Jan verd;ient en rile
zullen tegare eens uitmaken of hij spâren ka1t.

- Tut, tut, tut, mijn hoofd staat <laar niet naar !

- Mijnheer de pastoor heeft gelijk ! verklaarde
vrouw Verschure. Er moet bittere armoede zijh bij Jan.
En wij mogen dat zoo niet laten. 't I: niet genoeg Gocl
te loven en te prijzen, we moeten zijn rville volbrengen.
En ik ga het een en ander naar Jan doen clragen:

- Geef het maar aan mij mee ! zei mijnheer Éet-
denwijs. Ik.ga er heen. Baas \,'erschure, .dat is toch naar
urv gedacht ?

- Maar ja..

- Ge kent de geschiedenis van den arnien Lazarus.
en den rijken man ? Ik heb Zond,ag, een ïr'eek geleden,
daarover gepreekt..

-- la, ia...

- Die wel doet. God o:rtmoet. Zoo zei altijd mija

-9-
moeder: zaliger, toe[ $,'e te Sinte Kruis u.oonden

- Srvel, rnijnheer cie pastoor, ii; ben b1ij, dat ge ge-

komen zijt ! riep Versrhure uit. Ik heb daar in de
schuur aan Jan gepeir:s<l... 't Is waar, hij verdient mijn
hulpe en hij zal ze k,rijgen ook. Ge hebt me in mijn h.ert
geraakt. Ik wil niet zijn a1s de rijke man die Lazarus
honger liet lijden... En Jan zaI aneer krijgen dan de krui-
me1s. . Zeg hem, dat ik zijn ioon betaal, ook terwijl hij
ziek is, en hij thuis moet blijven, tot hij genezen is. Of
ik zal hem mor,gen zelf bezoekeu.

- Doe dat, vriend !

De boerin rna.akte nrr verscheidene pakken. Ën mijn-
heer Heldenr,vijs nam ze na eer wiendelijken afscheiCs-
groet mee. Hii rn'ilde niet. dat men hem hielp.

Zwaar bela'den stapte Heldenwijs heen. Hij beeaf
,aich opnieunr traar de hut van ]an.

- I(inderen, schreit niet meer, zei hij binnentre-
,dend. Ifier is eten. En er zijn ook kleeren !

En de pastoor stalde alles uit: sp€k, hesp, brood,
baaien, kieien, sjerpen...

't Leek de vrouw een g'.r,oote ec&et to€.
* En dat is voor ons,? woeE a,e verbaasd.

- Ja...

- ff6s1, mijnheer de pssloor toch... I{oe ze[ ik u
ledanken?

- Mij'? Peiæt ge, dàt & u dat gæ1? 7,oo rijk bec
It !id! 't Zijn gavelr Gocls... u door bazin Verschrlre'hximgô Sn ldster nu .good.. Boer Verschure zat lrs
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weeklcrcn uitbetalen, el is uw man ziek. En niet gaan
r,r'erken voor ,ge gen€z€n zijt, vriend ! Laat mijl eens ur+'
pols voelen.

Op lapsoheute u'oonde een dokter, maar mijnheer
Ifeidenwijs. kon veel zieken met allerlei middeltjes hel-
pen. Eti ook nu schreef hij Jan voor, r.vat hij moest
doen om de koorts te bestrijden. FIij koostte en bemoe-
digde hem en vertrok dan zonder naar qtoorclen vân

dank te rvilien luisteren.
Hij had nog een bezoek aT te leggen, ook in een huis

rn'a'ar droefheid heerschte. Op een kleine hoeve was de

boer gestorven. I{ijnheer Heldenwijs had hem in zijn
Xaats'l-e uren bijgestaan. En nu rryilcle hij de rvedurve en

c1e kinderen troosten.
Stil trad hij de rvoning binnen. De boerin ver-richt-

te het roodige werk. Mijniieer Heldenrvijb kon aan haar
gelaat rvel zien, clat zij a1 veel geweend had. En a1s de

kleinen, moeder zagen schreien, deden ze het ook; a1 be-
gf,epen ze al het vreeselijke van hun verlies aog niet.

- Dag mijnheer de pastoor, groette de boerin.

- I)ag vror1147 Michiels. trk kom eens zien. hoe ge

het stelt..

- Och, heel triestig. 't ls me zoo vreemd, dat mijn
brave Door dood is... Van middag heeft de timmermarr
met zijn knecht mijn goeoen man gekist. Ën morgen

rn-crrtlt hij voqr altijal uitgeilr:rgen.

- Ja, dat is erg droevigo vrouw Michiels. fk "voe1

het n'el, Maar ge moet nââr troven ziea. Daar is uw man

- 1r -
nu. Die gedachte zal u troostea.

*- Och, hij i,vas zoo goed voor" mij en de kinderen.
__ Ik weet het wel.
__ En wie za1 nu vorr ous zorgen? Ook daaraan

peius ik en dan kan ik me uoo trenauwd maken.
God bescher,rnt de weduwefl en weezen, hernam I{el-

denwijs.
De boerin veegde .!\reer aan haar oogen. Ze scheen

iets te willen zeggen, maar niet goed te durven.
Heldenwijs tremerkte dat wel eû vroeg:

- Wat is er nog, dat u .deert?

- i\{ijnheer de pastoor, nt is urisschieri nu niet, dat
ik er zou moeter over spreken ea toch het ligt z6ô zvmar
op mijn hart.

- Doe het er cian rnnar af. Ftret z-.rL u verlicl:Lten.

- Toen Door ziekelijl* wer,l, heeft hijl wat geld van
u geleend. Ilii heeft rlaafi'oor eea papier geteekend.

- L)rndat hii uliitle. Ik had anders toch volle ver-
trour,r'en in herri. Itlaar hij schcof hct papier onder mijrr
.deur.

- M'ijn man hoopte, dat hii slrcedig weer sterk zou
zijn en a1les zou kunnen inwinnen. }'traal ik beloof u,
ais ge wat ge,Juid wilt ireblien, dan zal ik werrken en zui-
tlig leve11 en u tot den laatsten duit voldoen.

- Wel, ik heb aan die schuld ook gepeinsd, hefnam
miinheer Ileldenwijs. En ik heb het papier mee gebracht.

- Ach mijnheer de pastoor, ik kau nu onmogelijk



- t?-

de son betalen. Heb geduld, laat mij dæ tijd ! smeekte
de vrouw. De zieke heeft zooveel Cekost.

- MaS ik uw Jan nog eens zien?
Vrouw Michiels leidde den herder in de nevenkamer-

De kinderen volgden. Daa"r rustte de kist op fwee schra-
gen.

Heldenwijs nam het deksel af. Even keek hij den
overledene aan. En hij veegde een traan weg. Dæe.
landbouwer rilas een van zijn beste parochianen ge-

rneest. Ên zo<t jong gestorven en trvee flinke kindereu
met de moecler achterlaten I

Heldenwijs haalde het papier met ,cle schuldbekente-
nis uit zijn zak en schoo,f het zâchtkens onder het hoofd'
van den doode.

- Mijnheer de pastoor, rvat cioet ge'nu? vroeg de'

Yrouw verbaasd.

- stil...
En de herder sloot de kist rveer dicht.

De schnldbekentenis gaat mee in 't graf, zei HeX-

denwijs toen. Daarvoor kwam ik vandag.

- 
Maar ik zou hard rverken...

j Spreek er niet meer van ! Dit lvas iets tussches'
Door en mij. De zaak is nu geregeld...

Heldenwijs deeci een gebed... In de andere ka'
mer praatte hij nog even over cle begrafenis en toer
ging hij heen.

Ja, de zea,k was geregeld, de schuld afgelost. Â.k
nijnheer Heldenwijs, in den Z,oner, Ïv&nûeer or det
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De Histe rustte oh lee schragen (blz, l?).
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vçel nood was, iets besp4ren kon, wilde hij gaarne hulp
g'even 6an hen, die tegeosiag hadden gekeud. Kloeke
nenqchen moesten die som teruggeven. I)e pastoor w-ilde
geerr nalatigen of luiaards krveeken. En zoo wus hij ook
in staat meerder,en te helpen, die tijdelijk lastig zaten.
', Maat Michiels was nu gestorven. En Heldenr,vijb
zou de schuld niet overlaten op een 'r'rouw, die +hans

de zorg had over t$'ee kinderkens.
De pastoor trok nog verder den polder-in, om op een

hoeve een zieke te bezoeken. b'r waren in dezen stren-
gen llVinter veel kranken op het clorp en in den polder

't W'as daar de boer die aan de trorst leed en te bed
lag.

[Iii had veel klachten en toonde zich zeet ontevre-
den.

- Ziek zijn, beteekent niets... zei hij tot den pries-
ter.

Neen, vocrr zi.in .genoegen wordt men het niet,
rnââ( g,a^arne of ongaarne, als ziekte ons huis rvil bezoe-
ken, rnoeten wij ze wel binnen laten. Er helpen daarte-
gen geen sloten of grendels.

- Ja, maar a1s ik morgen niet genezen ben, kruip
ik toch uit mijn bed, beweerde de boer.

-'Én dan?

- Ga ik buiten !

* Om n€er te vallen en b jna dood binnen gedragea
te worden, hé?

- l5-

- 't Is maar klap varr hem, mij'nheer de pastqor, be'

weerde de boerin. IIii zal het we1 laten o.m op te staao !

- Ja, zeggen en doet, scheelt wel tien roen... erken-

de de pastoor. En boffen en blazen, is 't werk van dwa-

zen. Meenen 1i,gt ver van Waereghem.

- Ik zou mijn bed in stukken stampen, hernann de

ongeduldige zieke.

- Dat zott bijzorLder dwaas zijn, want dan soest
ge een nieuw koopen' En ook uw bed heeft geen schttiil

aarl llw ziekte.

- Ik ben altijd gewend orrr uit te gaan door weer

.en lvind, overal roncl te loopen, rn jn zaken gade te

slaan en nu lig ik hier a1 vijf dagen onder de dekens. 
,

- Er komen er voorzeker nog wel vijf bijl, hernan

Heldenwijs. En er zijn al kloeker eiken dan gij gevâL

len in den storm. M,aar de wilg, die weet te buigen, als

hij buigen moet, houdt beter stand in de aarde ' 7'oo

moet gij ook buigea voor Gods wi1le, mijn vriend.

- O, hij is zoo ontevreden, zei de boerin.'En'toch
heeft hij niets te.kort. Ik verpleeg hem als eer,r kind'l

-- Dat is waar hernam de boer. Ik ben ook niêt

krvaacl op u...

- Ên er zijn er zooveel, 'die in dit bitter *eer, kou-

de en honger lijden. Moeders en vadets, dir h1q. kinde'
ren hooren schreieb van noo<l en in chen nogd, liet
kunnen voorzien, zei de pastooï' Luister eens, baasl ik
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'en' Ge klaagtken *:tt rrr.iddel om u tevredener te stemm

zoo, omclat ge u \Iet\ree1t iu ilut becl orldrrt ge niets te

doen hebt. I{a, ik heb rverk \roor u'

- 
Werk ?

Ën <1e lloer lachte nu toch'

- Moet ik misschien kousen breien of sokken stop-.

pen ? vroeg hij;
Neen, gij zijt gervoon te besttr::en en te bevelen'

Gelrebteellgrootecloening.God,heefturijkgezegend.
Vier paarden, rvel een rloz'iin koeien, zes of zeven vette

zrriJnij"s, oni van r1e schapen, iionijneir' hennen en kie-

t*t t" zn'ijger.r. Ur"' schuur steekt ,vol met kostbaar

graan. Gij beveelt tllr' knecht etl uw meid morgen en

io"r*or*"o eu de andere dagen, eten, melk' rvat klee-

ren te brengen naar <le arnreû' Naar Jan l)ootens' naar

vrou\v N{ichie1s, ciie eergisteretr weduwe is gewor4en'

naar N,aardje Vos, u'iens kinderen ziek zijn' naar F'rans

Dekkers, en oh ! er ziin er nog veel meer ! Ge luistert

dan u'at urv knecht en meid vertellen als ze weerkeeren'

Ge lrestuurt die uitdeeling' En er l-al vreugde in uw

hart kotnen. Ge zttlt niet meer brommen en klagen eu

qpstrelen. Toe, Probeer dat eens I

- Ge zijt eeu slim menschn riep 'de boer uit' Én is

er z(û veel armoe ?

Meer den rijkdom' En de rijken moeten de ar-

nen helpen. Het zijn de ârlD€ûr die hen helpen rijk
rnakeq. En daarom moeten de rijkereo zsrgen, dat hutl

rr.e*{<lietlen niet alleen in den T/,r(ter, doch ooe in deo
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'barren Winter broocl hebben. Gij Jrebt uw goedererr gc-

kregen ern ze i.vijs te besturen. En rvie ivijs bestr.rurt,

zorgt, dat er niet geschreid wordt van honger. trVie den

arme geeft, leenrt clen l{eere. En het is zaliger te gcven,
dan te ontvangen.. O., a1s ge wel doet, zult ge veel te-
vredener op uw genezing rvachten. En van uit uw tred,

bestuurt ge het geluk van veel gezinnen.

- Wel, ge hebt me een schoon eedecht ,{eqcvùr,

mijnheer de pastoor, riep de landbourver uit.

- Als ge 't nu maar uitvoert.

- Ja...

- Dan hoor ik de naaste 'week een$, of ge u uie:t

veel gelukkiger gevoeit.
Ook tevreden ,over dit bezoek, ging lfeldenwilb

heen.
Ifij u'as een aarclig man, de pastoor van Latrxcheu-

re, over wien men nu nog spreekt in West-Vlaande-
ten, aT is ,hij reeds zoo l,ang dood.

H{j hield wel van eetr grapje, maai er stak altijd
leering in. Hij hail een hart van goud.

Heldenwijs voelde de koude niet meer toea hid

naar de pastorij weer keerde

- Mijnbeer de pastoor zc>o lang tnster loopea iu
drt Winterweer, vermadnde Klara, de bezorgde meid"

- Juist met dit rveer is het noodig ! antwosrdde de

lerder.
Klara begreep wel wat haar meester bedbelde. Ze

wist, dat hij hier en daar hulp had sebrâcût"
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II.

Eer, toer had eeu haan lLt,rrr c1e pastorij gebracht'

Klara, r1e meid, had nu een lekker soepje gekookt

en welgezind zette t1"14"1q'ijs zich aan den disch'

Maar als hij zelf het goede genoot' rvilde hijl gaar-

rle, aan 'anderen meedeelen"' Bij zijn buurrnan zat tro-

zel, t1e 'dei<ker:, op 1-ret dak' Helcletwiis opende het ven-

$tcr en rieP hem.

Jozef ku'am naar de Pastorij'

- Laat hem hier in de kamer, zei de pastoor tot de

rr e i<l"

- hlaar \1'e gaan juist eten"'

-- Al(ijc1 tegen spreken"' Moet ik zelf de deur

ûpendûeû ?

Klarra gehoorzaamde.
--- Drâgr Jtwel, zei Helcletlwijs" 't I stijd om te eten'

ilrrrn ", Zet rr bij'.

- Maar' mijnheet c1e pastoor, stamelcle r1e clekker

verlegen,

^- Ver'staat ge niet ?

-- Is hanensoep niet r'vel genoeg voor u ?

- 1Waar, luijnheer t1e pastoor" ik riek z€" xtL"

. --- 'f,oe, toe, ge eet 11ee" Kl'ara, nog een telioor"

- D,ât zal beter zijn dan't kostje thuis' verzeke*"'

de ]crzef, Niet, dat ik ontevreden ben !
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- O, ik eet zulke soep ook maar, atrs -ie :,:llrf rtr-
dere me een haan brengt..

- Ik had dat vannachrt niet kumen eir{}trilmen.

Heidenwijs keek naar buiten en zei:
* Zie eens hoe de ludrt betrekt. 't ns gedaan uret

'de vorst. Het gnat dooien..

- Ge mist, :nij$"heer de pÊstoor, trcwemile fozef.
De 1u.cht stâât naar vriezen. God ga'r.e, dat het anders

waf€.

- Ik zeg dat de luchrt zwârt !r-ordt, hernam f,Iel-
.rienu-ijs, gebarend boos te u'orc1en. Zlvaft ja, zn'ârt als

inkt. IIet zal regenen.

- 
!{s41, mijnheer de pastoor, er is geen awart

wolkje te zien, zei Jozef. De lucht staat vriesachtig.

- Tegenspreker ! bulderde Helderawijs. Als ik
zeg, dat 't lveer verandert, zult ge me ge.lijk gevenl

h<iort ge dat I Ik wil het I

- Ik kan geen trl,auw zwart noemen.. etr dr' henrel

is blauw, hield de dekker vol.

- Zegt dat de luclrt verduistert of ik geet u een

ferme ramrneling.. Dat is anders dan mee efea. S{a,an

zat 1K 11.

- Voor geen honderd hanen, sprcek ik tegen de

waarheid in, mijnheer de pastoor, riep de dekker, eu

hij liep de kame ren het huis uit en klom op zijn dak
tetug.

* Zoo ge spreekt ais ik, m,oogt ge eten zrrrveel ge

witrt eu de rest van den haan med,e naar huis ûemeÊ'
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tteloofde }ftidlenwijs door het venster.. Ge verstaat me,

hé?

- 
Mijnheer de pastoor, aan den hemel is er geen

zrrart 'r,']e'1.-lie te zien ! ,hield Jozef vo1. Het lrlijft viie-
zen.

- Ge zijt een flinke kerel , zei de geestelijke la-
chend. Kom naar beneden...

- 'k 'TV-eet clat ge slagen kunt uittleelen- en harde
ootrr. Dat hebben clronkaards ondervonden.

- Vrees niets; ili l'ilcle u eetrs be|rocven. 't Is
z*o, dat ik mijn parochianen leer kennet. Gij zjjt een

eerlijke rrent. Veei anderen zouil'.:n voor. een tnaal eten,,

r'leien en liegen, maar gij niet. Kom er af.

- Is het gemeend ?

- Ifa, ge vertrouu,t me niet ? Nu za1 ik rnc boos

maken ! jozef, aan tafel, de soep u'orclt koud.. Wat, ge

zoucit mi;i voor vaisch 'aanzien.
De man maakte nu geen bezr.'aat meer en hij at

srnakelijk rran de soep en den raan.

- lcizef, ga altijd zoo lecht cloor zee, zei Helcien-
rvij,s. Doe nie,t a1s zekere Roelofs, een rentenier en

grondeigen,aar. Eerr zijner pacirtcts lion ziit paciit riiet
betalen en vo.or verefiening narn Roelofs van 't boerke
een lioe. Zelf tr'ret beest naat de markt brengen, daarvoor
.:r.ras rnijnhee: te fier, en hij sprak een v:rn de pa"ochie

âan.

- Je{, witrt ge mijn koe te Brugge verkoorren ?

vroeg hii ean ckzea.
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Maar in plaats van loon te bepalen, kwam de ren-
tenier lroeer met een slinksche streek voor den dag. Hij
toonde een ouder rnagaren haan en zei:

- Ge gaat naar de markt cn verlioop,t tle:r:: de lioe
en den haan. IIet geld van de koe is voor mrjl, tlat van
den haan is voor a. Zoo betaal ik voor uw moeite.

De haan \\.as geen tien stuivers tv.aard, u,:lal jef
rvas tevreden met f,ret voorstel. Hij vroeg e'..;! qetuiqe
rnee.

De koster ging rnee na.ar c1e markt orn te zien, cf
a11es.er'1iik ging.

Voor de lioe u'aren er te Brugge kooper-s Scrl()Èg,
rnaar den haan vond geen. liefhebbers.

- Hesliggl voor die koe? vroeg een koopman aas

-Tel. Als ze niet te duur is, leid ik ze mee.

- Ge moet de koe en den haan te saurel flellten.
Iln c1e haan kost tr'r'ee hontletC gulden en de koe tien
Vlaamsohe stuivers, antr,voor,dde jef.

_. Ge zijt gek, riep de koopm,an.

En tot de omstanclers zei hij :

- Ja, clie kerel is ge1i. Luister rlat hij vr-aagt I

i![aar eerr tier orlstarrders lachte niet.

- Wel, zei hij, de koe is heel goed, en ik neem er
urr'haan bii, zooals gii het rl'ilt. Zeg maar clen prijs..

- fv'rsg honderd gulden voor den haan en tieo
stuivers voor de koê, hernam Jef. Dat is mijn voor-.
w,aarde. En ik .qa er niet van af.
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De . menschen lachten u,eer.

- 
Och, dat is I'oor iuij gelijk, zei cle lroopman eo

ze vmre1l 't âkkoor'd.
* Koster, ge 'hoort het en ge zijt getuige ! sprak

]ef. De haan brengt twee hondercl gulden op en de koe
toen stuivers. Dat is duidelijk, hé |

De twee mânnen keerden naar huis terug.

- Ëen goeden prijs gemaakt? vroeg Roelofs. Ja,
rriet waar, 't zie het aaû. r1\\r gezicht.

- Tien Maamsche stuivers, antwoordde Jef. Hier
zifut ze. En clat ik de q'aarheid spreek, kan de koster
getuigen.. Ur,v koe heeft zooveel opgebracht.

Roelofs vernam nu hoe hij bij den neus \!-âs geno-
men. I{ij luas woedend, maar Jef trok lachend met ziju
geld voort, na den koster een belooning te hebben ge-
g€vel1. Ê,n zcn had hij Roelofs een flinke 1es toegedienrl.

- Dat rvas slim overlegd, zei lozef, maar toch ook
een slu\,ve streek, mijnheer de .pastqor.

--- Ja, sluw zeker ! I,ist zoekt iist. Och, 't beste is,
dat de menschen openhartig rnet ell<aar omgaan. E,n dat
deedt g:ii rnet mij.

Het maal eindigde in cle læste sternming.

III.

fletrdenwijs had ook talrijke vrienden te Sluis,
De pastoor begaf zich. nââr het oude stadje, eetr

vesting de poort tot Zeelandr maar zeer vervallen,

- 

/1 

-

Wel had Sluis toen nog gemeenschap met cle z,ee

cioor het Zwin, maar't was een nauw vaarwater, slechts
voor kleine schepen geschikt.

De pastoor moest een om\veg maken, o1n zonder
over te varen Sluis te bereiken.

Hij zou r'vat uitru-sten bij burger J,ansz, die in de
Kapellestraat een winkel van kleerstoffen hield.

Hij trad b,innen. Jansz stond achter den toog uog
een bestelling'gereecl te maken.

- JÀIel, Jansz, ik riek de geuren uit u11: keulren,
zei Hei'c1'enwijs. De rrrierden slachten de zwaluwen, ze

komen ,als 't goed lr'eer wordt. En 't staat me hier aan.

- Ge q,eet r'vel, dat ge hier altijd welkom zijrt.. En
ja, ik heb vandaag een feestmaaltje. Ge moet blijven,
zei d,e burger. Ik noodig u aan tafel.

- 
Ik s1a niets af dan vliegen..

- Maar luister eens.. er zijn ook veel deftige 1ie-

clen. En uw soutâne ztet.er rterfomfaaid uit.
I'{aar Heldenwijs stapte in de n'oonkâmer en be-

groette de vrouw en dochters.

Jansz bekeek den pastoor nog eens en zei :

- l\{661, vriend Heldenn'ijs, uw soutane is toch a1

slecht. Hoe kunt ge u zoo kleeden ?

- Ifooge vliegers, leege vallers ! Eenvoud past deo

iliensch het beste-

- Ja, mâar ge neemt het toch a1 te genakkelljk
on...

- \Mie zich zel[ prijst, is een zot.
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- Neen, neen, da1 kan er niet cloor. lk zeg hel u
zooais ik meen.

-- Goe vrienden kunnen kiiven en toch goe vrier-
den L'1ijven,"hé? Ik heb lvel ,eerbied voor mijn kleerkas,

lansz, ik draag ze hter heelemaai op mijn rug, zooals

de slakken hun huis. Gij moogt d,at weten.. 't fs onder
ons. fmmers, 'ul'ie zijn neus schendt, schendt zijn aan-
gezic}rt. Zoo vertel.t het niet voort I

- 
Hadt gijl een kleed geleend om naar Sluis te ko-

men.. Het is hier een stad, vergeet dat toch niet!

soenlijk

Leenen.. bij rvien ?

Ifaal een kleed rvaar ge kunt, maar: kornt fat-
voor den dag.

I{aal een kleed,, waar ge kunt. Ge meent dat !

Natuurlijk, red u uit den nood.. Dat is mijn
raad.

Heldenwijs zette zich neer eû rookte een lange
pijp, die Jansz hem aanbood.

't Duurde niet lang of de gasten kwamen, zoowel
burgers a1s officieren. En ze vilerden in de groote,
schoone kamer gelaten, waar de tafel al gedekt stond.
Ileldenwijs verdween nu.

Mijnheer en mevrouw Jausz verwelkornden de ge-

nirodigden, maar de pastoor verscheen log niet. Iûii
-was e'eetr uit de rvoonkamer heen gegaan en nie*and
wist waarheen.

Daâr trad hij binnen, en gehuld ia eea ftJr, pik-
spÊatercieuw kleed, dat hem zwierig om de lmtlen

1r

hinc.

- 
(). IIernel, cle soutane, utelke ik voor cien pas-

toor van Hoeke heb laten m'aken, dacht burger Jansz;
r,er,schrikt. Ha, hij heeft ze uit mijn r,vinkel gehaald!
Ai-q hii z-e nu n]âar niet te veel verkreukt en ze st'raks
u'eerleet, kan het nre weinig schelen.

uet u;as heel genoeglijk aan tafe1. En Hel<ienwijs
sprak heel gezeliig mee. Hii r,r'as ook bij d,eze rijke lie-
tien gez-ien.

Hij stoncl echter eerst van al op..

- Gaat ge nu al heen ? vroeg Jansz.

- Ia,'t is tijd.. Ën men moet al vreezen, rva't ge-
beuren kan. Bovendien, de schotels zijn 1eeg, hé ? Ëdt

rviin drink ik nooit overdaclig. fk ben hier ver vaq huis.
Ifij groette 't gezelschap.

Brtrger Jansz gaf hem een $'enk, de soutane rveer
op haar plaats te leggen.

Iilaar toen na afloop van 't feest, de winkelier girg
kijken, vond hij het versleten kleed.

- Hij heeft rvaarachtig de ùieuwe soutane mee ,!
iammerde Jansz. Dat is ook een grap.

I{i'i zond den r,o genden morg.en ziin knech; raar
Lapscheure, om het kleed terug te halen.

-- Deze soutane is van mij, verzekerde Hirl,1er;rvijs.
tlw goede baas heeft ze mij ten geschenke ;1e1:even.

_- A1 is de oude niet gierig, zijn goed \,\,eg geverl
doet hij toch niet. Gijr zijt mis, mijnheer .ic pastoor,
hernam de knecht..
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* Hoor eens.. ik wil ni,et twisten. Uw meester zei

dat ik zoo haveloo5 gekleecl te Sluis verscheen. Êfaai een

gewaad u'aa,r ge kunt, maar kom toch wat deftig voor

den dag, zoo zei h|j. Nu waat kon ik het beter gaan

halen ,dan in zijn goed voorzienen winkel? Ik vond er

deze soutane en ze past me goed. En burger Jansz zendl

ook mijn oude terug. Dat is mild van hem, want a1s 't
slecht rveer is, tr\'are 't zoutle c1e nieurn,e te dragen. En
beclank hem hartelijk.

- Ja maar, zoa ga ik niet naar Sluis terug. Ik
rnoet die soutane terug hebben.

- 
\{,oeten is dw4ug vriend, en van dwang villen

we hier niet weten. Ifaal een kleecl r,r',aar ge kunt, red u
uit den nood, zei uw meester. En hij zou boos ziit,
omdat ik zijn æad gevolgd heb? Dat is zonder1ing.,,..

]ansz is anders een rn,an uit één stuk
Ë'n de knecht ging zonder soutâ[e heen.

. Burger Jansz hoorde boos de boodschap aan. Dan

moest hij toch lachen.

- Elij heeft gelijk, riep hij in een betere luim. Wel
hat hem de soutane houden ! Ik weet, dat hij door

zijne milddadigheid jegens clen armen geen geld heeft

om nieuwe kleeren te koopen. En nu maar gâuw wat
and€rs gemaakt voor den pastoor van Hoeke... Och, het
geschenk is goèd besteed.

Maat in den namiddag verscheen mijnheer Heldeu-

wilb opnieuw.

- Ge kunt het kleed terug krijgen, zei hij. [k

_11 _

lvilde u alleen maâr eens leeren, dat ge op uw woordelr
mciet letteo.
' - Jané:r autwoorclcle nu clat c1e herder het kleed

mocht behouclen, :

\À/e1, 
'dat doet'me veel plezier, hetnam Heldeni

utijs. J{aa.r let toch steecls goetl op uw woorden, mijs
vriend. W'e kennen het riimpje.. <Ziet toe van rviea
gij spreekt en \\-âar en in l'at zin, rvan.t js het woorô
de lippen uit, 't en u'i1 er niet meer in. En ik heb ook
rie q,aarheicl erval€n, r< Veel beter een vriend, d:ie

scheldt als gij 't verdieat, als een die, wat gij doet, be-
boft, zij 't kwaad of goedr. Ik heb er mijne soutane
mee gerryonnen. En zoo'n nieuw kleed is een goede gave,
al mochten vele menschen er eens aan denken t dot
riien in een frak van goudlaken al even ellendig riin
lian a1s in een br-oek rràn voddenbaair en rr,dat mode-
poppen zijn losse koppenr. 'Wel, wel, Jansz, het was
een goede rvind die mij naar Sluis voerde.

- Giji zijt een slimrne man !

- En hebt .gij een boterham minder gegeten om
het v,erlies van die soutane ?

- O, neen...

- 
'Welnu, u'at kan u clan 't verlies van eenige gul-

dens maken... Hadt ge nieuu'e stof voor een kleed voor
rnijn koliega van lfoeke ?

- Natuurlijk...

- Dan lijdt die er ook niet onder. A1les is onr. ter
trest. Tot rve nog eens een goeden raad van u krijgeo.
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Iiûoar den volgendea dag had Klare uit de deusde-

lifke stof twee manteltjes moeten snijden 'sw amle
kiadereu, die Heldenwijs in iompen naar <le school zag

komen... En toen hâd hij medelijden rnet clie kinde-
ren.

O, in dien barreu Winter van l74O hielp hij zoo-

veel zijner pargchianen

.Dat deed hij trourvens zijn leven iang.

IV.

Eens zat Helclenrvijs in gezelschap van eenige
vrienden. En bij hen rvas een m,an, algemeen om ziln
blufien bekend. Ook nu wilde hij ieder weer over-
tuigen, clat hij een held wâs. Men sprak in ciie dagen
juist veel over ,de rooversbende van Jan de Lichte, die
in Oost-Vlaanderen aangehou,den lvas.

De dappere man - Latres heette hij 
- 

kon maar
niet begriS'pen, dat die bende zoo lang had kunnen roo-
ven.

- 
Hier in de streek, zou het niet rvaar zijn, v'erze-

kercle hij. Ik ging cian elken nacht uit om zrllke boos-

r'vichten aan te houden.

En l,atres veitelde, hoe hij a1 dihv,'ijls een dief had

verjaagd.

- 1Ge moet toch een ,clappere kerel zijn, sprak
rni j nheer Hel,denr,vijs.
' Dan fluisterde }rij zijn koster, die ook in het gezel-

schap r,vas, iets in 't oor. De koster stapte na eenigen

tijd op.

_29_

lifijnhecr Iatres bleef ook niet lang rneer. ï{ij moest
nog nââr M<xrkerke. Hij nam afschei,l ea ve!:trok.

--==1-*-=+?/:a:,'

!,
t"rI,

'Geen tien tninuten later stormde hij de k,amer weer bin-
neu, b,leek alS een doode.

lt U(].tart?
/,4



-30-

- }/razr wat is er nu? vroeg de Pastoor'

- \oovers... o, rooversl Ze wi11en me aan'allen!
qi arrel<Ie Latres-

- En hebt gij ze niet aangehouden ?

- Ze.. warerl., met te velen'"

Eer tweede persooll traci binnen. Hij hield detl

toed <to-'t, r,vei ltet hoofd. Er in zijn hantl hacl hij eea

In€s.

- 
(r, rl'aar is cle kapitein der roovers! schreeuwde

Iai.res erl hiil kroop achter den stoè1 van mijnheer I{el-
rlenwijs"

Maar rien indringer nam zijn hoed af.

- 
Mijn koster ! riep l{eldenwijs. Wel, rvel, rnijn'

treer tatres, bekijk dat mes eens goecl..-

Ile bluffer deed het.

- V,an aloncl irebt ge er uw hesp mee gesneclen,

hetnan miinheer Heldenwijs.
--. Eh \À'âarom randde c1e koster mij aan ?

- Hij heeft u niets misdaan.'.

- We1 neen, sprak de koster.'. Toen ik hier even

buiten het tlorp, mijnheer Latres eens g'oeden âvoûd

\r]ïdel 7,È,.q!elt, nrââkte hij rechts omkeer en vluchtte

1,Ve9"..

- En ik Xmd aan den koster gevraagd, u met delr

b<nd <.rvcv zi"in oogea en uw tafelmes in 'c1e hand, eeus

te groeten, ze{ mijnheer Heldenwijs. Ik wilde uw moed

treproeverr.... Nu rveten we, dat we niet veel op u mq
ten rekener:" m.oest er in de streek ooit een fooversbeîde
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ontstaan. Gij zijT ook al van hen, die denken: riBeter
blood Jan, dan dood malr)). En r-"-oorclen zijn geen oor-
cien. K<trt rrau rvoonien, kloek van rlarlcrr. Fxet zilu aL

geen koks, die inet lange messen lqopen. Tusschen
neus en kin is er veel gespin. Wie veel zegt, moet rreei
verantr,voorden. Zeggen is een, maar doen is twee. De
beste stuurlui staan aan rval. Klagers geert nood, er
bluffers geen brood. En nu, vriend Iraties, zai ili ii .,rerr

eind begeleiden, lvant gij zijt nog benau"nvci. Ik zie het,
Zoo gaf Heldenwijs ons lessen..

Vôôr hij vertrok, zei hij tot de anciereu:

- Vrienden, dit bliift onder ons, niet waai: I Le-
tres is onze r.riencl. En och, u;e moeten ,je menschen
nooit stof geven tot spotter.

De les hatl geholpen.

.v.
Mijnheer Heldenwijs wancleide veei. Hij hieid van

zijn streek. Dikr,r.ijls girg hij naar Brugge, bij den bis,
schop.

lVfonseigneur achtte hem zeer en gaf hem midclelen
om rle armen te helpen. I{elclenwi.is trachtte rle melr
schen te ontrvikkeien en vroom op te voetien. Hij ,Jeed
dit op vroolijke en ernstige wijze.

Maar hij hacl ook kloeke annen, sterke handen.
'lV'erd er in een herberg gevochten, dan liep mefl om
;ledii;irpastoor. Hij zette de twistzoekers aan de deur.

En de ruwste kerels hadden ontzag voor hem. X\{âar



ging hij lir:n bc:rockeir in hun huis cri steiucle ze

tetere gerceleus.

Het llas toe11 een arme tijd iu Vlaanderen. Ër"
heerschte r:oortclu'rend o,or1og. Veel huizen vervieien"
( itrk ,:le tr,a:turii van mij,nheer lieldenl'r,iis rverci zeei
trotr.,r'valllg. Klara vreesde, dat het clak zou instorten,
Men kon er uiet meer blijven. Klara ging bij h.aar zrts-
ter wonen. Eln mijnheer Heldenw-ijs ? IMe1, die nam
ziju intreir in den dorpstoren. Hij i,vas met zoo rvçinig
tevr'eden.

Etr van hier overzie ik nog beter mijh paro,cbie"
-.^: Ljjzc\ rrt.l.

Men n'iirit u te LapschcLlre nog. altii<1 die torenka.
mer âan. ,Ta, van S*oede menschen spreekt men 1ang.
Zcio ilc'orrien o.l ij cien naâm van Franciscus Heldenwijs
en gingen 1,;ij eens naar Lapscheure, om meer van hem
te vernemen. IJaatvan hebben lve u iets verteld.

En rve hebben bij het graf gestaan, waarin mijn-
lir:er Ftrelcler',i'ijs r.ust met zijn broeder.

]l;r stierf op 15 Oktober 1775, in den rrtderdom
yan zestig jaai, r.loor ieder geacht. Over zijn doocl rverd
lang geroun,ri.

EINDE
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