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- 
'lç ffesl klappen, zei Doka Baekeroodt, die school

hield te Dadizeele in V/est-Vlaanderen.
Ze stond v66r haar haard. Ze was bezig eten te koken.

In de school, vraagt ge? Ja, zeker, want 't is honderd
vijftig jaar geleden, wat we vertellen. En toen warerr
zr op de dorpen al heel blij met een school, die ergens

in een keuken werd gehouden.
Het was niet zooals nu... op een naburig dorp war

de schoolmeester wel een schoenmaker, die. in de klas
laarzen herstelde.

Doka draaid e zich nog eens om. Een jongen van tien
ze het gebabbel hoorde. Ze keek streng naar de jongens

rn meisjes, die op bankjes en stoeltjes zateî, eî zich nn
cver lei en boeken bogen.

Doka bemoei.de zich weer met haar potje pap.
Ze hoorde geschreeuw en iemand rrep:

- 
Meesteres, Karel Verhelst slaat me...

Doka draaide zichnog eens om. Een jongen van .tier!
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Dc,k&'fuaside zich nog eens em (blz. 1).

jear ongeveer had zijn boek op den vloer' geworpen elr

hield een grooteren knaap bij den nek.

- 
Karel, kom hierl beval Doka. Vechten in school...

zulke leelijke manieren!

- 
f,l[sss1s1ss, Pier Wale neep Jantje Berrels in zijn

arm... ik zag het juist en daarom heb ik hem een ram-
meling gegeven, sprak Karel Verhelst.

Jantje Berrels \Mas een kreupel knaapje.' Hij groeide
niet meer en leek wel een dwergje. En ieder wist, dat
Karel Verhelst Jantje Berrels altijd beschermde.

Doka had al een houten paplepel in de hand om den

schuldige eenige klappen te geven. Maar ze legde derr

l:pel weer weg.'

- 
Pier Wale, het is laf van u om Jantje Berrels re

mishandelen, zei ze.

- 
Hij durft, omdat Jantje zicla niet kan verwerenl

hernam Karel Verhelst'... Van alle anderen is hij be-
nauwd.

- 
Stil, Karel, vermaande Doka. Hoor eens, ik w,eet

dat ge Jantje dikwijls helpt en't is braaf van u... Maa::
als ge ziet, dat Pier Wale Jantje misdoet, moet ge her
::an mij zeggefl. Ik ben hier baas en ik straf, als 't
rioodig is... Gij moet mijn werk niet doen... Goed ver-
sraan, Karel... Ga nu nâar uw plaats! En zorgt allemaal.
dat ik mijn pap niet moet laten aanbranden.

De kinderen bemoeiden zich weer lnet hun werk.
7e .zaten niet aan lessenaars. Ieder had een bakje, waarin
bet gerief werd .geborgerî. Nu legden de leerlingen en



bak op de knieën en zoo hadden ze een schrijftafel. 't
Was niet gemakkelijk en ook niet gezond, zoo voor-
over te zitten, maar in die dagen lette men daarop nibt.

Karel Verhelst moest een les uit zijn catechismus

Ie eren. Hij kon al goed lezen en schrijven, 't beste van

;,llen. En dat was te Dadizeele bekend... I)e menschen

zeiden, dat Karel het ver brengen en voorzeker een ge'

ieerd man worden zou.
Karel las half luid nu'.' Dat deed ieder. Maar Karrl

hield toch Pier Wale in 't oog.
*- fu[sss1s1ss, riep hij eensklaps. Pier Wale wil Jant.i,:

sceken met een speld.

-- 'g ls niet waar, 't is niet waar! schreeuwde Piet
'Wale.

- 
Ja wel! ja wel! klonk het nu van anderen... Hii

t eeft de speld nog in de hand.
Doka ging haastig tusschen de bankjes en stoeltjes

door. Pier Wale was 266 verbouwercerd, dat hij de spelci

omhoog stak.

- 
Deugniet, geniepigaard! verweet Doka hem' Kom

mee'..
Ze trok hem naar voren.

- 
Op uw knieënl gebood ze en duwde Pier Walc

neer.

En ze nam een kartonnen kap, waaraan twee langÈ

ooren geplakt waren eî zette dien Pier Wale op. Het
was de zoogenaamde ezelskap...

'Weer werd het rustiger in de klas... En de orde bleef

ongestoord tot de school uit was.
6-

- 
Allemaal recht naar huis gaan, vermaande Dokl

rra 't gebed. Niet op 't ijs... anders zakt ge er door en

verdrinkt ge.

't'Was in 't putje van den V/inter. Het had gevroren
rn gesneeuwd. En het was glad buiten.

Pietje Berrels, 't kreupel jongentje, strompel ,7e oy
een kruk naar buiten.

Kom. zei Karel Verhelst...
Hij boog zich en een ander hielp Pietje op Karels

rug. 't 'Was zoo glad op straat en Fietje Berrels zou
iicht kunnen vallen.

Daarom hielp Karel hem. Hij droeg Pietje naar een

hujsje aan het eind-van het dorp. Een magere vrcuw
st.ond al te wachten; het was Pietje's moeder.

- 
Ha, Karelke, dat is braaf van u, .zei ze. God zai

't u loonen..
7e nam haar zoontje van Karels (ug en bracht hern

in huis... En Karel Verhelst liep vlug weg. Van bedan-
kingen moest hij niets hebben. Hij droeg zijn schoolkas
naar huis, een hofstede te midden van 't dorp.

- 
Moeder, mag ik nog wat spelen? vroeg hij aan

vrouw Verhelst.

- 
Ja, maar als 't donker wordt, thuis komcn, hoort

ge!

En Karelke was \,rreg. Plots kreeg hij een harden
sneeuwbal tegen zijn hoofd... Dat deed pijn. Het wa;
rneer een ijs- dan een sneeuwbal. Even was Karelke
;rls verdoofd. De tranen sprongen hem in de oogen.
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Hij zag dan iemancl door een nauw' straatje weg

r'luchten.

- 
'1 fs Pier Wale, zei Karel bii zich zelf en woeden<i

l;ep hij den lafaard na.
'Wale merkte dat hij achtervolgd werd; hij deec!

zijn klompen uit en nam ze in de hand, om beter te
kunnen loopen.

Karel weerde zich ook... Maar Wale bereikte zii"r
ouders hofstede.

__ Moeder, moeder! schreeuwde hij.
'Wat is er, mijn ventje? vroeg de boerin, di '

haastig uit huis kwam.

- 
Moeder, Karel Verhelst wil me slaau..

- 
\f,r21, u slaan! Dat zal niet gebeuren...

Karel was aan de poort blijven staan.

Lafaard! riep hij. Kom hier, als ge durft.
Vrouw Wale trad naar voren.

- 
Deugniet, ge moet mijn jongen gerust laten.

'zei ze.

-_ \tr/2x16s1 smijt hij mij met een ijsbal?

- 
p21 heb ik niet gedaan, loog Pier \tr/ale, die zich

.rchter zijn moeder verschool. Gij hebt gesmeten!

- 
l6ugsn221!

-- Mijn jongen is geen teugenaar, beweerde vrouw
Wale. Hij is altiid braaf ...

- 
Hi.i'is een lafaard ...Tegen Pietje Berrels durf:

bij wat doen...

- 
Gij zijt onbeschaamd, hernam vrouw'Wale. Ieder

q/eet het, welk een stoute kapoen ge njt... En ge peinst
8-

.,iies té frogen doen, omdat ùw iiader ôp uw geleerd''

lreid bluft. 't Zal wat zijn {net uw geleerdheid"' En

ga nu maar rap voort of ik toep de dorschers uit de

st huur,

- 
De lafaard steekt zich weg achter zijn moeder!

riep Karel...
FIij keerde zich om en ging terug naar het dor,r

Zijn voorhoofd gloeide op de plaats, waar de ijsbai
iret getroffen had,

Maar Karel voegde zich nu bij zijn makkers, die

een glijbaan hadden gemaakt. En "Karel speelde mee,

al wreef , hij van tijd tot tijd over de pijnlijke plek.

Maar 't werd spoedig donker en de jongens trokken
naar huis. Karel was spoedig in de warme keuken, waar

het hout in den wijden haard brandde. Moeder had

de lamp aangestoken. Werklieden, die in de schuur het

graan gedorschen hadden, kwarnen nu binnen om tc
cten,

Karel zette zich br1 den haard.
.-- Zijt ge gevallen? vroeg moeder, die de roode plek

(jp 't voorhoofd bemerkte.

- 
fr[ssn, moeder... 't ' is van een sneeuwbal.

En Karel vertelde... wat Pier Wale gedaan had.

Vrouw Verhelst was verontwaardigd.

- 
Zulke laffe streken, zei ze.

- 
Dat is nu geen sneeuw om ballen te maken, sprai

een der dorschers. Ze is te hard vervroren. Ge zoadt
rcmand de oogen uitsmijten. Er zal wat groeien van
tlie n Fier Wale. Zijn moeder bederft hem. En zijn vader
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is te ùroeg gesrôrven. De jongen is een gluiper. Ver-
leden week ging hij stillekens achter de oude Margriete,
die een bussel lrout droeg. En pier 'Wale trok het
vrourÀ/tjc omver. Ze verschoot zich haast dood, Maar,
Iroer Denijs zag het en gaf pier een verdiende r;rrn-
rneling.

Moeder kon niet veel luisteren, want ze had hct veei
te druk. Karel zat hier niet alleen met de dorschers...
Broertjes en zusjes speelden op den vloer... .Want 

rr'waren trij Verhelst eif kinderen, Een groot gezin dus.
Dat ondervond(.mo€der het best. Drie àer ool.orr, *r-
ren al getrouwd en woonden op hofsteè's in ,t ronde.
karel rvas op twee na de jongsre. Twee broers waren
:ru in den stal aan't werk, Een zuster was met vader
ftee ruaar de stad, en twee andere rneisjes molken clc
l.:oeien.

Ze kwamen rveldra binnen en hielpen toen moeder
in de huislrouding-

De dorscbers gingen been.
-- Slaap wel, tot morgen, zeiden ze.
Moeder gaf hun wat voedsel mee. Ze was zoa,Â

goede, edelrnoedige vrouw. En ze wisr wel, dat het i;i
cle kleine huisjes arrn gesreld was...

De tafel weid opgeruimd en weer gediend. ,r V/;-iru voor de kleinere kinderen. Karel at smakelijk.
Maar hij wreef toch geclurig over die roode plek. En

rnoeder en de zusters zagen het, De . meisjes moeste.,
Ii'eten, war er gebeurd was. Ze kenden pier .S/ale 

wr1
cn ze wisten ook van zijn laffe strekeû te vertellen^

--:- I0 
-

Toen Karel gegeten had, bond rnoeder een natten
doek over de roode plek.

- 
P21 zal deugd doen, zei ze.

V/at later kwam vader Verhelst rnet zijn doctrter
binnen.

- 
Goeden, avond, groette hij. Ha, 't is hier betel

ctan buiten. Maar is Karelke ziek, dat hij dien doek
,>m 't hoofd heeft?

Moeder vertelde wat er gebeurd was.

- 
Die droeve jongens, hernam vader. Ze zouden

elkaar een ongeluk doen. Hebt ge veel pijn, Karel?

- 
's 15 of het daar op mijn hoofd brandt, vader.

- 
Ja... het gloeit,... Maar morgen is dat gedaan...

Vader ging bij den haard zitten,
Harde winter, zer lnij. En ik zag in de stad veel

b,edelaars. De honger nijpt er nog feller dan op den bui
ren...'t Is te hopen, dat het niet wordt als in't jarr
!740.

-* God behoede ons voor zoo'n 'Winter, sprak moe-
der.

-: We zullen dien Winter nooit vergeten, hé vrouw I

FIet was't jaar, dat we op dit hof kwarnen. En we
hadden oûr te beginnen een slecht 1aar, 't Vroos van
4 Januari tot half Maart.

Karel stond al naast vader. Àls er verteld werd w;s
i)U er btJ.

-- Vroos het zao hard, vader? vroeg hij.

- 
O, jongen, vriezen in 't jaar '40! De vogels
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vielen dood uit de boomen. En het brood lag zoo har<l

als een steen in de kas, hé, moeder?

- 
Ja, en ik moest het ondooien boven het vuur, eet

ik het snijden kon.

- 
En de grond was als arduin, ir.rntttt Verhelst. In

Àpril konden lve nog niet spitten en het was Juni eer

het gras opschoot.

- 
En de beesten, vaderl vroeg Karel.

- 
rùvr€ hadden er bijna geen eten voor' Veel boerert

moesten hun koeien daarom slachten. Voor veel gelci

kocht ik voeder van den vreemde. Ha, we hebben dat
jaar lang in onze beurs gevoeld, hé, moeder?

- 
Ja, maar God heeft ons door alle moeilijkheden

gcholpen...

- 
p21 is waar...

Karel wilde nog veel meer van dien strengen Winter
weten... Maar moeder zei dan, dat het bedtijd wai
voor de jongsten. Ze kwamen om een kruiske bij hun
vader en gingen slapen.

's Morgens had Karel op zijn voorhoofd een trlauwe
plek. Maar hij voelde geen pijn meer.

- 
'k Zal Pier Wale eens goed afranselen, zei bij aa,t

t: fel tot zijn broers en zusters.

Moeder hoorde dit in het schotelhuis.' Ze kwam i,r
de keuken.

- 
Karel, zei ze, ge zalt Pier Wale niets doen ! Sy'el

verstaan, hé? Àls meesteres Doka u vraagt, hoe ge aarr

die blauwe plek ger3skt zijt,' vertelt ge de waarheid,

- 
Moeder, 'k zov Pier V/ale liever wat. klctse.l

geven dan te klikken aan de rneesteres.

- 
Ge moet niet klikkcn, maar als de meeste(es u w:r

\rraagt, de waarheid zeggert. En geen gevecht. Eeiooft
ge me dat, Karel?

Moeder keek haar jongen in de oogen.

-'k 
Zal Pier Wale niets doen, antwoordcle Karel...

't Was dan tijd om naar school te €!âan.

- 
Moeder, mag ik eenige boterhammen meenemenl

vroeg Karel zacht, Er zijn op school vier kinderen, d;c

ttruis weinig krijgen.

- 
Wie zijn dat?

- 
Jwsg van Brake's en t\rree van Veldens... Bi:

Rrake is de vader al lang ziek en bij Veldens is er geen

rrader meer.

Moeder sneed eenige flinke boterharnrnen.

- 
Ik zal eens naar die menschen gaan, belootde ze.

Geef die kinderen dit brood. Karel, ik hoor dat triever'

\ an u dan al dat gezwets over slaan en rammelen.
Karel stak het brood in zijn schoolkas. En de kin-

deren vertrokken. Maar Karel gaf zijn schoolkas aan

zijn broer.

- 
Ik moet eerst om Pierje Berrels, zei hij.

Hij haalde het kreupel jongentjc af. Hij wâs vrocg
genoeg aan school. De leerlingen speelden nog. Kare!
r'am zrjn schoolkas terug en riep de kinderen, voor wie
l,ij zoo gezorgd had, om een hoekje van den murlr.
Daar stak hij hun het broo.d in de handen,

Toen ging hij met de andere jongens glijden. Maar
__ 13 __
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de makkers zagen die blauwe plek"' Ze wilden weten

hoe Karel dat aardig rnerk gekregen had,

- 
Ik vertel het niet, riep Verhelst'. '

Hij bemerkte Pier Wale niet.

- 
Hij is zeker benauwd voor een rammeling, dachr

Karel. Hii zal maar komen, als de school begon"

rren is.
Weldra verscheen Doka aan de deur. Ze klaitte io de

handen.

- 
Schole! riep ze,

En de jongens en meisjes kwamen samen gestrcornri'

- 
Goed de sneeuw van de voeten kloppen, beval

Doka. Mijn vloer niet vuil maken.

De leedirigen traden binnen en ieder ging op ziitt
plaats.

'_ Karel Verhelst, wat hebt ge daar op uw voor'
lroofd? vroeg Doka. Gevochten zeket?

- 
Neen, meesteres, antwoordde de knaap. 

,

- 
Gevallefl?

- 
Neen, meesteres...

- 
l\dx21 ftung ge niet meer spreken? Wat is er

gebeurd?

- 
'3 ls van een sneeuwbal, mèesteres.

- 
Ha, van. een sneeuwbal. Nu met sneeuwballen

smijten, hard als steen, om elkaar dood te gooien. Heb

ik het niet streng verboden, nadat Jan Vincke zoa eer'1

ruit van den smid gebroken heeft?

- 
fylssslslgs, ik heb niet geen sneeuwballen gesmetel?.

want het zijn nu ijsballen, zei Karel Verhelst. Iemlnri

-14-

lseeft er me een tegen rnijn hoofd gegooid.
__ Wie?

-- Pier Wale...
_ 266, Pier 'Wale! Wanneer?

- 
Çis1s1 na de school. FIij stond in 't gangsken rrrn

den brouwer en liep dan weg.

- 
Ha, Fier $/ale. . Hij is afwezig en hij durfr

zeker niet. te komen. En hij smeet dien bal uit wradç,
omdat gij Pietje Beruels beschermd hadt. Hoe laf !

Maar juist werd de deur geopend en eerst trad vro'uw
Wale binnen en dan haar jongen.

- 
ffigssgsles, zei v(ouw V/ale, ik breng zelf mijir

Jongen, \Mant die deugniet van Verhelst dààr slaat hem
aitijd en stookt de anderen tegen mijn braven Piele-'
ep. Gister avond zat hij achter hem tot bijna in ons
huis. En ge moet Karel Verhelst eens streng straffen,
tr,anf dat kan alzoo niet blijven duren.

- 
$x7iy1 Wale, gij zijt heelemaal mis, sprak Dok:-

ttw jongen heeft hier gisteren dat klein Pietje Berrzls
rtaar geo,epen en hem met een speld willen prikken. E,r
amdat Karetr Verhelst dat beletten wilde en uw Pier
gestraft werd, he'eft Fier Karel een ijsbal tege ,r ir:: l::,-, -

pesrneten. Zie eens naar die blauwe plek.

- 
Mi.jn Pieter is braaf en Karel Verhelst liegt, raasde

', rouw Wale.
Karel sprong op. Hem van leugens betichten, d'.r

.luldde hij niet.

- 
Karel, zet u weer! beval Doka, Dazin V/ale, kom

eens met mij mee, vroeg ze. 
__ t5 _



-- Neen, ge rnoet den kapoen van Verhelst straffell.
ciat' ik het zie! eischte Fiers moeder.

- 
p2s doe ik niet. K.rrel verdient geen straf, maar

uw jongen wei.

- 
Ge trekt partij voor Karel Verhelst,.. schreeuwCc

vrouw S/aIe. Maar als't.zoo is, betaal ik u geen school-
geld meer.". en neem ik mijn jongen mee. En nooit mecr

kiijgt ge nog vleesch of boter of fruitl Kom, mijn
ventje. Is me dat lrier een schooll

Doka zei geen lvoord terug. Ze liet de dwaze vrould'
ruet haar bedorven jongen vertrekken.

- 
Kinderen, we begin nen, zer Doka toen.

V,e \,as het gebed en ze deed daarna of er geen vrouw
ïr/ale rvas gewees{. En zoo verliet Fier de school.

Iererand rnoest nu 's avonds naar de hoeve komen en

hem wat onderwi.jzen. Niemand der kinderen had er

spijt van, ,dat Pier Wale weg bleef...
Cilver dag zwierf c{e knaap rond.

--' Er zal wat van hern groeien, zeiden de rnenscheri.

II

't Was nu l-ente en de boeren hadien het druk op
clen akL"er. Eaas Verhelst had meer menschen in diensr,
rvant hij bebourvdc uitgestrekre velden.

Doka had thans rninder leerlingen. Veel ouders hiel .

cien na den Winter hun kinderen thuis om op het lanci
te werken of het vee te hoeden. Dit was voor de jongens

, en meisjes zeer nadee\ig, maar tal van lieden begrepen

- 
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tiôg het belang van goed onderwijs niet en anderid

waren wel door armoede gedwongen, om de kindeten

{vât te doen verdienen.

Karel en zi.in broerties en zusjes moesten naar scho"''i

biijven gaan. En vader Verhelst zei altijd dat Karrl

htel lang rnocht leeren, later in de stad'

- 
Hij kan het, vetzeketde Verhelst tot zijn kennisse'i'

tr)ie jongen leert al sPelend'

Vader was fier op Karel. En hij toonde dat wel wat

ie veel. En l(arel hoorde, hoe hij geroernd werd'

Zoo werd hij soms overrnoedig. Hij wilde hewijzen

geven van zijn geleetdheid en schreef dikwijtrs spreuke'r

op muren en deuren. En het was niet altijd ret.jes w'rt

hij schreeef. Zoo had een gierigaard eens arme lieden van

zijn deur verjaagd. 'Wat later stond er met kalk op dir

cieu r :

<< Vrekkig zijn is een leenijk kwaad

E" v.rJi.t t der menschen haat >'

't Faste Karel niet zoo lessen uit te deelen' Bij ec'l

rnder, die dikwijls dronk, las rnen op een rnorgen in

ç"roote letters op den huisgevel;
<< Àls het bier is in den man,

Is de wijsheid in de',kan >.

Veel menschen lachten daarmeô. Maar boer Verhelsr

verbood Karel de huizen zao te bekalken en moedet

rnaande haar jongen tot bescheidenheid aan.

Karel kon ook meesterlijk vertellen. Jongens en rneis-

1es zaten dikwijls in een kring rond hem. Dan verhaalJi-

;:ij 't liefst, hoe Dadiz,eele, 
i)i:rb"trtedorp, 

een beda'



vaartplaats was geworden. ,t S,/aÉ de $eschiedenis va.t
cen boer, die twee zwarte ossen kwijt geraakte. Hij zonrl
zijn knechten uit om de dieren re zoeken. De mannen
lirpen tot tegen Roesselare, dan naar den kant van Me.-
l:en, naar Moorslede en Becelare, over l_edegem tot aan
dr Leie, maar ze konden de ossen niet vinden" Dicht
bij Dadizeele woonde een kluizenaar die in zijn hutje()nze Lieve Vrouw zag verschijnen. En Onze Lievc
Vrouw sprak tot den.ouden, vromen man: << Ga naar
r,lcn boer, die de zwarte ossen verloren heeft, en zeg hen:.
ciat hij ze moait zal terugvinden. Maar in her elzenhosch
L-ij zijn huis zal hij nvee wirre ossen zien. Die mag hij
hebben. En vraag hem voor Mi.j een kapel re bouwen
in het elzenbosch >>. En in plaars van die kapel, richttc
men later voor de vele palgrims een groote kerk op.

Ja, dat wist Karel allemaal te vertellen en de makkers
hoorden het gaarne. Of 't was.van Jatr Onr:ret, <iie niar
lezem.of zingen kon. En eens, toen <Xe pastoor gee"l
koster had om de metten te zingen, versclreen 's nachi:
Onze Lieve Vrouw aan .Ian Onraet. Ze beval liem op t,:
staan €n een boek te nemen, dat onder zijn oorkuss:n
irg. Daaruir zou hij kunnen zingen. Jan Onraet gehoor.
zaamde en zoTÀg niet.alleen de rnetten, maar werd koster
van Dadizeele.

Soms mocht Karel Verhelst .,r"., 
'Dok" 

die geschie<li -
nissen in de school vertellen en ook de meester.es luisterde
clan zoo gaarne als de kinderen.

t?" kreeg Karel Verhelst een naarn van geleerci-

- 
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hcid te Dadizeele. Maar hij speelde toch ook lustig met

cle jongens mee;

Zekeren voormiddag was Karel in de schuur aa:t

't lezen in een boek, dat hij.van Doka had gekregen.

FIij lag verdoken in het stroo. Twee werklieden kwarnen
in de schuur

- 
Twaalf eiers, zei de een. 'We gaan ze verdeelen, hâ?

- 
Ja, de boet heeft eiers genoeg. Dat is zes vocl

elk van ons. Sy'e zullen ze ltier onder het stroo weq

steken en van avond mee doen.

- 
Ha, Sissen en Kobu"s, dacht Karel . Ze willen eiers

stelen,
Maar hij liet niet merken, dat hij daar was en alles

afluisterde. Er werd op e,en hoorn geblazen. Dat was
Itet teeken om te komeir noenmalen. Sissen en Kobus
zorgden, dat ze bijtijds aan tafel zaten.

Karel kwam wat later binnen.
'- 6,9 moet op tîjd zijn, verrnaande vader. Moeder

kan niet wachten, om 't eten te deelen.

Na het noenmaal gingen de twee dieven in de schuur
rrm rvat te slapen. Hoe schrokken ze. Daar lagen twer
hcopjes eieren. Bij elk lag een plankje. Op het e.-r'
stond: << Eiers voor Sissen > en op het ander: <<Eiers

loor Kobus >>.

- 
p31 is van Karelke, zei de eene knecht.
Hij weet alles.

Beschaamd namen ze de plankjes mee, maar de

eieren lieten ze liggen, Ze waren bang, dat Karel hul
verklappen en de boer hen dan wegzenden zou.
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Ze veegden de kalk van de plankjes en smeten dezr,

v/eg, Maar als ze van den akker kwamen, hingen di,
pnankjes aan de hofpoort en op't eene stond: << Schamd':

v'oor l(obus >> en op 't andere: < Een goede les vo)r
Sissen >>. \ .,

De werklieden wisten niet, hoe zich te haaden. Ze
gir!gen dan naar Verhelst en bekenden hun diefstal, die

ridor Karel verhinderd was.
De boer vermaande de twee rnaÊnen"

ll'as trri.j hen thuis, werden ze dan niet
icder wise het, hoe lief dadig baas en

Zeketen middag ontmoette Karel Pier Wale, die eeir

echte vagebond werd. Pier Wale rvas nu met een knechr
:,an zijn moeder en zei tot hern:

- 
Camiel, geef Karel eens een goede ramrneling, darr

iirijgt ge twee stuivers.
Die Camiel was zeif een rulve vlegel, die de r,veduw-,,

V'/aie dikwijls bestal en voor tr,vee stuivcrs gaarne aân

{}iers verzoek voldeed. Fiij l<wam op Karel af. Maar
cteze zoa zich flink verrveren, al was Carniel veel grooter'
t!,rn hij.

Toen Camiel vlakbij hem was, bukte Karel zict'
greep den langen slungel bij de knieén en trok heu;
,rmver. Carniel tuimelde voorove( in een gracht vol
water en slijk.

- 
En nu gijl riep Karel tot Fier, maar die zette h?t

ci;rdelijk op een loopen.

ÂXs er g:ilr:*l
geholpenl O

bazi.'ri Verhei,:t

_20_
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Camiel had het intusschen zeer beirauwd; hij war
met 't hoofd voorover gestuikt. Gelukkig, dat Ka;r
een goed hart hadi en Camiel een hand.je toestak. Z+,-,,

geraakte de knecht op 't droge. Zijn gezicbt was zoo
::wart als dat van eer neger.

- 
S/acht, tk zal a armen en beenen breken; dreigdr.

Camiel.

- 
Omdat die jongen u geholpen heeftl klonk een

zware stem.
Ongemerkt was eeq heer van achter de struiken ge-

naderd. Karel VerhéXst nam zijn muts af. Want daar
stond de heer van Dadizeele, de edelman, die op her
tieerenhuis of 't kasteel bij de kerk verbleef.

Karel moest nu vertellen, rvat er gebeurd was, e 
.e

['arniel stond daar erg beschaamd.

-- Ga u eerst wasschen, lafaard, en korn dan rnnc

Fier Wale eens naar het ka:;teel, beval de heer.
Hij wandelde een eindje rnet Karel mee.

- Manneke, zei hij, ik hoor, dat gij heel goed leerr.
Ge zoudt zeker wel willen studeeren?

- 
O, ja, rnijnheer, aritlvoordde Karel.

-Ik 
zal daarover eens met urv vader kornen spreken.

Dien dag vernamen de dorpelingen, dat Fier S/ale en

Carniel, de knecht, voor twee dagen in de gevangenlr
van 't kasteel opgesloten waren, orn de orde verstoord
te hebben.

Moeder S/ale rvas verontwaardigd, En ze zei, dat haar
brave Pieter dat niet verdiend had, maar ieder dien deug-
;1tet van Verhelst voor trok.
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En ze was nog nijdiger, toeî ze eenige dagen later

hoorde, dat Karel naar Roesselare ter schcle mocht gaar

er de dorpsheer daarop zelf aangedlongen had.

En ja, hoor, Karel mocht studeeren. Zekeren r:',--.'

ge n reedhij heen na innig afscheid van moeder, broets

Én zusters. Vader bracht hem weg' Doka stond op den

drempel der school. Gisteren nog was Karel haar komen

bedanken voor het cnderwijs. En Doka wuifde henr

nu vriendelijk vaarwel. Ve had cle tranen in de oogen.

Karel was leerling in het Klein $eminarie te' Roe-

selare,

III.

Vetre jaren \Maren voorbij gegaan. En 't was een bange

tiid nu in Vlaanderen. De Franschen speelden den baas

in ons \and, Ze beloofden vrijheid, maar eischten geld,

levensmiddelen, haalden de klokken uit de torens en

dwongen onze jongens om voor hen te vechten in den

vreemde, waar.ze ook meester v'ilden zijn.
En ook sloten ze de kerken. De priesters wcrden

vervolgd, mochten geen mis lezen, de zieken niet bij-
staan... Deden ze dit wel, dan werden ze gevangen gc-

nomen en naar verre streken gevoerd, waar ze veel ellende
leden.

Ooi< heerschte er arrnoede in ons land. Ja, zeker, hct
waren zeer bange dagen.

Toen woonde te Poperinge dokter Questier; er wa-
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ien veei zieken en heeie dagen reed de geneesheer roncl,

zijn koetsier was onvermoeid.
Zekercn dag reed de dokter weer uit. Hij moest op

cen hofstede zijn. Daar was de boer ernstig krank, in
,levaar Yan Sterven.

- 
En geen priester, om mijn goeden man te berech'

ren'... jammerde de boerin. Wat tijden toch

- 
V,/ees gerust, brave vrouw, zei de dokter. Uw

rnan zal berecht worden.
Hij riep den koetsier, die uit het rijtirig een valies,je

haalde en daarmeô binnen trad.

- 
Ik ben een priester, zei de koetsier en hij <leed

zijn baard af.

- 
Mijnheer Verhelst! riep de vrouw verbaasd uir

En de geestelijke was niemand anders dan onze bp--

Itende Karel, die te Roeselare gestudeerd had, priestei
werd en nu te Poperinge geplaatst was,

Pastoor Verhelst zoa aaî de Fransche invailers niet
gehoorzamen. f{ij was koetsier geworden bij dokter
Questier, om zoo overal te-kunnen komen en de men-
schen te troosten en te bemoedigen. Hij kleedde ziclr
tu in zijn priestergewaad en bediende den kranken boer,
die daardoor zeer. bemoedigd werd.

En wat later reed mijnheer Verhelst weer als koetsiei
*tan den geneesheer heen.

'Wat verder werd het rijtuig door Fransche gendar-
men stil gehouden. Een burger was bij hen... een vei-
rader. En hij sprak den koetsier aan. Mijnheer Verhelsi
berkende den verrader dadelijk.
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't W"r nie*and anders dan Pier \Ûaie, den gluipef'
die dus zijn leven niet gebeterd had.

- 
F{ebt ge pastoor Verhelst niet geziet! vroeg Fier'

Wale aan den koetsier.... dus aan mijnheer Verhelst
zelf .

- 
Pastoor Verhelst... ja.'. over een kwartier wâ'r

hij ginder nog aan die kruiskalsijde, antwoordde de

koetsier.

- 
En waar ging hij heen?

- 
O, hij za| nog wel wat ronddolen...

Dat was volkornen de waarheid, want dokter err

koetsier moçsten nog veel bezoeken afleggen.

- 
rfr,r221 verblijfr hijl vroeg Pier S/ale.

- 
Àls ik 't wist, zov 'k het u toch niet zeggen, ver-

zekerde mijnheer Verhelst. Ik ben geen verrader...

- 
Ik dien de Fransche Republiek, . snaauwde Fiec

Wale.

- 
Om geld... en zeker ook uit wraak, want ik weet,

dat ge van Dadizeele zijt.

- 
Ja... en ik haat Verhelst al van roen ik nog

klein was, Ik weet, dat hij hier rond loopt en ik wil
l:em vangen.

- 
Dat lijkt veel op de rol van Judas...

De gendarmen verstonden dat wetr niet; ze kendeir
geen Vlaarnsch, maar ze begrepen, dat Pier Wale harcJc
waarheden moest hooren en dat vonden ze go.ed, r.vanl
ze haclden ook verachting voor den valschaard, al moes-
Len ze hem van hun oversten gebruiken.
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Het rijtuig reed voort. En mijnheer Verhelst vertelde

a.an dcn dokter wie die burger was.

Pastoor Verhelst woonde in het huis van mijnheet

Questier; veel vertrouwden wisten dat en kwanlen hern

roepen, wanneer hier of daar zijn hulp werd gewenscht.

Mijnheer Verh'elst doopte ook kinderen, zegende huwe-

lijken in en las mis. Dit gebeurde op hoeven, in schuren

of op kamgrs in de stad.

Eens was,.mijnheer Verhelst weer op een hoeve in

de omgeving der stad. Hij had er een kindje'gedoopt
ÈIij was nu niet als koetsier gekomen. Toen hij wilde
vertrekken, zag bii op den weg gendarmen te paard.

Vlug kroop de. priester .onder een hoop hooi, dat aa,'l

de, stalileur lag. De gendarmen kwamen op de hoet'e.

Pier'Wale was weer bij hen.

- 
lft wss1, dat mijntreer Verhelst dezen kant uit

gegaan is, zei hij tot den boer. '. .En wee u, als gij hern

verbergt.

- 
peel2qskt mijn huis en mijn schuur! sprak de

landbouwer.
De gendarmen en Pier'Wale deden het. En ze gingen

<rok naar den stal. Ze kwamen voorbij het hooi. O,

hoe angstig waren de hoevebewoners! Gelukkig verroe(-

de mijnheer Verhelst zich niet.
De speurders keken niet naar het hooi. Iemand die

zich verdook, zou wel een ander plaats ie zoeken.

Ze gingen teleurgesteld heen' Toen stak pastoor Ver-
t'etst zijn hoofd uit het hooi.

- 
Alles weer veilig, zei^hii

-L)-
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iVlaar binnen verkleedd€ hij zich ais een oude boere-

knecht en zoo keerde hij naar de stid terug.

Zekeren avond werd pastoor Verhelst weer gehaald.
Het was door een landbouwer.

- 
Bij ons in huis ligt Pier V/ale, zei hij, want de

v'errader was in de streek reeds algemeen gekend. Deser-
teurs hsbben hem zoo geslagen, dat hij aan 't sterveil
is. En nu wil hij toch biechæn.

Mijnheer Verhelst axzelde niet.

- 
Ik ga me€, zei bij.

De dokter, die het verhaal ook hoorde, kende derr

lroer en wist, dat deze een eerlijk man was. De geneeshee;-

vergezelde het tweetal. En mijnheer Verhelst was weer
iroetsier. Ze kwamen op de hoeve. En ja, op de voute-
kamer lag Pier Wale. Hij was vreeselijk mishandeld door
rvoedende deserteurs, die hij had willen verraden. Hij
v-oelde, dat hij ging sterven.

- 
ls daar een priester? vroeg hij.

--;- Ja, antwoordde mijnheer Verhelst, die zijn vai-
;chen baard afgedaan had.

- 
Gij, Karel, kreunde de gewonde. En gij komt

voor mij...

-Ja.., 
ik kom om u op het sterven voor te bereiden.

- 
En ik, die v zoo gehaat heb... ik, die zoo slechr

ben. Moeder is van verdriet gestorven... Ik verried mijn
vc,lk. Ik had u aan de Franschen willen overleveren.

- 
p2g weet ik; hernarn mijnheer Verhelst. Maar er is

voor alle zonden vergiffenis... Ik ben blij, dat ge berouu.
gevoelt.

-27 -



Ë.r Ëier S/ale en pastoor Verhelst bleven een wijtrc
r.!leen.

Ook verzachtte dokter Questier het lijden vân Wale,
z.ooveel hij kon. In den nacht stierf de man, die ziin
leven zoo verdorven had.

De Franschen vernamen, dat Pier V/ale door deser'

teurs gedood was. Ze lieten het lijk halen en begraven,

Maar ze zwegen dan over het geval. Ze liadden geen

achting voor €en verrader.

Wel lieten ze eefl bericht uithangen, dat ieder de de-

serteurs moest aangeven. De menschen deden dat echter

rli et.

't Beterde vrat in Vlàanderen. De kerken werde,t
v,,eer geopend en de priesters moesten zich niet meer

verbergen. Mijnheer Verlrelst woonde weer in de pasto-

rie. l\{aar rvat later werd hij pâstoor te Moorslede, dicht
I'ij zijn geboortedorp.

Zijn ouders w"a(en al gestorven, maar hun liefdadig-
t,eid had mijnheer Verhelst geërf d, Er heerschte nog
altijd veel armoede. Pastoor Verhelst hielp zooveel hij
kon. Maar soms was bij streng ook. Men moest hem

niet bedriegen en niet klagen, als er geen gebrek was.

Zoo was er €en vrou\{,/, die hem haar nood klaagde.

- 
Na de mis moet ge eens terugkeeren, zei de herder.

-l-erwijl de vrouw in de kerk was, ging hij in haar
woning kijken. De kinderen zaten vroolijk bij het vuur.
Verhelst keek in de kast; gebrek v/as er niet. Er lageti

veel levensmiddelen en onder meer drie ellen worst. FIij
nam deze mee. Toen de vrouw in de pastorie kwam,
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zei de pastoor.

- 
Ha, terwijl dat gij in de kerk zat, is er lrier een

goedhartig mensch geweest,. met een eind worst, dat
v,zel twee keer rond mi.jn lichaam kan en het is voor u.

)Jeem het rnee...

Verheugd ging de vrouw bteen, Ze kwam thuis.

- 
Moeder, mijnheer de pastoor is hier gev/eest, ver-

telden de kinderen. FIij heeft de worsc mee genomen.
En de vrouw begreep alles. Mijnheer Verhelst had

haar een goede les gegeven!

Neen, bedriegen moest men pastoor Verhelst riiet.
Eens op een Maandag werkten er drie schaliedekker.s

op de kerk. Ze hadden 't Zondags veel gedronkeir '

en gevoelden zich nu zeer loorn en lui. De art,eid vlotte
niet.

De pastoor z^t in zijn karner, dicht bij de kerk. trn
hij hoorde een der lnannen zeggen tot de anderen;

- 
Ieder op beurt moet wat kloppen en de pastoor:

zal peinzen. dat u'e werken. Toe, slaat en buischt.!
Mijnheer Verhelst hield zich stil. Maar hij loerdr

nu en dan eens. En ja, orn beurten klopte etr een met
cen hamer op een stuk blik, en dan zaten de anderer
gemakkelijk in een hoekje van de stelling.

Zao werd fiet middag. 't 'Was het gebruik, dat zi;.
iie aan de kerk werkten, bij den pastbor kwarnen eterr.

En de drie schaliedekkers kwamen welgezind binnen, ho-
pend op een goed maal.

- 
Gasten, zet a bij, noodigde de pastoor.
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Ze namen plaats en verwachtten nu de meid met ùlc

sûep.

- 
Àlloh, knabbelt en bijt, ieder om beurt, en dr

pastoor zal peinzen dat ge eet, sprak Verhelst.
Hij verliet de kamer. En de drie luiaards keken b,:'

dremmeld naar elkaar.

- 
Hij heeft ons afgeluisterd, zei de een,

- 
En we gaan geen eten krijgen, vreesde de tweede.

- 
Ja, rnijnheer de pastoor heeft or's vâst, sprak de

Cerde.

Er kwarn niets op tafel. Mijnheer Verhelst keerde

rerug en zei:
'-- Wie niet rn'erkt zal ook niet efen. Bedrog is u''r

tweede kwaad. En gisteren gedronken. dat is een schan-
de!

Hij gaf de drie maûnen een goede vermaning en zond
ze dan weg,

Maar wie waarlijk arrn was, kon op Verhelst huip
rekenen. De liefdadige pastoo( ging naar de hutten, deel-
de aalmoezen uit. FIij gaf zooveel hij kon en vroeg oo1,-

middelen aan de welstellenden, Zoo leefde hij voor an"
deren. Hij werd zeer oud. trn Decernber 1837 rvas het
\4reer streng Winter. En velen leden gebrek. Pastoor:
\rerhelst wist bijna niet, waar eerst te gaan.

.Zekercn nacht werd hij u'akker. Hij dacht aan zijn
parochianen. En het viel hem in dat hij niet naar de

Kazernehoek was geweest. De dag was te kort geweest.

Maar wie weet hoe velen er daar nu niet siapen konderr
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van honger en koude. De pastoor stond op, kleedcle
zich, nam dekens en brood, en trok uaar de hutten, waarhij de menschen opklopte. Bij zijn rerugkeer viel de
acht-en-zeventigjarige grijsaard ren gronde en kon niar
meer recht. Tegen den morgen 

'ond men hern versteverr
van de koude. In de pastorij was bijna niets meer. Deherder had alles weggegeven. Men moest erders koren
\rragien om vuur te rnaken. f)e edele man leefde nog zeqj
u.eken. En in dien tijd liet laij zijn huisraad v.rk"ipu.,
rrm nog aalmoezen uit te kunnen dcelen. Àan een 

".À.nrnan, die loij zijn ziekbed kwam, scbonk hi3 zt1,t ,:::
broek.

Mijnheer Verhelst overleed
Iv{aar in anzen tijd is hij nr:g

den 21en Januari lg3g.
niet vergeten te Moorsled,:.

EINDE.



NÀWOOR.D.

We hebben hier dus iets uit het leven verteld van
Karel Verhelst, pastoor te Moorslede. We hoorden ovr',
hem spreken en ontvingen ook een boekje van den.heer
\,ran de Vy'eghe over hern geschreven, waaruit we nieuw",
bijzonderheden vernamen. Mdorslede is een dorp bi.l
Roeselare, aan de spoclrlijn fiaar Ieper. In den oorlo;;
van 191.+-18 u'erd het geheel verwoest. In l9l4 beleei-
den de rnenschen van l{oorslede ook bange dagen. N.r
allerlei ellende werd de nog overgebleven bevolking foo:
de Duitschers naar Roeselare gevoerd eî er zoo ellendig
gehuisvest, dat de meeste bejaarde lieden, die bij hen w i-
ren, stierven.

ln 1918 u'as van Moorslcde alleen wat puin ove .

Nu is het dorp schoon herbouwd.


