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DB GASTEN KOMEN NAAR. LAPSCHEURE.
FIUN ONTVANGST. HEI-DEWIJS GAAT NIET

NAAR. DE HERBERG. DE AVOND.

Zomda{morgen !
De zon scheen zoo lieflijk... de vogels floten lustig... de

insecten gonsden woolijk.
Étreldewijs wierp wijd de vensters open, om de heerlijke,

frissche lucht te laten binnenstroomen.

- Mijn kraam is wel oud, zei hij lachend, en ieder am'
bachtsman zou hier een duitje verdienen. Maar als die lucht
er zoo met volle gulpen in komt, ooh, dan kan ik het nog
best een tijdje uithouden in mijn bouwvallige pastorie.

En welgemutst haalde de paStoor diep adem, als wilde hii
zooveel mogelijk genieten van de kostbare gave, die door al
te veel menschen versmaad wordt, omdat z& er de waarde
niet van kennen.

Bim, bam, bom, klonk het in de verte.

- Dat is Sluis, riep Heldewijs. Een schoon spel op dien
'St. Janstoren (1). [fa, daar begint W'estkapelle ook. Ginder,

(1) De r'roegere, goote kerk van Sluis, welke naar St. Jan genoend werd, brardde
in 1817 af, door de onroorzichtigheid ran een lo@ieter, die het dak herstellen moesL
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onder dien flinken, kloeken toren (1) woont rnijn vriend.
k R.oep u uit de verte een welgemeenden $oeden morgen
toe. beste kameraad. N4oerkerke blijft evenrnin achter. 't Is
of de bronzenstern droevig klinkt, tlit rouw over den herder,
ê'te zijn ztel. aan God teruggeschonken heeft. FIa, nu luiden
alie klokken, al kan ik ze niet alle hooren. Dudzele (2),
Lissewege (3), Hoeke, Oostkerke (4) en ook Lapscheure...
zij allen roepen hun parochianen kerkewaarts. Vlaamsch
geloof, kostbare peretr... o, mocht die perel blijven blinken !

Helaas ! 't is of in veel dorpen de glans verduisterd wordt
en niet 't rninst hier te Lapscheure. O, liet men mij maar
arbeiden volgens mijn plan. Maar die betweters ! Die jonge
edellieden, die zich in hun kasteelen opsluiten en in de
steden ontspanning zoeken ; die dan een dijk opwerpen
tusschen hun stand en het volk ; die niet schijnen te weten,
dat de besohaving van boven druppen rnoet en dat zii
invloed dienen uit te oefenen op de minderen. En hoe kan
dat, als ze hun minder bedeelde broeders ver van zich ver-
wijderd houden ! Ha, ginds komen mijn gasten, nog tijdig
genoeg om de mis bii te wonen !

De pastoor ging naar beneden en wierp de deur van de
pastorie wijd open.

- Treedt binnen, heeren ! riep hij. Van harte welkom
onder mijn eenvoudig dak, als ge 't eenvoudige maar voor
lief wilt nemen. Maar uw voeten wat afuegen, als 't u

(1) De toren van Westkapelle werd in den Franschen tijd van zijn spits beroofd.
Thans is hij hersteld en vorfirt een sieraad van de streelc

(2) De oude toren van Dudzele, met zijn nog goed uurwerk, staat op eenige stappen
.lam de nieuwe kerk en haar nieuwen toren.

(3) De toren van Lissewege komt mij vær als de indrukweftC<endste van dit gewest.
Hij beheerscht den ganschen onrtrek. Als een rduË stijgt hij van fusschen den hurzen-
klomp aan zijn voet op en doet onwillekeurig aan de tijden ran weleer denken, toen
deze streek bezocht werd door koopliedar va,n alle kanten det wereld.

Op eerrigen afstand van het dorp staat de monumentaie schuur, eertig overblijfsel
der eens zoo vermaarde abdij van Ter Doest. waar Saaftingen leekebroeder utas ert
wier monniken op 't slagtidd l,an Groeninge voor de wijheid kampten Velen sliepen
op 't bloedig veld in hun graurve p,rj den langen slaap.

(4) Ook Ocxtkerke's toren maakt indruk. Daaronder rust Gudragon, de Schotsche
koning, die wijrvillis afstand deed van alle praal en te Knokke als kluizenaar leefde.
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belieft, anders krijg-ik ruzie met de meid. En boven allesde wede, nietwaar?

Qaar stonden drie voornameu*r.iâe"Àîà:I,,rg"y, j,q, jX""ïti;,ff :i1-*î,"$;*onthujst stapten zæ in de pastôrre.

- ttonger, zeker ? hernam Heldewijs. Nr, de tafel israp gedekt.

- wij zouden wel iets w'ren nuttigen, sprak een van debezoef<ers op verwaanden too"l

*1p,3i,iiË,i:iîHii;,"ru*rur.:;,*ï:ï:":îl:ls:".
Het maal srond weld"r e;i""a. D";;;;iJii;d;" rrokkeneen vies gezicht.Grof, zw'artblooa, 

"ii"ÀâËîii g"not"raen wat flauwe thee, 't'voedsel-wâs weinig uitlokkend. Maarhonger is de be-ste saus en de bezoekers verduwden zoogoed, zoo kwaad als t gi"g, Jàn ongewonen kostl__ Smakeliik !. *"r,.""hr"-H"rà"*iî". ,; Ë;;;, a" air"nis niet rijk uoâ, "ien,;;;;"iË;;;d;'" ;"" i#i.?ner harregegund en dat is ook r""l wuuid, nietwaar ?--^"-
- Zeker.zeker,antwoordàe J"r, ou'de drie, kauwend enknabbelend, al wat.mogerijk *u., o* de spijs te vermaren.
- Uw parochie i, ,riua"-ll"ir,,'"rr."; ?ïË;"L' urrd"r.
- Och, Lapscheu"" 

'""*i ili:L ve"l plààt.. i' op denweretdbor. 't Leven_is hier tâ*Àri;ç "*ti"ii, ilo ik hebveel werk. ,k H9b 49t "io;;"Ë, 
-d"a ,; ;;;itË;îan mijnbezigheid rot in het, bisschogi;ttù pale-r.q doorgedrongen is.De bezoekers schen"" 

"iËrt 

-tË 
i"".tikL"r,'iîrr, ars op

_commando begonnen ze te hoesten, "o;i;;; n rff'g"luut i'hun neusdoek moesten verbergen.
._D" gasten.vergezerden rt"ràË*jis naar de kerk €n rro€s.
l:iffi"âfel sermoen over aen tasier 

"" a" t *ïaàspr.kerii

- Laster ! zei een van de drie na den dienst tot zijnmaten, toen de nastoor hem niei hoo.ren l;;,Ëfieticht onsvan laster. wii'hebb;; ;;i;J'il?uo"" *uu"ireid gespro-ken. we zagei "" d; ;;;ËË;; l;;k;â#r, î;en, we
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aanschouw den zetijdens de volvoering van hun Christelijke
plichten. En mij schijnen de menschen hier niet boosaar.
diger toe clan in een ander dorp. Ik vraag me af, waarom
Heldewijs dan beweert, dat hij in de herbergen gaan moet
om den vrede te bewaren.

Op dit oogenblik trad de pastoor binnen.

- Ffeeren, sprak hij, het noenrnaal staat gereed, Doet
als thuis en laat u geen tweemaal nooden.

De gasten volgden den priester naar de eetkamer.
Midden op de tafel stond een schotel met aardappelen en

rapen dooreengestampt. Er staken vijf houten vorken in.

- Ik leef hier op zijn Lapscheursch, zei Heldewijs. Hoe
eenvoudiger, hoe gemakkelijker, nietwaar ? Neernt elk een
vork, de vij{de is voor de meid.

En, ja, Klara zette zich zonder de minste plichtplegingen
aan den disah en at met de heeren uit denzelfden pot.

- Rapen is een gezond eten, verzekerde de pastoor.
IJitmuntend voor de rnaag en goed verteerbaar.

De bezoekers glimlachten, rrlraat gelijk een boer, die tand-
piin heeft, zooals het volk zeSt.

De dag verliep eentonig.
De gasten verlangden vurig naar den avond. Dan noE een

nacht... en vaarwel Lapscheure met pastorie en herder.
Eindelijk sloeg het acht uur.

- Fleeren, sprak Heldewijs, eigenlijk is het nu tijd voor
mij om naar de herberg te gaan. Dez,en avond echter wil ik
van die gewoonte afwiiken ; ge zult weldra weten waarom.
fk neem rnijn brevier en zallez"en; ik denk, dat ge u samen
wel wat kunt bezighouden.

Plotseling werd er hevig op de.deur gebonsd.

- Wat is dat ? riepen de drie gasten opspringend.

- Luistertmaar, heeren, zei Heldewijs.
En daar buiten klonk het:

- Ach, mijnheer de pastoor, kom toch rap ! Door, Flip,
Wannes en nog wel vijf anderen zijn aan tt vechten. Spoed
rl kom mee !
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De priester opende het venster en antwoordde :
.--. Baas Fien, ik heb bezoek en kan mijn pastorie niet

verlaten.
Kalm sloot hij het raam en zonder nog een woord te

spreken, boog hij zieh weer over zijn brevier.
Nauwelijks vijf minuten waren verloopen of wel drie of

vier lieden kloegen voor de deur der pastorie !

- Ach, heer pastoor, ze vermoorden elkaar ! Gust de
Schele slaat met een dorschvlegel, Door zwemt in zijn
bloed. Kom, kom toch !

Heldewijs opende 't venster opnieuw en gaf 't zellde
bescheid als de eerste maal.

- Maar wat gebeurt er toch ? vroeg een van de gasten,
die beefden van vrees.

* O, de boeren zijn aan't vechten, want ik ben er niet
bij. Laat u dit alles niet storen, heeren. Ik wil doen z.aoals
gij eischt, en vanuit de pastorie mijn kudde leiden.

En Heldewijs prevelde, alsof hij den ganschen brevier in
den kortst mogelijken tijd moest uitlezen.

Maar eenige oogenblikken later scheen het wel of een
gansche schaar klagers voor de woning stond.

- Moord, moord !

- Mijnheer de pastoor, om de liefde Gods, kom toeh !

- Er zullen anders wel vijf dooden zijn I

- Hulp, hulp ! Mijnheer de pastoor, Sù mee !
Zoo klonk het verward doorecn.
I)e clrie gasten wâren doodsbleek.

- Houd de deur toe ! smeekte de eerste.
-- Laat ons naar boven vluchten ! ried de tweede.

- Laten wij ons versteken ! stelde de derde voor.

- Niets van dat alles, sprah Heldewijs. De bisschop heeft
u hier gezonden, om mijn dorp te leeren kennen. Nu gaat
ge met mij mee naar de bewuste herberg.

- Wij durven niet ! kermde een van de bezoekers.

- Ge durfdet rnij wel aanklagen, hernam de pastoor.
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lboruit, we gaan, of ik zal miin woord doen bii Monsei'
€ineur. Bovendien, als ik er bij ben, hebt ge niets te vreezen.- Heldewijs greep zijn stok en, gevolgd door zijn drie
gasten, veigezelde hij de bende naar de herber$, waaruit
een duivelsch lawaai weerklonk.

De pastoor stak de deur open en aanschouwde een woest
tooneel.

Zeven, acht boeren vochten als razenden, schopten,
stampten, sloegen, beukten, krabden, beten. Een la$ op den
vloer en was niet in staat zich op te richten. De strijders
moesten niet zoeken nâar de fraaiste benamin$en. Een van
de vechters zag de {orsche gestalte van Heldewiis.

- De pastoor ! riep hij verschrikt.
De oorlog was plotseling uit. Ieder zwee$.

- FIa, ilc kan dus gieen uurtje op mijn pastorie blijven,
sprak cle priester bedaard. Gii' groote, lornpe vle$els $unt
me geen oogenblikje rust. 'TV'at moeten deze heeren van
mijn parochie denken ? Wie ligt daar cp den vloer ? Ha,
't is Pietje Fijn. Allo, mannetje, sta op !

- Ik kan niet, mijnheer de pastoor. Ze hebben mij zoo
geweldig...

- Tut, tut, zwijg maar en sta op ! Ge houdt u voor half.
dood, om de zaak voor de rechtbank te brengen en gelijk
te krijgen. Ik ben hier rechter en verklaar dat ge allen - de
een zoo\vel als de ancler - onbeschofte woestelingen ziit,
dat ge u gedraagt erger dan de wilden.

Pietje Fijn stond vlug op zijn beenen.
. - '1 fs vanavond al wel genoeg. Ieder naar huis. En gij,
baas, zult uw herberg sluiten. Morgfen kom ik de schade
opnemen en die barbaren zullen u alles voldoen. Vooruit !

Als lammetjes verlieten cle vechters de kroeg. De rust
rvas hersteld.

Heldewijs keerde nu met zijn gasten naar de pastorie
teru$.

- Welnu, heeren, sprak hij, thans kent ge mijn parochie,
Ik ben dezen avond niet naar de herberg gieweest. Ge hebt



-52-
er de gevolgen van gezien. Doet uw verslag bij Monsei.
gneur. En nu naar de muit ! Ik ga vroeg slapen.

De heertjes werden naar eèn groot bed geleid,. 0L z.e
heerlijk sliepen op den harden kafz,ak, onder de grove
dekens, is twijfelachtig.

- - -:--:-?.=

Den volgenden morgen, na een ontbijt van grof brood en
flauwe thee, verlieten z"ehaastig de pastorie en het dorp.

- We zullen z,e nooit meer terugzien, rei Heldewijs
lachend tot ziin meid.

IilII dflt{r[
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