
. XVI.

HELDEWIJS VERGEET ZIJN TIJD. EBN
ONGEWOON VOORVAL. EEN EIGENAARDIGE

REDE MET DOORTASTENDB BEWIJZEN.

Hetdewiis moest nooit naar ziin woorden zoeken. De
lezer heeft zulks reeds opgemerkt. Dit bleek nog eens te
meer op zekeren Zondagnamiddag.

De pastoor had in ziln dorp een soort van vrouw€rlv€r€€.
niging gesticht. Elken ZondagnarniddaÉ kwamen de Lap-
scheursche huismoeders in de school bijeen en ontvingen er
goede raadgevingen of hoorden gulden lessen van opvoed.
kunde. En dank zij dat onderwijs was menige vrouw wijz,er
geworden in den omgang met een ongemakkelijken echtge-
noot en een wederspannig kroost.

Op een Zondagnarniddag dan zat Heldewijs aan de kaart-
tafel. Hij en de boeren waren verdiept in 't spel. De tiid
vervloog. De geesteliike wilde juist de kaarten deelen, toen
de koster zijn hoofd binnenstak en gejaagd z,ei z

- Miinheer de pastoor, ge vergeet de vrouwenvergade-
ring.

- '1fs waar ! riep Heldewiis verschrikt.
In zijn verwarring moffelde hii de kaarten in een van

zijn wijde mouwen en liep haastig de deur uit.



-101-
De vrouwen, waarvan velen haar kroost meebrachten,

zaten geduldig op den herder te wachten. Deze had ziin
kalmte weer volkomen terug, toen hii de school binnen.
stapte.

In de verloopen week hadden Belle en Babbe, twee forsch
gebouwde spinsters, een tweegevecht geleverd, waarbii hol.
leblokken en nagels de wapens geweest waren.

Heldewijs wilde nu een sermoen doen over den vrede;
't onderwerp bezieide hem ; Heldewijs sprak met vuur. fn
zijn geestdrift stak hij de arrnen uit, zwaaide ze heftig ter
zijde.", o wee de kaarten'l, Zachtjes en vreedzaam warrel-
dem ze îaar beneden.

De hoorderessen keken verwonderd op. De pastoor echter
ontstelde niet, maar vervolgde:

- Ja, beminde parochianen, 'k zal u thans de gevolgen
toonen van de mistoestanden in ons dorp. Als de ouders
twisten en hun kostbaren tijd aan allerlei beuzelarijen be-
steden, kunnen ze onmogelijk hun kinderen naar behooren
opvoeden. De schoolmeester en de koster klagen om het
meest over de knapen en de meisjes. Vruchten vernielen of
stelen, de menschen hinderen, allerlei kwade poetsen uitha-
len, o, uw spruiten zijn op de hoogte van die bezigheden !
't Ziyn geen kinderen rneer. Wilt ge 't bewijs ? Luistert !
Daar liggen kaarten. Allo, Peertje, ge kruipt weg achter
uw moedcr, rnaar ik zie u wel. Kom hier.

De knaap gehoorzaamde.

- Zaelr^ klaveraas, hernam Heldewijs.
De jongen gr:abbelc{e even onder de kaarten en weldra

stak hij zegevierend 't gevraagde in de hoogte.

- Toontje Bal, nu is 't urry beurt, Vooruit, talm niet,
sprak de pastoor weer. Haal er klaverheer uit.

Toontie moest niet lang zoeken.

- Nu Rikje van Mele. I-ang mij klaverboer.
Ook deze snaak bleef niet in gebreke.

- 't fs genoeg ! besloot Heldewijs.Moeders,mo€st ik tien,
twintig jonglens roepen, allen .zouden bewijr,æ dat r,e de



-102-
kaarten op hun duimpje kennen. Vaders, moeders, schaamt
u ! In de leering, als ik uw kroost over den catechismue
onderwaag, antwoorden ze zoo tap niet. Neen, dan zitten
ze met den mond vol tanden. En als ze eens wat z'eggen,
ergeren z,e nij door hun verregaande onwetendheid.

Parochianen, waar moet het naartoe met Lapscheure P
Zalik varen als de pastoor zaliger van Moerkerke ?

St. Pieter bezocht eens mijn goeden vriend en de heilige
man vroe$:

- Pastoor van Moerkerke, waar zijn uw schapen ?
De priester zweeg.
Maar St. Pieter herhaalde luider:

- Fastoor van Moerkerke, wa r ziin uw schapen ?
En nog hield de geestelijke de lippen opeengeklemd.
Maar toen de heilige voor den derden keer, en nu met

cen stuursche stem, woe$,:

- Pastoor van Moerkerke, waar ziin uw schapen ? toen
durfde de herder niet meer te zwijgen en antwoordde
droevig i

- St. Pieter, ik heb geen schapen, 't ziin al varkens !
Parochianen, Ee zult mij die schande toch niet aandoen,

nietwaar P Ge zult u beteren, ge wilt een treffelijk leven
leiden, ons dorp een goeden naam bezorgen !

Keert huiswaarts met de vaste gedachte . onz,e parochie
moet en zal veranderen.

Bemint elkander en houdt wede !
Zeær onder den indruk verlieten de dorpelingien de school,

't Werk van Heldewijs wierp goede vruchten af. Iederen
dag leerde, vermaande, berispte, vertroostte hii. t Gelukte
hem den ruwen kant van ziin volgelingen te schaven. Lap.
scheure verwierf allengskens een beteren naam.

***
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