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V.

HELDEWIJS BETRAPT EEN JONGEN
PAROCHIAAN OP DEUGNIETERIJ.
HIJ SCHEIDT EBN VECHTENDE FAMILIE.
HIJ KUISCHT DE PASTORIE VAN MOERBEKB,
VBR"POOST EEN WIJL TB DAMME EN BEGEEFT
ZTCIJ NAAR DEN BISSCHOP TE BRUGGE.
Op de weekdagen hadden de Lapscheursche boeren geen
tijd om de herberg te ber,oeken ; dan moest er naarstig ge.
werkt worden. Maar 's Zomdags haalden z,e de schade in.
De pastoor gunde zijn kudde wel eenige uurtjes vermaak.
Als alles maar in eer en deugd geschiedde. Doch daar het
gedragi van veel dorpelingen te wenschen overliet, zooals
we reeds hoorden, besloot Heldewijs aan zijn volgelingen
zell te toonen, wat oprecht genoegen is. De geestelijke ver.
scheen 's Zondags in de herbergen, legde een kaartje of
speelde met den bol, vertelde een grapie of gaf een kwink.
strag ten beste. En, waar hii zat, heerschte vrede.
Eer.rige maanden gingen aldus voorbij, z.onder dat Lap.
scheure door vechtpartijen verontrust werd.
Maar eenige naburige edellieden ergerden zich over HeI.
dewijs'gedrag.
Welhoe, riepen zæ uit, een priester, die een getrouw
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wijdt op de bollebaan en aan de kaarttafels, die rnet boeren
en rn'erklieden zit te drinken, te lachen en te snappen, als
was hij een van hun glelijken ! Een priester, die 's Zondagsavonds het gebed voor zijn kudde veronachtzaarnt!
En die rnannen trokken recht naar Brugge, orn Fleldewijs
bij den bisschop aan te klagen.
,f;

De pastoor van Lapscheure was misnoegid.
Klara, zei kij tot zijn rneid, nu moet

bisschop'

ik

naar den

r Monseigneur ! riep de dienstmaa4id, haar handen
ineenslaande. Wel, dat is een eer voor u ! De bisschop zal u
aan zijn tafel nooden. Jammer, dat ge geen nieuwe soutane
gekocht hebt, toen gie den laatsten keer uw geld ontvingt !

mocht niet, Klara. De weduw Vlierings zat in
- Ik nood
grooten
met haar ze:r,en kindertjes. fk moest haar
helpen. Ge weet dat zoo goed als ik. En als de bisschop mii
niet in rnijn versleten gewaad wil ontvangen, dat hij mij dan
maat doorzende. Trouwens, hii zal mii niet aan zijn tafel
noodigen. Verre vandaar. Hij heeft een appeltie met mii te
schillen.

mijnheer de
toch !
- Maar
Zeke1 Klara. Ik weet wel, waar de schoen wringt. Er
- eenige jonge edellieden in den omtrek, mannetjes van
zijn
pastoor

hun eerste broek, maar die meenen veel wiiz.er te ziin dan
oude menschen. Ze hebben in dikke boeken gestudeerd en
veel gereisd. Doch nooit verkeerden ze onder het volk, dat
ze mùar als werkvee beschouwen. Die heerties met al hun
wiisheid, ergeren zich, dat ik in de herbergen kom en
hebben daarover bii den bisschop geklaagd. Menschen van
stand mogen zich niet vernederen. Nu moet ik verantwoor.
ding gaan doen.
Monseignevr zal u geliik geven.
- Maar
Ik hoop het ! De bisschop woont echter midden in
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Hij kent cn\ze gemeente niet en weet niets van

boerenkrakeel, van messentrekkerij ! Hij denkt wellicht dat
de rnensohen brave schaapjes zijn, die hun herder geclwee
volgen, alleen op eJe stern. Doch laat ik maar naar Brugge
gaan ! Misschien trek ik rne goed uit den slag.
F{eldewijs borstelde ziln gewaad af, r.ette den steek op,
nam ziyn wandelstoko groette zijn meid en verliet de pas-

torie.

Even buiten 't dorp bemerkte hij een knaap in den appelboom van boer Rijkaert.
Toontje, kom eens hier ! riep de geestelijke
-De Hei,
geroepene liet zich snel uit den boom vallen en wilde
wegvluohten. Maar de pastoor had hem al bij 't rechteroor
vast en zei gestreng:
gij
dief ! Appels stetren ! Ge kent de tien
- Ah,niet, kleine
geboden
hé ? Kom, ik zal u naar de school brengen,
stratenschrik.
Toontje trok een droevig gezicht, maar 't hielp niet. Mee
moest hij.
De schoolmeester zag verwonderd op, toen hii den Éeestelijke ontwaarde.
Al de scholieren stonden op en dreunden op zangerigen
toon :
miinheer de pastoor !
- Dag,
DuE, mannetjes, groette de priester terug!. Ah, ge leert
- en doet beter dan dez,e deugniet, dien ik in een appebraaf
Iaar betrapt heb. Meester, ik breng hem bij u terug.
gii nagel van mijn doodkist, is dat de vrucht van
- Ffa,
mijn
wijzæ lessen, mijn ernstige vermaningen ? Maar wat
5le niet leeren wilt langs den weg van uw lange ezelsooren,
zalik er in ranselen met mijn stok.
Heldewiis fluisterde den meester in 't oor :
hem niet te erg ! Hoe zal de iongen zich wel
- Kastiid
gedragen,
als zijn ouders hem zulke slechte voorbeelden
geven ? Nu, tot weerziens, ik moet naar Brugge.
En luidop sprak de priester:
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gij,

jon-

Toontje, beter u,
Vriendies, braaf leeren en
- Ge
gen.
moet een engeltie zijn, in plaats van een duivelde.
DaÉ, miinheer de pastoor ! klonk het weer op denzelf- zan{erigen
toon, als waarmee de jongens hun catechisden

mus opdreunden.
De priester vervolgde zijn reis.
Eerste stoornis, mo'mpelde hij. De ionge heertjes, die
- maar
nog
kortelings hun neus in de wereld steken en reeds
droomen van een voornamen post in het landsbestutrte zarr.
den mij de les willen spellen. Moest ik als statig priester,
die zich op een afstand houdt van ziXn parochianen, mijn
kudde weiden, Lapscheure werd een moordenaarshol.
Zoomijmerend, stapte Heldewijs op den weg naar Moer.
kerke. Een boogscheut buiten 't dorp vemam hii een luid
angstgeschreeuw.

Dat is bij de Rommelaere's, mompelde de pastoor,
de-baan verlatend en zich r'aar een klein huisje in 't veld
begevend.

Hij stak de deur open en bleef een oogenblik verstoord
staan.
Een man en een vrouw waren aan't vechten ; de dochter
wilde hen scheiden. Een kleine iongen zat in een hoek te
schreien.

Gij vrouwenbeul ! voer Heldewijs uit. Valt ge niet
dood van schaamte ?

De man liet zijn slachtoffer los, de vrouw stond weenend
op en het tweetal begon elkander te beschuldigen.
Zwijgt maan Zwijgt ! riep de pastoor, €e zijt allen
onschuldig, ik ken dat i Trees lag tot negen uur in'bed,
Theofiel kreeg geen eten-en begon Tr,ees te slaan; Rika
kwam er tusschen. O, ik ken mijn schapen zoo goed ! Is
het dan zoo moeilijk om eendrachtig te leven ? Ik heb nu
geen tiid om lang te babbelen, maar Zondagzaliku in mijn
sermoen gedenken.
Bedroefd verliet Heldewiis de kleine woning.
Als 't zoo Saat, ben ik van avond nog niet te BrugÉle,
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parochie weg. O die edele mannetjes van de eerste broek,
die betweters en wiisneuzen !
Te Moerkerke stond de straat vol volk.
pastoor aan een dor.
- Wat is hier te doen ? vroeg de
peling.
Onze pastoor is een half uur geleden gestorven, klonk
het- antwoord.
Welzoo, is mijn brave ambgenoot naar den hemel ?
hernam Heldewiis.
Och, 't werd tijd, de arrne stakker was als een kind.
- beurten
Om
moesten wij 's nachts Saan waken. Hii zal nu
rijstpap eten met zilveren lepels..., zei een boer.
op, gij brutale vlegel ! riep Heldewijs, zijn stok
- HoudGe
opheffend.
spreekt over uw helpers als over een paard ;
als dit oud wordt en ge kunt er geen nut meer uit trekken,
moet het weg. En als ge kondt, ge z,oudt uw priesters, als
deze oud en hulpbehoevend ziin, ook willen veriagen. De
doode is uit veel lijden verlost, {e z,egt de waarheid, maar
weet ge welk lijden ? Te moeten leven onder volk als gii,
die beter in een stal zoudt logeeren dan in een huis. Peins
er eens op !
Verontwaardigd ging Heldewiis verder. Hii trad de pastorie binnen en las eenige gebeden bij het lijk van zijn
vriend, na dit eerst met gewijd water besprenkeld te hebben.
Eenige vrouwen waren in de kamer.
Mijnheer de pastoor, wilt ge een glas wiin drinken ?
vroeg een van haar, haar gebed onderbrekend.
En een krentenboterham eten ? noodigde een tweede.
- En daar
staat de tabakspdt van onzen pastoor. H:ii zal
- nu niet meer
hem
noodig hebben, sprak een derde.
geliik
hier
een kermis ! zei Heldewijs, toornig
- '1 Is Wijn,
wordend.
krentenbrood, alles op kosten van den braven man, die nog niet koud is. Allo, voort, naar buiten, gaat
naar uw eigen huis, gij bende raven !

zei hii

bij
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uit de parochie..dlleen Mele, de meid, bleef actrrter.
moet de wijven buiten houden ! zei Fleldewiis.
- Ge
Ik kan er niets aan doen, kloeg de dienstmaagd, wier
- rood gekreten warén. Ze karnen mij allen helpen,
oogen
zoa zeggen ze. Ai, wat een nacht en wat een dag ! En miSn
brave meester die daar nu dood ligt. Gestorven zonder tot
kennis gekornen te zijn. Gisteravond viel hii in bezwijming
en zoa is hii heengegaan. Wat een verdriet !
Heldewijs vertoefde een half uur in het sterfhuis en zich
toen plotseling herinnerend, dat de bisschop hem wachtte,
vervolgde hij zijn reis,
Nu ging hij Dammewaarts. Reeds za{hij in de verte den
zw aren, vierkanten toren.
warm, z,ei leii, ik moet te Damrne even poo- 't Wordt
zenblj
den pastoor. De bisschop zaltach niet al te ongeduldig worden.
Zoo gezegd, zoo gedaan.
De pastoor van Damrne was thuis en ontving den Lapscheurschen ambtgenoot gul en vriendelijk.
op reis ? vroeg hij.
- Zoa,
Ja, roaar Brugge, naar den bisschop.

-Ei!Tegen mijn zin, hoor ! Er ligt daar een boontje te
weeken.
toch'niet waar zeker !
- 'tJa,Iswe
hebben tegenwoordig eenige jonge edellieden
in den orntrek, die al even goed kunnen babbelen als de

grootste kwetteraar van mijn parochie. En ik verzeker u,
dat TVantje TV'auwelaar een grooten mond heeft ! Bidden
en babbelen, babbelen en bidden, en dan nogi veel babbelen,
zoo slijt ze haar leven. Maar eenige jonge kerelties, pas uit
moeders nest gevlogen, doen voor haar niet onder. Ze
hebben

-

mij aangeklaagd bij

den bisschop.

En waarvan ?
Wel, ge kent mijn parochie, nietwaar ? Och, Damme

-39't zijn broer en zuster. tseide parochies zijn
als kleine kinderen, die rnen niet alleen mag laten. Hier
zi1n ze nog vroolijk in hun batrdaeiigheid.
is zoo, 't is de geest van Tijl Uilenspiegel, die hier
- Datwerd
geboren
en onder den toren begraven ligt (1).
onzent ztgn ze kwaadaardig. Ik heb van alles
- hdaar t'Op
geprobeerd.
rnijn preekstoel sta ik sûm$ te preeken dat
Lowietje R.am, die zeven dagen achteneen kan slapen, wak.
ker schrikt en de ooren spitst. Onlangs was de arm van den
heiligen Antonius gebroken. De koster beweerde, dat het
beeld ornvcrgevallen was door 't geweld van mijn stem.
Ofschoon ik denk, dat het gebeurd is door den borstel van
zijn vronw, bewijst u zulks toch, dat ik nog al eens bulderen
kan, orn mijn schapen den goeden weg te wijzen. Al boter
aan de galg, man ! Ze loopen liever in de schorren of in cle
distels, die hardhoorigen. Ik verzon iets anders. Ik noemde
de grootste belhamels openlijk van rnijn preekstoel. Voor
somrnigen hielp het, anderen lachten rne echter vierkant
uit. F{et derde rnidclel werkte beter,
het rni!, opdat ik het ook toepassen kan.
- Z*g
't Is gevaarlijko maat !

en I-apscheure,

- GevaarlijÊ< ?
*- Wel ja, lk moet er voor rraar Brugge.
clan eens uit, ik word oprechû nieuwsgierig.
- Vertel
Wel, ik girag zell naar de herherg, klapte en lachte
- de boeren en speeide een partijtje kaart en wee hem
rnet

die het durfde wagen twist te zoeken ! Il.. zette hern vier.
kant aan de deur. Ge ziet, ik ben nog al wel gespierd, en
zonder te bluffen mag ik zeggen, dat er kracht in mijn
vuist schuiXt. Dat naiddel helpt. De parochianen hebben
awtzag voor rnij. Sedert eenige maanden is het rustig, ten.
(1) tanCen ttjd
_
De lespenaar,

zag rnen &Iaerlarts graf te Damme voor dat van U.ilenspiegei aan.
lvaarvoor de dichter gebeitdd zat, hield ûlen voor een spiegel. Een uil
teeken der w-ijsheid,
werkte
minder mede tot het misverstand. Die zerk is
-itu verdwenen,. ze werd. -verkocht enniet
gebruikt voo'r de kapitæteo van de kerkhofpoor,t
te Sluis. De regeering liet een nieulve zerk piaatsen onder Damme's toren,
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minste v-oor Lapscheure. Maar nu werkt men mij tegen van

,t

een anderen kant. F"igg kglfgrtjes uit
o'*lËg""G;
vlltjes die meenen de
wiisheid in pacht te hebben -- dé

wijsheid der boeken wel te verstaan
wee en
- ro"pér,
s9h1nd over mijn ge_dqag. Ik ben een liberrijn,
een JantjË
lioed leven, een drinkebroer, misschien ook ât ."" dronkê.
Iap en nu moet ik mij over al die doodzo"a"tt-grutt verant

woorden bij Monseigneur.
. - Ge zult gemakketijk absolutie krijgen, als ge alles
uitlegt.
Ik wil nog wat meer.
- En
wat dan ?
verwaande kereltjes een les geven.
- Pig_ttoogwijze,
Ware niet slecht.
't
- En niet te moeilijk ! Maar ik houd dat geheim.
Geloof
me, als ik iet of wat geluk heb, lacht a" ioig."a" week
geheel onz,e noordkant met die snapachtige
Toen Heldewijs war gegeten had
"aËË-rr""itj"..
w-as, verliet hij de pastorie én de oude ""
"iig"iïri
o"rË ouoi."Jb
our,
IVlaerlant, en nam d,e richting van Brugige.
dan ben iÈ aan de D"iirpoort. 't rs nu ar
. - Nogdateenis uur'
hll{twee te Bruglge, omsheêks twee
!ralfe,e1,
"* nii
l!naleis. Dan zal Monseign.*îii *9t r.""Ài'oïtvangen.
I\
deze reis *-àr
yervolgde;;
;;;;liji."-btï
-td;J;;
zichzell.
Maar
hoe verd"r"p,
ik
kom, ."ho;
="e"I"€.1
ik-;ii
gevoel. k zou wel een liedie willen zingen."Do"r,
boer
moest het eens hooren en aan een van ci"e
"""vertel.

?;;;t

morge_n ryerd ik als straatschanàà;i-;i;;;;hotden.
"aelli"de"
l.:,
Maar wat kan her mii ook schel"" ? W;ï;;;-Ëi;;
i-En tleldewijs

zong een vroolijk liedje
""ij
is
toch
èen
hemelscËe
gavË,
zeirttj
bij zichzefi,
?i"sen
toen 't versje uit was.-De vogeltier zingétto;k.'i;;*er dat
de,mensch z.oo dikwijls die ÉavË misbiuiki.
E".dg É99de priestér dachî aan aé jongË fieden van zijn
parochie,,die met schor-re keel, en dub"belit.*ra"
ionE aller.
lei walgelijke deuntjes uitbrutden.

-
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-41 Er is nog veel te doen in miin dorp.
maar laat werken op mijn wijz,e.

Als men mii nu

Drie torens teekenden zich in de verte af.
goede
sprak Heldewijs vroolijk; de
- Drie de O. vrienden,
Halletoren,
L. V. en de St. Salvator. En onder dien
Iaatsten toren woont Monseigneur. fla, de bisschop is een
goed overste, die altijd genegen is te luisteren. En de ouden
vooral aanhoort }llii. Zoo moet het zijn. Oef, de zon steekt.
't Zal dezen avond beter zijn op de terugreis.
't Speelde kwart voor twee, toen Heldewijs op de groote
markt van Brugge stond.
Hei, pastoortie, ge moest eens een nieuwe frak koopen,

- een havelooze straatslijper.
riep
zijnhier al niet beter dan op het platteland, rnoûI.
- Ze
pelde
de geesteliike, zich naar de Steenstraat begevend.
Mijn schoenen ziin bestoven. Bah, de menschen kunnen
zien, dat ik van ver kom. Ze weten dan rneteen, dat ik
onder de armen leef en miin geld wel anders gebruiken kan
dan voor schoone kleeren. En bovendien, laat z,e denken
wat zæ willen ! Onze Eleer deed de intrede in Zijn stad op
een ezel. En ik ben een van Zijn minste dienaren.
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