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Weekklapper.
AIs ons ec.rsîc ra.eekblad verschijnt, is de maand Novcmbcr begoniren;

Allerheiligen en Allerzielen zijn achtér den rug. En rrren heeft cle dooden her-
r-lacht en nu ook in 't bijzonclcr ànzc gesneuvelden. In zoovele gezinnen is
e r immers nog cliep rourv. I)aai- r'ergeet men het niet gelijk bij de woekeraars
cn ook zooveel oTficieeieu, dat er rnenige zoon, echtgenoot en vader in Ari-
guslus 1914 gezoncl vertroli nraar nimmer keeicle. \iro"g., was het dc ge-
r,'"'oonte in Vlaandercn kleinc Allerziclenkoekjes te cten en kaarsjes vocr hct
lenster te zetten.

En met Allcrziclr'n lag ctn g:'ootc.tlooclc vln Vlaar:clci'clî o!'er aarde.
I{ugo'Vcrricst. We zullen i,t .,ns volgencle nutnn)er nteer van hem vertellen.

Nu we van Allerzielen r:prekén, een lrroord over cle begrafenissen in
l,roeger tijcl. Ge rveet. hoe het bij voorname families in 't gebiuik was, huu
overleden verr,vanten in de kerken een laatste rustplaats te schenken. Nog
lriet qe veel zerken'liggen in ouclere bedehuizen, al zijn de letters dikwijls
rc.ecls uitgesleten door de vodeu der levcnden van vele geslachten. Te lande
l;.estaat r:og vcela! het gebruik van lijk- en uitvaartmalen. Onze vaderen hacl-
clen die gewooute eveneens, ja, ze komt zells voort uit den tijd toen onze voor-
rluders nog heidencn waren.'Toen werd een doode in ziin beste gewaad in
cen zaal der huizinge gelegd. Bloedvenvanten en kenhissen waakten er bii
cn krijschtert luide. Van tijd tot tijct werden ze afgewisseld. Op een der dagen
verzamelden de genoociigclen zich onr het lijk en de oudste deelde stukken
van een boekweitkoek uit. Men at die en dronl< bier uit een grooten hoorn.
Dat was het doodenmaal en de doodenminne. Gebruiken zijn taai. De Vla-
ningen werden Christenen, maar het lijkmaal bleef bestaan onder een ande-
ren Vorm. Men mocht sonrs wel van een snrulpartii spreken. De rekeningen
in de archieven bewijzen het. In een rekening van Tieneq leest nren, dat bij
rlt begrafenis van eetl voornaam inlvoner 126 pond rundvleesch, 14 pond var-
kensvleesch, g pond larr.leers'pek,2 kalveren,6 speetvarkens, 15 kiekens, een

hall schaap, 2 lrespett, 8 hazen verorberd lyerden en de hoeveelheid rvijn was

liaar verhouding. Het ging op die lijknralen sonls zoo rumoerig toe, dat in de

iaren 1600 en 1700, de overheicl in rnenigc stad maatregelctt nam en ltct aatl-

tal genoodigden bcpaalcle. Dit rnocht niet overdrevcn zijn. Ook beperkte tnett

de ltoeveelhcicl voetlsel ... En tttt in onzcn tijd hebben rve in Viaanderen noq

n'el uitvaarttrraaltijclen gezieu, waar er uren gcgeten en flink gedronkett lvercl.

Ook is op veel plaatsell cle cloodetiwaak blijven bestaan : vrouwen uit't ge-

buurte zitten 't nachts bij een overledene. Er is een tijd geweest, te Ant-
\verpen bij voorbeetd tot aan cle jaren 1800, dat de begrafenissen tusschen

6 eri Z uur 's nanridclags plaats hadden. 's Winters dus bij donker. Fakkel' of

flarnbeeur','dragers gingen de lijkbaar vooraf: Hoe voornamer de familie van
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clen overleclene, hoe meer fakkels ook, van 6 tot 24. Achter de kist liep een
man met cen geesel of roede, de roedrager, die de Goddelijke rechtvaardig-
heid moest verbeelclen. 't Is nog zoo heel lang niet geleden, dat te Antwerpen
de jongens uit het wecsgesticht de lijkkisten uit de woning moesten haten"
Dit was hun taak. iVlaar .eindelijk toch rverd dat misbruik afgeschaft.

Maar genoeg over dit tri,:stïg onderwerp.
Op 3 Novembel rvas het Sint-Hubertus. Deze Heilige lverd geboren te

Tervuren. Hij leidde als edehnan een slecht leven. De overlevering zegt, dat
hij eens een hert zag rnet een blinkend kruis tusschen het gewei. Dit trot
Hubertus zoo, dat hij zich bekcerde. Hij li'erd zells priestcr en later bisschop
van Tongeren. Hij stier{ toch te Tervuren in 727 en "jjn gebeente werd over-
gebracht naar de Aldennen, daar ç'aar het stadje Sint-Llubert rverd genoemd,
en men nog ter bedevaart gaat om ber[-aard te lvordçn van den bee{ der dolle
of razende honden. Ook te Terl'uren is een kapel aan Sint-Hubert gewijd
{1617). Tot voor l<erten tijd las men cr op 3 Novernber elk jaar een mis,
Coor rijke jachtliefhebbers bijgewoond. En in de kerk van Tervuren bewaart
nren een hoorn, die van Sint-Fiubertus afkomstig zôu zijn.

Van jagers gesproken. Flup was ook op jacht geweest, nraar hij hael
niets geschoten. Zoo durfde hij naar huis niet gaan. Hij ging een paat
hazen in een winkel koopen. ,,Hoeveel ?" vroe$ hij aan de winkelierster.
Deze begreep den toestand. ,,Deze hazen kosten trvintig frank", zei ze,

,n1aar hier iiggcn er drie met hagel in hun lijf, duidelijk'zichtbaar. De prijs
van elk is dertig." Flup dokte af en trok fier naar huis. De winkelierster lach-
te in haar vuisije. Ze was slim geweest. Ge moet soms slinr kunnen zijn.
I-uister maar. Nu in't winterseizoen vindt men rran alles uit"orn het,volk bij-
een te krijgen; en dat gebeurt ook wel om liefdadigheid. Zao wqs het onlangs
ook in een Vlaamsch stadje. En daar lt'e het over slim iraciden, Maria Piik-
kels was een liel meisje, dat nooit om haar woord verlegen stond en slim han-
delen kon. Zii weÀ geviaagd als verkoopster in zoo'n liefdadigheidsbazar.
In een grooten hof stonden er allerlei kramen en barakken. Men verlvachtte
vooral rijk volk, clat veel moest koopen aan gepeperde prijzen. Maar de winst
\vâs voor de verminkten en dan moogt ge wel wat woekeren. Zoo rnijnheer
l-appers, die altijd vol was van ziin blakendc licfd.e voor soldaten, ging ook
clien bazar bezoeken. Maar hij was geweldig gierig en hij pei4sde dat het
al genoeg zou zijn,, als de menschen zagen, dat hij het liefdadigheidsfeest
rnet zijn tcgenwoordiglteid vereerde.

Maria Frikkels kTeeg heni in de gaten en riep hem bij haar kraattt. Er
stonden nog veel rnerrscheu.

- Mijnheer Lappers ge gaat toch een groote cloos sigaretten van mij
koopen? vroeg Mietje?

- Neen ik rook niet, altwoordde Lappers.

- Dan dit schoon nota-boekje om alles op te teekenen.

- Ik schrijf nooit.
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- ,Een schoone wandelstok?
Ik rvandel nooit met een stok...

- Een pak beste chocolade ?

.Maar Maria verloor geen rnoed.

-Dit dan, riep ze d,àt iedereen het hoorde, een doos goede zeep.
l-appers kon toch niet ,eggen ,,ik wasch mij nooit", trii was het meest

preuscll.e manneke van de stad; en hij kocht en Mietje liet hern goed betalen.
Trvee dagen na SintHuhertus, dit jaar, trouwt Wilhelrr, de voormalige

keizer van Duitschland. Dat is anders dan hern ophangen, lijk men onze sol-
riaten en ook de burgers wijs maakte. Ja, ja, ophangen... Hij heeft daar op
ziin kasteel te Doorn veel geld verdiend. want hij heeft zijn gedenkschriften
otrrgesteld... en voor een goec,l prij.sje verkocht. En'lieden, die altijd tegen den

keizer schreeur,vden en ndg schreeurven, hebben daarvoor ook betaaid en dan

zien vr'e in de ententelanden die lerrgens in zekere dagbladen verschijnen. De
keizer moet in zijn vuistje lachen ! 't Gaat raar op de r,vereld toe en zoo fopt
men cie menigte. 't is juist vier jaar geleden dat dezelfde keizer laf zijn leger
rn den steek en zijn volk in de ellende liet. om naar Neclerland te vluchten.

nn de week die op 5 November begint, wordt het debat over tie Vlaarn-
sche F{oogeschool in ànze Kamer voort"gezet. 't Is moeilijk om een volk zijrr
recht te geven... Ook hier blijkt het weer, hoe nten de rnenigte fopt. Beloften,
Toen het land in nood rvas, genoeg. En nu, zei de heer Marck, durft men in
deze trçamer cluizenden Vlamingen, clie meer ,lan vier jaar de Duitschers be-
stredeil, voor knechten van Duitschers uitmaken. Er wordt schrikkelijk gebatr-

beld; er zouden nog in cle veertig redevoeringen over de hoogeschool tloeten
gehou'clen worden. ieder dier rederroeringett kost veel geld. Maar de Vlamin-
gen zullen vooral op cle stemming letten. En zoo komen n,c tot 11 November,
verjaardag van den rvapenstilstancl, nraar dan verschijnt ons trveede nummer
*qe oo,Ïr onzen tweeden weekklapper !

. Uit den ouden tijd.

. . Ëen vreemde ,heer moest met de diligence mee, zoo'n bommelu'agen,
uraârin men reisde ton er nog geen treinen of trams waren.

-.Eerste, 
tweecle of derde klas ? vroeg de koetsier.

Er rvas maar één klas, tenminste de heele wagen vormde maar één afdee-
ling" Doch de reiziger vroeg geen uitleg en zei op goed geluk < Eerste klas >"

Ep hij stapte in. De cliligence vertrok. 't Was tusschen Oudenaarde en Ronse

en de lveg rijst'err clâalt daar. Aan een berg begreep de vreemde reiziger
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het verschil in klas. De koetcier hield stil, trok hei clcurtje open en riep :

< Eerste klas-reizigers, blijft zitten; tweede klas stapt uit en r"l'anclclrit clen
berg op, derde klas helpt den wagen omhoog duwen ! >

Dat herinnert me aan den koffiemolen, die trvintig jaar geleden, tusschen
tr?oeselare en leper reed. Die koffiemolen was eelt treiàt1e, e"n < Belpair >.
waarvan lokonrotiefjc, goed.renafdeeling en reizigersafdeelingen (drie klas-
sen) één blok vormden. En aan de hoogte van Zonnebeke gebeurde het meer-
;nalen, dat het treintje den bcrg niet op kon. De vrouwen en tinderen mochten
Ian blijven zitten, mâar manilen van goeden wil stapten uit, en ,hielpen den

koffiemolen weer in gang steken. << Djoef-djoef >, zuchtte 't lokomotiefjg
en als er beweging kwam, sprongen de reizigers weer op den trein. Dat was
in clen tijd, toen daar ook < gemengde treinen > reden, half < marchandise >;
lialf reizigerstrein. Aan de tusschenstaties mosst ge mââr geduld toonen,
'"r'ant dan werd er gcmanæuvreerd...
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