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"W-eekklapper.

De Vlamingen, die de verslagen ()ver de Kamer van volksvertegenwoor-
diging lezen, zullen met verbazing r.rit de rede van eenige Walen vernomen
hebben,dat de Walen in ons land rercirukt worden... 't Is dat wij het niet
zien ! Neen, wij zijn blind... We klagen... In't leger is alles Vlaamsch, de
meeste officieren kennen geen Fransch, de generaals ook niqt; enkelen spre-
ken rvat < gebruikeiijk Waalsch >>, \vat militair Fransch, maar legerorders,
bevelen, besturen, alles is Viaamsch ! De rù/aalsche soldaten zijn niet thuis
in de kazernen. Ze l";orden uitgelacherr om hun Fransch... In de Kamer spreekt
de voorâtter altijcl Vlaamsch, en dc meeste redevoeringen zijn in dezelfde
taal. Als een Waal het waagt zijn Fransch uit te halen, maken de Vlamingen
lawaai. laciren ze oï trekken naa. clc clrinkzaal.

In Wallonië spreken de treinwachters Vlaamsch, roepen en vragen ze
alles in 't << llarnins > en cie reglemr:nten en dienststukken in de Waalsche
staties zijn ool< allemaal Vlaamsch. Ln als een arnle Waal u'at vraagt, klinkt
het << Versta niet >.

De vier hoogescholen zijn Vlaamsch. De Walen. die dokter, .advokaat,
ingenieur willen worCcn, enz., moet;'n hun studies doen in 't Vlaamsch. De
Walen vragen al lang om een Fransche hoogeschool, maar ze krijgen er
geen... Toch, i,vij Vlarningen, zijn gc;cde jongens,'en omdat ze in Walloniê
zoo zagen en het volk ophitsen, zullen we hun een brok hoogeschool geven,
te Bertrix of Durbuy. En we zullen't geld bijeen schooien in de gemeenten
van't land.

Lezer, als ik dit schrijf, denk ik aan een prent uit onzen kindertijd : de
verkeerde wereld. En wat ik hoor over dê Walen, is een omgekeerde
toestand. Maar moest ge redenaars in de Kamer gelooven, dan worden de
Walen zoo verdrukt. Ja, dergelijke praat vertellen die heeren voor hun l2,Oe0
lrank per jaar ! 't Is een droevige toestand met onze hoogeschoolkwestie...
F{oe zal n}en ze oplossen. Hei schijnt nioeilijk den Vlaming recht te doen. En
ik peins aan wat Hugo Verriest zei over den plicht der grooten jegens den
kleinen, C.er geleerden jegens de mini.ier ontwikkelden. Zonder hoogeschool
kan er geen beschaving van boven naar beneden druppelen. Ik denk in 't bij-
zoncier aan Hugo Verriest, omdat rr.'c op 25 November zijn B2"" verjaardag
zouden gevierd hebben, hadde de doco ons den goeden pastor van te lande
niet ontrukt.

Den 25"o November is het Sinte Catharinadag. Catharina of Katheliine
is een naam, ciie in Vlaanderen veel voor komt. Men verkort of verandert
dien naam ook tot, Tri...ne, Kaatje, Kato, Trijntje. De I-1. Catharina u'erd in
Alexanclriè, in Egypte uit Koninlclijken bloede geboren.

't Was in dien tijcl - de 4" eeuw - Cat keizer Maximus cle Christenen
ven'olgcle en de maagd hem met zulke r,,,,elsltrekenciheid de r','aarheicl van
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haar geloof bern'ees. ilit de vorst v:jftig geleerden sarïen riep onr haar te
weerleggen. Doch, Sinte-Catharina bekeerde al die filosoofen. Maximus liet
haar geeselen en kerkeren en dan oi,r een wiel binden, beslagen met nagels
en ijzeren punten. Toen het wiel begon te draaien, brak het rad. De Keizer liet
cle maagd dan onthocif.len en uit de u'onde liep melk in plaats van bloed ten
teeken van haar zuiverheid. En de lcgende beschrijft verder hoe engelen het
lichaam wegnamen en naar den berg van Sinai droegen en het daan begroe-
ven.

Men begrijpt nu, waarom de dichters en redenaars en ontelbare rederij-
kerskamers haar tot palronesse kozan. En velen, die nret rviel- en draaiwerk
bezig zijn, als r'r'agenmakers, wollenr'.revers, spinners of spipetten. wevers,
twijnders, pottenbakkers, gedenkend het wiel,hadden de maagd tot bescherm-
heilige. Om ha.ar geleêrdheid en zuivr:rheid vuerd ze in de rneisjesscholen ge-
vierd en aan de kust zclng men welec;' :

Sirte Katrrryne
Doet de zuniie schijnen.
Doet tle regen ovcrgsan

Dat alle wijze meiskens naar schole gaan.
\Mie gaat ze leclen ?

Onze Lieven Heere.
Wie gaat ze clouwen ?

Wie gaat ze slaan ?
Sinte Bastiaan,

Met ziju zilvcren schuimspaarr.

Men client Sinte-Catharina tegen een bekende velziekte in Vlaanderen,
I(athrinen'iei genoerrd, en daarvoor gebruikte rnen de blaren van Sinte-Karijn
of Sinte-Kathrijnskruid

Als het op Sinte-Catharina << vriest, zoo vriesi het zeven weken lang e,
zeggen de boeren. Laat ons hopen, cizrt het niet waar is, want op den ochtend
van Sint-Catharina.dag lag er to-ch hier en 'daar een vleugje ijs. Deze week
voerde ons tot Decembcr en op den 1"" van die maand vieren de smeden hun
patroon Sint-Elooi. Sint-Elooi werd in 585 in Frankrijk geboren. I-lij bestuurde
de geldmunt van den koning. Hij smcccide goud en zoo n'erd hij later als pa-
troon der smeden gekouen.

in 640 r,r'erd hij tot bisschop tekozen van cle vereenigde bisdornmen
Noyon en Doornik. I-irj ging toen het Christendom prediken in 't Brugsche
Vrije, te Roeselare, Kortrijk, Huist, Texe!. Hij liet volgens de eerste overleve-
ring de kerk bouwen tu:schen Oude.nburg en Rodenburg (Aardenllurg), daar
il'aar Brugge ontstond.

Hij werd de patr.ron van goud-, zilver- en hoefsmeden, van diamantzet*
ters en ketelblusschers en zijn feestcl:rg werd alom gevierd. In de St-Elooi-
kapel, aan het einde der Smeestraat re Brugge, bezat men een relikrvie vare
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hem, besioten in een zilveren hamer. Op St-Elooi's dag werden de paarden
voor tle deur van de kapel gebrachi; cle proost van't smeden-ambacht gai
er elk ros een klop op clen kop met cien hamer, en de clieren clraatden dan
cloor tle Snreestraat, langs cle vesten, tot r,veer voor de kapel. Maar die plech-
tigheicï ontaardde dermate, dat men ze in 1872 orn de misbruiken afschaîte.

Te Ieperen r,vas het cle bisschop ciie c1e paarden met clen hamer zegende.
Te Beerst, Rolk'gem, Ramskapelle e'r Fine kwamen de ruiters processiegewijs
Sint-Elooi vereeren.

De hanrer zal wel een kerstening zijn van clen hamer van Tor, clen god
onzer heiclensche vacleren, naar rvit'n Torhout (bosch van Tor) genoemci
u'erct.

'Fe Eessen in de parochiekerk h!r:g (is ze gespaarcl ?) een luikschilderij,
clie in n8 smalcleelen Sint-Elooi's leve n verbeelclcle en het schoonste sieraad
,.,an het beciehuis rvas. Oorspronkeliik behoorde ze aan de groote kerk van
Dixmuitlen. Maar hoe grng het over een eeulv rnet kunstschatten ? Zoo werd
ook cieze schilderij verkocht aan de juffers Seysi die school hielden in de
Beerststraat. De schilderij verhuisde r..,elclra naar clen zolder en r,r,erd er maar
eens aigehaald bij cle qroote wasch on er kuipen op te zetten . Zoo zag ze

pasioor Bertijn Courtois, een kunsil.-rliner; hij kocht ze voor 30 frank en
schonh: ze in 1840 aan cle kerk te Frlssefl. Het gewrocht dagteekent van de
i6" eeurr,. Trvee luiken iiaciden veel geieclen van de kuipen.

Fol Lanrme had lrrk Sint-Elooi geviercl en krvam zeer laat uit de her-
berg; hij vroeg aau een voorbijganger, voor wien hij bleeT staan waggelen :

- Weet ge de smir-lse niet van Pol Lamme ?

- Maar gij zijt Pol Lamme zell !

- Ik vraag u niet of ge Pol Lamme \ent, nraar of ge cle smidse van
Pol Lanrme weet staan cn zoo ja, brcng er rnij eens naar toe.

En nu zijn r,ve in clc Wintermaand, clie Sinterklaai tot ons brengt. Ouders,
verblijcl dan uw kinderen met boekjes uit A. HANS Kinderbibliothe€k. Gij
kunt ze bij cïaqbladverkoopers krijqerr oI aan het ac{res van dit blad. Ze vor-
rnen een schoon geschcnk. Er zijn re ecls 2 I deeltjes, allen aÏzonderlijk t:
verkrijgen aan 50 centiemen het stuk. En er staan prenten in. Dien raad geef

i}< u ,:lcrk voor naamdagen cler kinderen, Kerstfeest, enz.

Niets bijzcnders.

- 
Ik hoor', dat ,Vlarconi nu een instrument uitgevoncleti heeft, dat vijf-

honelcrti u'oorden per ntinuut kan spreken.

- 
Niets bijzonders. Ik heb zoo'n instrurrtent getrouwcl.

Andere tijden, andere zeden.
iJii een brref : Voor r,r.'ij getrouwd waren, wierp mijn vrouw slechts ver-

iiejtlc blikken op rnij, tegenwoorclig werpt zij alles wat voor de hand ligt.
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