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\Meelilçlapper.
O1; Sinterklaasdag hari ',1e I{a,nler- cle hoogeschoolkwestie weer eens vo,:i'

een lveek verschoven. Vlaansch recht stelt men zoo gemakkelijk uit... !'eei
ireeren wilcien rneer << licht >>. Dat recht voor de Vlamingen was hun te duister.

Licht ! Ik ciacht aan eÈIl anecdote over tvree geliefden.
Ze stonden bij cle open deur. \\1at deerde hun de koude ? Wat deer.de

hun de ijzige wind, die van de straat naar binnen woei.'Ze nanten afscheid
van elkaar, voor vier-en-tr,vintig lange uren.

-- Lieveling, schat, fluisterde hij, ik houcl toch zoo veel van u !

'-- Eu ik vrn u, ant'"voordde zij drvepend. Gij, licht van mijn leven, lic{rt
van rrrijn gedachten, licht van mijn heele bestaan, licht...

"- 
I-ucie, schreeuwde haar vacler nijdig van boven, doe onmiddellijk riat

licht uit, crn ge naar bed !

Dat is ai-va,, hetzeifde soort licht als cle franskiljons nu vragen.i u Vacler, hoe rvordt rnen het 't rapst rijk ? > vroeg een jongen. En uJe

vacler zei : << Dai is lastig te beantr,r'oorden, maar één ding kan u wel zeggÈft :

eerlijk dtiurt het langst >>. En dat slaat wel goed op anzen tijd. Op vier oiw*
logsjaren zijn veel rnenschen snel riik geworden... Men zou lrun wei krijgen...
de afrekening kwam... wat geduld en ze zouden niet veel pleziei van [ru;i
fortuin beleven en nog veel tneer hoorden rve. Maar ja wel..., de uraarhe{,-l

bleek heel anclers. Verleden week is weer van armoede, van verdriet en hart.-
zeer eell Vlarniuq gestorven, die nooit wat met Duitschers te,tnaken heeTt ge-
had, doch een hr:elen tijd van ziin brood beroofd werd, onrdat hii in den he-
zettingstijd enkele Vlaamsche r,vetenschappelijke voordrachten hielci. I\taar:
woekeraars rijuen en rotsen nog, sjacheren als vroeger en hanqeu nu tieir
grooien patriot en den Vlaamschhater uit. En voor cie oprechte ViatninËi,eu,
voor cle tlouwe Vlaamsche oud-strijders, die in de bloedgrachten belottq;l
lrregen err nu geestelijken rijkdom vragen voor hun vslla 

- 
hooger ontd'cl:-

rvijs - riuurt eerlijk ook rr.,el 't langst !

't Is verrnakelijk, om in de Kamer van franskiljottsche heeren te hoor en,

hoe lief ze onze taal hebben, << hun taal >, zeggen ze, en u'elk eeu prachtige
hoogeschool ze ons wel1schen... te Antwetpen, Mechelen, Mannckensvere ot
gelijk rvaar, als 't rnaar Gent niet is. Zeggen oi schrijven is heel lvat ânr,{ers

dan << doen >.

- Wie lc,as clie anre ulall, ciien ge claareven een frank gaaTt ? \rt'i)eg
lllen aau cen heer.

-- O, cle tl'ocgere schrijvcr vall cen boek, getiteld: < Viifhotttiertl ver'-
schillende rnanieren om fortuin te verwerven >, luidde het anttvoord. En ja,
zoo gaat net. Woorden krijgen we genoeg. de daden blijven uit. En tusscherr
a! die lieve worrden, komt dan weer de aap uit de niouw : spot e;r u'eleecii-
gingen. Een Franschschrijvend blad vergeleek dc Vlaanrsche huogesch'r.rl
lnet een... u'aterplaats of laat ons tnaar zeggen < llissiju >: iecler eischt ze.
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iiraar niemânci wil ze voor de deur. Te Antwerpen wil men de hoogeschooi
niet, te Mecheleii evenmin... enz. Fijne uitdrukking... Dat is zeker een staaltje
van hun zoo hooggeroemde << culture latine >>. Neen, niet Antwerpen, niet
Brugge, niet Mechelen, ons eigen huis staat nu eenmaal te Gent en daar wil-
l{3il \ve in en de indringer moet er uit.

Een belofte moet gehoucien worden, maar bij veel franskiljons is eer-
Revoel een broos ding. 't Is als bij den man aan wien een schuldeischer vroeg:
< Dus ge weigert te betalen -'' Hebt ge dan geen greintje eeregevoel meer in
uw lijf ? >) - << O, jawcl >, luidde 't antwoord, << als ik u daar plezier me:
lran doen, ik geef het u >>.

In de Kanier beginnen ze ook weldra rnet de militaire kwestie..l En
rnen wil de offic:eren verplichten Vlaamsch te leeren, oud,at ze al hun solda-
ten zoudcn kunnen verstaan. De minister beweert, dat de meeste het al ken-
nen. .fa... en da't brengt me cleze geschiedenis in de gedachten:

Soldaat P. was verzocht op de teraardebestelling van een vriend. Ee
vertroven waren geschorst, maar half-verlegen waagt hij het toch zijn kom-
rnane{ant te vragen met opgave van de reden.

- Zijt gii familie van den, overledene, vraagt de Vlaamsch-onkundige
k(riTrxflandant in het Fransch.

- Jawel, kommandant.

- Hebt gij daarvan een bewijs ?

- Hier zie, kommandant, deze brief - en de, jongen, die wel weet dat
zijn kommandant enkei voorwendt Vlaamsch te kennen, maar in feite geen
woord verstaat, stopt hem den brief in handen, die enkel spreekt over dc
koeien en varkens uit zijn vaders stal, en de dieven die overal rondloopen.

Floova,ardii schijnt de kommandant den brief te doorsnuffelen, tot hil
zegf : < Bon. congé pour cleux jours >>. ( Goed, twee dagen verlof).

Te Antwerpen heeft men Zondag, 10 December, Pol De Mont gehuldigd,
r{en ciichter-kunstkenner, folklorist... en die eerbetuiging was ruirn verdiend.

Pol De À!.ont is geboren te Wambeek, in het Payottenland (1857).
Tiin moecler heeft veel bijgeclragen tot cle ontr,vikkeling van zijn gcvoel. Zij
kencle bijna al onze Vlaamsche liederen, wist boeiend te vertelien en wees

ltaar zoorr op de schoonheid der natuur. Ook is hij zeer dankbaar jegens een

dier degelijke dorpsoncXerwijzers, die zooveel nut hebbeq gedaan. Het was

-{ohannus, Casirnir Van Leemputten. De koster rian Wambeek, Alfons Van
(ienck, leerde den knaap zingen en spelen. Pol De Mont nam deel aan dc

s{uctre,ntenbeweging en werd de bekende Vlaamsche strijder.
\ran Por 

"" i:ii*ii"i':"5,'.T";iJi-,:fi,",,e >>,

't is der vaadren schoonste lied.
Houdt u recht en ziet niet omme :

Volk, vergeet die leuze niet
Geen bespotter kan u schelen, :
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zet den dommen schreeuwer storn !

en, stond 't mes al op uw kelen
houdt u recht en ziet niet om !

tp l3 Decenrber herdenkt men de H. Lucia, die in veel streken van {taliil}
rJ,oor de kinderen vereerd ll,ordt, ,zooals Sinterklaas hier. Zij woonde in
nle 4" eeurv te S3rracuse, op het eiland Sicilië. Zij was was Christin gewordem
tJoor lraar moeder en toen deze ziek lag, deed de dochter een geioîte voo'r
haar genezing. Ze beloofde maagd te blijven. De rechter Pascal vervolgelre
iraar, om haar Christendom en veroordeelde de maagd, om ten toon sesteÏri
te rvorden op een plaats van zedeloosheid. De overlevering zegt, dar geen
soldatenmacht, geen span ossen haar er heen kon brengen. Lucia stond als
vastgeworteld in den grond. Toen liet de beul brandstof om haar stal;elen eu
die aansteken. De vlammen hlnderden haar niet. Ten laatste maakte men rftet
een degenstoot door haar keel een einde aan haar leven.

En om nog even op Sinterklaas terug te keeren, het laatst verschenen rrurn-
fier van. A. Hans' Kinderbil;otheek is een boeiend verhaal, Sinter:klaas ill
'{ Veerhuis, een geschiedenis aan de Beneden Schelde. Het bevat drie prentem
en kost maar 50 cent.em. Wie op die bibliotheek geabonneer(i is, krijgt elke
week een deeltie thuis (6 fr. 50 per drie maanclen. B" Hans, lXuis Guido
Gezelle, Contich".En ook bij 'dagbladverkoopers). En zoo verzamelt men eeît
waren schat in 't gezin voor de kincleren. 't Laatste ble,arije uir clit n,erkire
rs het volgcnde :

SINTERKLAA$ [N ÛNS T.AND.
Xn ons land zijn drie gemeenten naar Sint-Nicolaas

genoemd, de bekende stad ifr het Waasland, een donp
bij Luik. en naar men wil, ock Koolkerke bij Erugge,
dat vroeger Sint-Nikolaaskerke zou geheeten hebbem..

Sint-Nicolaas of Sinterklaa:;. zooals i,ve thans zeg-
gen, is ook cle, patroon dcr zecvaarders en irr dt
Hollandsche zeeplaatsen wordt zijn dag nog ciruk
gevierd door de ntatrozen. Vroeger echter meer dan
nu. Dan liepen de varensgezellen 's avonds vô*r'
6 Decernber gemaskerd, staken ze vuurwerk aî en
u,erclen ze bij vrienden en keunissen âan huis getrac..
teerd.

Veel kerkeu bij ons zijn naai Sint-l.Jicoiaas gc-
noemd. En we plaatsen hicr den kloeken Sint-t{i-
colaasioren va;r Veurnc, waa.r'iri rli: bekcn.lc, grootr
klok het < Bomtje >> hangt. Van dien toren rvertl
cioor onze soldaten vier jaren lang cle wacht gehou-
clen, in die bange oorlogsdageïl, toen zooveel kindei-
jes aan Sinterklaas vroegen toch hun vader of trlroe*
clcr spocclig ttrtris te brengen.

Sint- Nicolaastoren
te Veurne.
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