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't Jaar loopt ten einde. Nog in rg22 heelt de Kamer recht gedaa'1 aanVlaander.en en het zijn hoogeschËol gegeven. ,t C-ing ,o.ilijf.. Wat al geraas,getier, gejouw... lvat een v,erdacht *ulk.n ,"" Vf"Ëing"n'i
En E3 ster'men tegen g5..., waar men een plechîig beroofd recht metalgemeene sienimen had moeten toekennen aan Vraanderaî, dut in den zwaar_' 

sten tijct-onzer geschiedenis, in den oorrog, ,oo ,iii iiuî'u.toon.te en zurkezware offers bracht. ."

Maar voot clie 85 tegenstanders telde de stem der duizenden Vlaamscheoud-strijciers niet ! En nién cieed maar, of de troonberofte niet bestond.89 stemmen tegen 85; 't_ was bijna Wallonië tegen VlaanOeren t

, Hei is onze pricht en u,ij vervurien dien g"u.n.,'oÀ huroe en dank tebrengen ean ciie waren rveil<e ïndanks leugen en laster, ondanks ar de opge_lritste hartstochten, het-.kabaal tegen hen gericht, alleen naar hun gewetenluisterden en aan het Vlaanrsche iecht hun stem verleenden.
F{oe groot staan die v.r'aren tegenover enkele vramrngen, werke hun volllin den nrg sclioten...
Hoog staan ze,.b9vc1 alre beleedigingen van hen, die nog dachten, dalin schelden kracht ligt...'
vlaa'deren kende in creze cragen gee' partijschap rneer. En we noerrerlook met eerbied de namen van Frans van câuweiu"it,--erorper pouilet,

Franck' I(arnier Huysmans en ornvatten daarin allen, die rond hen stoncren.De I(rrner heeit nog r..rrt g.Jrr" voor het .rnâ" àn-r t jaar. ook dat
'erheugt 

orrs. we kunnè.n NieuTvjaar vieren in 
""n-toopvoile stemming...en eikaar bij orze wenschen 

^unritt"n ook van den Senaat recht te vragen.'t Jza: 1922 moet voor vraanderen 
_een historisch jaar zijn... en rg23ons brerrgen-de opening der Vlaamsche hoogeschool te,Gent.De ''erdachtmakingen cruren voort. De iranskirj";; -.iàt.n 

nog en zenraken geirrcht... ze konctigen nu met rawaai aan dât er mi!rioenen bijeen_kornen, on1 voor hen een,Fialsgle hooSeschool op t..rcnt.n. W.l ja... wijhebben ciaar niets tegen. we hebben 't Ttti;o g.r.go , u"iuuii'r.rf urv hooge_school' ais die van hlt vlaamsche vork u te min is... À{aar we zien cre mir_lioenen 
'cg niet !! AIs ze ciie roo g"n rLteliif< gwen, ;;,iù r" n, b"_"r.n,waaror., ircbben ze dan twee maanàen rang Ëetiano ;;;;il;"p gezet, zij diezich toch loen.ren cle << mannen van orcle ? >>

Maar laat ciie heere' nu doen... De vranringen hebben zich thans metden senaat te i:enioeien. Rust niet op de verkregen uitsragen. werkt voor deeindzege I

En van mrtioenen gesproken... reecrs vier jaar hooren rve altijd maarklagen ovcr den ontreddJrdàn toestand-ànre, tinanciën. Die franskitjons noe_men zich << de patriotten >' Ze schermen nu plots met rnillioenen. waarom



I6 IT VLAAMSCH TiEZIN

hielden ze die in den zak, als ze toch zulke groote vaderlanclers zijn, en
hielpen ze nie!. de staatskas wat stijgen !

Patliotten. met woorden, ja...

We i'iemen dus afscheid van 1922 |

We beginnen het nieuwe jaar...
Reecis onze heidensche vaderen vierden Nieuwjaar met darisen en sprin-

gen, eten en drinken. En nog steeds is dat gebruik blijven bestaan. Sint-E{ooi,
die onder meer de eerste kerk van Duinkerke bouwde, en vooral langs de
kust het Christendom predikte, verzette zic[ tegen de ongebondenheid...
Het lawaai maken van onze heidensche voorvaderen geschiedcle voorai om
de booze lleesten te verjagen... Daarvan zijn sporen overgebleven. Te Ant-
werpen tluiten de booten, als 't nieuwe jaar aanbreekt. In sommige strelçen
lost men schoten of slaat men op ketels en potten.

'We herinneren ons Oudejaarsviering in een klein, rustig stadje...
't Gezin zong een lied.

<< Uren, dagenn rlaanden, jaren,
Vliegen als een schaduw heen,
En wij vinden, rvaar wij staren,
Niets bestencligs hier beneên.
Op den weg dien wij betreden,
Is geen voetstap die bekijft,
Al het heden wordt verlecien,
Schoon 't ons toegerekend blijft >.

En wii \Maren verzarneld in cle groote kamer vau zoo'n ouderwetsch huis,
waar de vader een eerbiedwaarclige hooldman is, en in clen wijden zetei
troont.

I an.Ee pijpen met geurige tabak, warme punch kralencl in cle fijne glazen,
wafeltjes, door de dochters gekneed en gebakken... en boven en ont rlat alles
de heerlijke gezelligheid !

Elk uur hoorde mel daar op de stille straat wânt ieder viercle den
oudejaarsavono thuis - de nachtrvacht, net zijn klepper in de hand en een
middeleeur^,,schen degen aatl de heup.

Tien uur luidt de klok,
De klok luidt tien...
Elf uur luidt de klok,
De klok luidt elf ...

Zijt-: stem klonk plechtiger nu, dan andere avonden. Speelde hij ook niet
een rol in den < tijd >, in het jaar ? En hielp hij niet het jaar tot 't einde.
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E,n.lal ernclelijk diepe stilte... in huis. ieder iuisterde... en zu'aar';iel
uit den toren de eerste slag van middernaôht. Bijna eerbiedig hoorde men altr:
slagen aan.". dan pas begon't nieuwe jaar. En op de stilte volgde luidruchilg-
heid... een vlc,t,.l van nrenschen en kussen.

()uqiei:iarsavond in 't gezin, het is zoo schoon.

ember tot Drie Koningen is het een feesttijd. De zaken zijn
slap... Err cp oen buiten komt nten gaarne samen op de een of andere hotsteê
om op vtrmakelijke r'vijze den avond door te brengen. 't Is het oude joelîecst.
Na clrie Koningen begint de landntau weer naar de open dagen te verlanq-et"l,

naar der arbeiil. Hij heeft dan lang genoeg << achter de stove >> gezeten.
De Kerk \r'€[SChte eertijcis het nieuwe jaar te doen beginnen op 25 l3e-

cember, Kcrstciag. Vandaar dat Drie Koningen in West-Vlaancleren nog vrel
<< Dertierid;rg >> heet, dat is r1e dertiendc tlag na Kerstmis.

Sommige vorsten bepaalden Paschen als eerste dag van 't jaar. Dit b{eek
lnoeilijk, lr'ant Paschen valt op verschillende datums. In i575 rverd in'ons
land gebuden het nieuw jaar te beginnen, zooals dit het geval was vrror d'e

invoering van 't Christendom.
Wij '..r'enschen elk Vlaamsche gezin een zalig nieuu,jaar. Ons rveekbiail,

rraar dat gezin genoemd, groeit en bloeit. Het heeft zich dadelijk veel vr,ietr-
den verr^'orven en dat het al sterk staat, zal ll.eldra uit al zijn uitbreidting
biijkcn.

I'e! wil meer en meer zijn een degelijk blad voor ons Vlaanlsche ri*]k,
een blacl, tiet naast een boeienderl ronlan, ook verteilingen en beschrijvilgen
geeft uit ons volksieven. onze gewesten, onze geschiedenis.

I-let treedt rvelgezincl het nieurve jaar in.

DE OIJDE NAMEN ONZER MAANDEN.
Janua'r'i (Lauwemaand-Iesusnraand), - Februari (Sprok:înaand-Licht-

rnismaand,l, - Maart (Lentemaand-St-Jozefsnaand), - April (Grasmaatrd-
Paaschmarrnd), - Mei (Bloeimaand-Mariamaand), 

- Juni (Weideuraa,nd-
H. Hartn,aand), - Juli (Bloeimaand-H. Bloedmaand), - Augusius (Oogst-
rnaand-St. joachimmaand), 

- Septernber (Herfstraaand-Engelenmaand). -October (.7.eairnaand-Rozenkransnlaand), 
- 

\svsmber (Slachtluaancl-Ajl;ler-
zieienmai:nd), -- December (Wintermaand-Kerstmisrnaand).

De beste gelijkenis.
F.ot:graaf. - Uw zoon heeft lang geleden een halT clozijn fotogratrieën

Iaten ma.kerr. Hier is een afdruk, dien ik toevallig bij mij heb; goed gelijkend,
vindt u riict ? Maar tot mijn leedwezen moet ik zeggen, dat mijnheel ulv
zoan ze irog niet betaald heeft.

De vader. - Hm... dat lijkt nog veel meer op henr.
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