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Weekklapper.
't trs geen rustig begin van het jaar. Er worcit veel gerucht gernaakt rond

cle Vlaamsche Hoogeschoolkwestie. Wij willen er nu niet meer van' zeggen
dan dit : << Laat alle Vlarningen eeudrachtig staan achter onze voormannen,
die de wet in den Senaat zullen verdedigen >. Geen gevit, gekibbel, gerede-
trvist onderling, maar alles vergeten, wat ons scheidt, onr de rangen aaneen
te sluiten tegen de Waalsch-Franskiljonsche koalitie, die vurig hoopt in den
Senaat ons recht te verkorten.

Nieuwjaar is duchtig gevierd geworclen, in spijt van den slechten tijd.
Nog wel, maar vroeger toch meer, werd de avond voor Nieuwjaarsdag

thuis vroolijk gevierd. Men deeci allerlei speiletjes en de meeste hadclen een
eigenaardig doel, namelijk de toekorust te voorspellen. 't Lâg imltrers voor
de hand, als men aan 't begin van een nieuw jaar stond, te vragen, r,vat het
zou brengen. Men ivilcie de toekornst doordringen, een zwak van alle tijden...
en nog. En ge zoudt verbaasd zijn, moest ge weten, hoeveel voornante lieden
cie goede klanten .van waaTzegsters ziirr. Een dier spelletjes clan was < watte
blazen >. Jonge lieden van beiclel geslacht zaten sarnen en pluisden boomwol
uit. De vlokken v.'erden op tâfel gelegcl en men ging aan'tblazen. Als de wol
\ran een meisje op een jonkman rrloog, wisten de anderen te verzekeren, dat
clie twee in het jaar aan't verkeeren zouden gaan. Dat gat dan aânleiding
tot pret en plagerijen. Verloofden, die in het jaar zouden huwen, noesten ook
hun geluk beproeven. 7.e wierpen een noot in 't vuur. Brandde deze n-rstig..-
't beteekende geluk. Spetterde ze, dat was ruzie, tegenslag en andere minder
aangenanre dingen. Men beclacht niet, dat het al of niet spetteren veel afhing
van de droogte der noot.

Nu, 'k heb toch nooit gehoord, clat een meisje haar jongen liet staan,
ol omgekeerd, omdat de noot spetterde.

Men goot ook lood en liet clit in koud water druppelen. Het loorl stolde
in allerlei grillige vorfieu. Uit die vormen voorspelde rnen de toekomst.
Kreeg het lood cle geclaante van een schaar, dan zou het meisje rret een
kleermaker trouwen ; was het een schoen, clan zou cle uitverkorene een
schoenmaker ziin, enz.

De Chineezen vieren acht dagen Nieuwjaar. Nu. zulke Chineezen vindt
men in Vlaanderen ook wel. Maar verstandige menschen zien we den 2den
reeds aan 't werk, al moogt ge in Vlaanderen de gansche maand Januari uw
kennissen << een goed zalig nieuwjaar >> wenschen.

In het begin der maancl Januari las men in de middeleeuwen aan de
Schepenhuizen de gildeboeken voor. De arbeiders kwamen daarnaar luis-
teren. Ze wilden hun rechten kennen. Dat waren de wevers en ververs, de
volders, de kuipers, de leertouwers, al die stoere Vlamingen, welke van geen
verdrukking wilden weten.
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Wee als de franskiljons van hun tijd het probeerden hun rechten te ver-
korten ! Wee als de Walen het zouden gewaagd hebben bij hen baas te gaan
spelen. Niet, dat cleze ook al niet roerig waren toen. De Waal is met die
ziekte geboren. Toen de nrenschen gemaakt werden en er daar een Vlaming,
een Franschman, een Schot en andere stamvaders van natie's lagen, was er
nog een beetje stof over. 'k Ga een Waal maken, zei de Schepper. En de
Waal ontstond... Hij cleed zijn oogen open, rekte zijn arnen en beenen... en
hii schopte bij die beweging tegen een Vlaming, en begon toen te spreken,
want hij riep : Sacré... Laissez-nioi tranquille (Laat me gerust).

En't is nog zoo; hij schopt dikwijls naar ons, wil baas spelen in ons
hnishouden, mâar rocl)t tegelijkeLtijcl : << Laat mij gerust ! >

Babbelen kunnen de Walen altijd goed, slacht van Jean-Baptiste Tout-
ànous, van Luik. Die was eens genoodigd bij een Vlaamschen kennis te
Schuilerskapelle. Zoo, het noenuraal werd opgediend. Men volgde daar nog
de oude mocle, dat wil zeggen een groote schotel met << erpels, worteltjes en

vleesch >> stoncl miclclen op cle taîel en ieder at daaruit, met zijn vork natuur-
lijk. En Jean-Baptiste Toutànous, clie al heel den morgen zitten klabetteren
had, at gretig nlee. << Ah, madarn >, zij hij tot de gastvrouw herhaaldelijk,
< les carottes sont bonnes > (de u'ortels zijn goed), maar hij stekte al het
vleesch uit den "schotel. En zoo cloen ze nog al veel. << Wij willen niet van
deze ol die Vlaamsche r.,ret >>, loepen ze, << we wenschen broeders te blijven
met de Vlamingen,en die rvet zou or.ls kunnen verdeelen >>. Dus moet alles
blijven zooals het is en bijvoorbeelcl een heeiVlaamsch dorp moet dansen
zooals een Waalsch ontvanger schuifelt, moeten honderden ambtenaren in
het Fransch werken, omclat hun Waalsche overheden geen Vlaamsch kennen.

Ja, van baas spelen en twisten gesproken. De kleine Peer Wante lanram

thuis met een blauw oog.

- Peerke, wat is er gebeurcl ? vroeg zijn moeder.

- O, die leelijke Broos Kinkels... hij heeft me een blauw oog geslagen,

maar ik zal hem ook wel krijgen !

- l\ssn, neen, geen \À/raak, hernam tloeder. C'e moet met alle jongens

in vrede leven. Ge zult kwaacl met goed vergelden. Hier, breng aan Broos

Kinkels dit stuk appeltaart, en vraag om goede vrienden te ziin.
Peerke scheen dit voorstel toch veiliger te vinden dan wraak te nemen.

Hij vertrok met de appeltaart, maar een kwartier later keerde hij terug met

het tweede oog in blauwe kleur. En zijn neus bloedde daarbij..-

- Peerke, wat is het nu ? vroeg moeder.

- O, Broos at eerst die appeltaart op, sloeg me dan weer en zei :

- Vooruit naar huis en haal wat anders, dat me goed smaakt !

Zoo gedragen zich cle iranskiljons ook. Geef hun wat toe, en ze schop-

pen nog meer naar u... Dat bleek in de Kamer.

- Wat ! huilden ze tot de Vlamingen. Ge beweert; dat ge ons toege-

vingen cloet met uw Fransche leergangen, ge zijt nog onverzoenlijker en
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onverdraagzamer dan vroeger ! En een begon zelfs te schelden... Die < pal-
toquet >> - Hyrnans - was zoo op zijn zenuwen, dat hij met l(erstdag en
Nieuwjaar naar Cannes, in het Zuitlen van zijn << douce France >> van de
ontsteltenis moest gaan uitrusten.

Maar we zouclen over de Hoogeschoolkwestie zwijgen. We gaan nu naaf
Drie Koningen, nog een oud Vlaamsch leest, u'aarvan we de volgende week
meer vertellen.

Gtr moet maar kunnen.

Burgcrneester. - Wel, gij onbeleefcie Jan, gij neemt voor mij den hoed
niet af.

Jan - Burgemeester, ik zal het doen, als gij zoo lang dit varken vast-
houdt.

Vraag.

Ongetrouu'de vriendin. - Maar zeg mij eens, Clara, is een man werke-
lijk boos als hij thuis komt en het eten niet klaar vindt ?

Getrouwde vriendin. - Zeker, hij is bijna even boos als een vrouw is,
iederen keer als het eten klaar is en haar nran nog niet is thuis gekomen.
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