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-IV'eeklilapper.
Op Zondag 28 lanuari hebben Walen en franskiljons dus te Brussel

betoogd tegen de vervlaamsching -der Gentsche Hoogeschool.
Duizenden waren hiervoor uitgegeven, een gerveldige propaganda had

men gemaakt, dwang en drukking uitgeoefend, den leugen langs de straat
gesleurd... Welnu, dan is de betooging een reusachtige ...mislttkking ge-
weest ! Wie door geen franskiljonsch vergrootglas heeft gekeken, schatte
het aantal betoogers op 30,000. Moet ge daarvoor het land in rep en roer
zetten, de meder,verkirig krijgen van het kapitaal, van den minister van'
spoorwegen, van allerlei overheden. \'an allen, die voorrechten bezitten en
zc willen behoutlen I

Men heeft Zondag te Brussel de vaclerlandslietde rvillen uitbuiten.
't Ging zoo ver, dat een Fransch llrusselsch blad zelf protesteertle. onrdat
nren 't grat van den Onbekenden Soldaat bij al clat drijven sleepte... Men
huilde de Brabançonnc en u'ie weigerde, sol'ns eelt uur lang, net r-len hoed
in de hand te staan, kreeg de scheidrvoorden << Boche ! Traître >>, naar den
kop... en clikwijls slagen claarbij .. . À/ten zag hoe een grijsaarci ,,jaarvoor

ten bloede wercl gestor:pt.
Een nationale betooging ! En men iloesr hoi-rclerden gendalnrc.n, bene-

vens ai de politie tnobiliseeren ! Fioe u,aardis om zich dan als rie .reclders
van het vaderland voor te stellen.

België beleeit r-iroeiliike dagen. Zie maar eens naar de Ror,'r ! En nu
gaan de patriotten als 't urare aan't buitenland wijs rnaken. dat cle nreelcier-
heid van ons parlement, die de Nret toî vervlaarnsching val Gent sternde...
Duitsch r,lerk doet ! Hoe ri,aardig ! zeggen \\'e weer.

Als rnen meent alcius rccht tegen te hcuden !

In zulke dagen hitst men Wallonië tegen Vlaanderen op, ciooi' leugens
en laster.

Want Vlaanclererl u'as in ciien stoet
franskiljonsche heeren opgetrornrnelcl ol
schaarrid.

Het publiek van Brussel zweeg. Ja, hier en claar was een < klak >) opge_
steld, om te juichen. À{aar teekenend zijn staaitjes als 't volgende : op zeler
punt riep iemand uit de < inanifestation nationale > tot de toeschouwers...
in 't Fransch natuurlijk : << Maar uit toch uw meening, roep ! >> En tvree ont-
hutste vrouwtjes zeiden verschrikt : < Gand-Français >>. De anderen lachten.

- Doe de nationale kleuren aair ! riep men tot een Vlaming.

- Ik heb België in de loopgraven vercrecligd. Maar nu de nationale
kleuren ontheiligen, om aldus te doen kennen, clat ik het met uw befooging
eens ben, neen !

En dadelijk rezen knuppels op.

t7

niet, buiten eenige sukkeiaars, door
uedrvongen. En velen liepen be-
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Ja, knuppels gebrtriken knuppels, en wie geen gelijk kunnen halen,
beginnen te schelden en te slaan, als ze in meerderheid zijn.

We zeggen, dat Vlamingen gedwongen waren mee te stappen.

- Roep Gent-Français ! riep men hun toe.

- lr{ssn, we roepen niet ! antwoordden ze norsch...
Ze stapten daar immers met wrok in 't harte.
Maar genoeg...

Wij komen nu in de maand Februari, kortemaand. Den 3"" Februari
dient men den H. Blasius, den patroon der wolkammers, omdat deze Arme-
nische marlelaar volgens de overlevering met een kâm het lichaam zou
opengerukt zijn, omdat hij Christen was.

Onze vrolkammers werden in de middeleeuwen naar E.ngeland gelokt,
omdat men daar onze nijverheid wilde invoeren. De Vlamingen waren toen
immers de meesters in de wolle- en lakennijverheid. Denk maar aan onze
lakenhalleir.

Veel wolbewerkers vertrokken.... Geen wonder; hier hadden ze een

zwaren strijd om het bestaan, want ze waren echte loonslaven van de be-
goede handelaars. In tijd van krisis leden ze vreeselijke ellende. In tijd van
voorspoed .;erdienden ze niet genoeg, om wat over te leggen. Soms kwamen
ze in verzet. Ja, in de middeleeuwen kende men'ook in Vlaanderen reeds de
werkstakingen. De bazen noemden dat, natuurlijk van hun standpunt, < ledig-
Sâilg >>, en daar zij tevens de stadsregeerders waren, namen ze strenge maat-
regelen. De leiders dier stakingen werden in de gevangenis geworpen of
verbannen. Dergelijke uit de stad verwezen arbeiders moesten niet trachten
in een anclere gemeente werk te zoeken. Ze r,n erden geweerd als zwarte
schapen... Ook oorlogen drukten de nijverheid, verbod van uitvoer in Enge-
land, enz.

Cenceg, veel Vlaamsche wolbewerkers begaven zich naar Engeland,
en ze nafllen hun patroon mee en de Engelsche stielgenooten vierden Blasius
rul ook. n-ater werd Engeland protestant, maar Blasius bleef toch gevierd,
echter nu als < bishop Blase > en tot in onzen tijd hield zulks in 't Engelsch
woldistrikt stand.

Blasius is wel een Armenische naam, maal onze Vlamingen vonden
daar den stam van 't werkwoord << blazen >> in, en dus roepen ze den Heilige
aan tegen blaas- en nierziekten, tegen << zuchten > van de maag en nog ander
lastig < blazen >>.

Blasius haalde eens een kind een graat uit de keel en nog dient men
hem tegen keelziekte van kinderen. Zoo. ziet ge hem afgebeeld op een schil-
derij in de kerk van Blasius-Boekel, in Oost-Vlaanderen.

Als 'i sterk waait rond dien tijd, zegt men : << Blasius blaast en we
bldzen weere >>.

Mocht Blasius eens 't lranskiljonisme uit Vlaanderen blazen.
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