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\T/-eekÏilapper"
De volgentle r'r,eek begint de vasten. Eerst.hebben rve dus Carnaval en

Vastenavond.
Carnaval komt -- verschiet niet - r'an Carni vale dicere of in onze taal

<< vaarwel zeggen aan het vleesch >. Immers het waren cle dagen voor het
vasten - Zoo beweren rie geleerclen.

In de middeleeuwen werden die dagen luiclruchtig gevierd. De ntagistra-
ten van Ant."verpen kirrartren Can samen in een herberg, om beter- de orde te
harrrlhaven. De inenschen waren toen nog ai roerig. Ten iare 1.404 zaten ze

in de << Lelie > in de Carnmerstraat. Op stadskosten dronken de vroede heeren
wijn. Ze mochten wel iets hcbben oni zoo over de goede zeden hunncr onder-
danen te waken. Maar's avonds laat waggelden ze zelT naar huis... Och,
men ziet in cleze clagen ook nog wel, dat woorclen geen daden zijn en velen
eigenlijk willen zeggen : Luister naar mijn woorden, doch ziet niet naar
mijn claden. >> Dinsclag is de eigenlijke vastenavond. Dan ntoeten de koeken
in de pan sissen. Te Me'chelen hielcl. men eertijds een steekspel'op de markt.
ln 1514 zag men daar .,roor een .venster tran de << Su'aen >> Karel V zitten.
Hij was toen nog naar 14 jaar oud. De Gentenaars waren nog lier op het
graafie, clat in hun stad geboren was, 't Zou nu een keer een Vlaming-zljn,
<< hun heer >>. Maar 't was anclers !

't Was percies als nu. De Franskiljons of I-eliaarts lieten de Vlamingen
feest vieren en met stoeten uitga-an en roepen en tieren. Maar intusschen
waren ze hen leelijk aan 't bedriegen. Ze hadder, hun grooten baas Chèvre
als oppervoogd in het paleis rn,eten te schuiven en c,lie zorgde voor de rest.
Karel werd opgevoed in haat tegen de Vlamingen en hun zin voor vrijheid.
Vlaamsche meisjes verleiden,clat mocht hij. als die schoone slachtersdochter
van Gent. nret wie hij in dc nreerschen langs cle Leie ging wandelclen, gelijk
De Geyter het zoo treffeud vertelt ; en dan Johanneke van der Gheenst van
Nukerke, die de moeder wercl van Margaretha van Parma. Maar de Vlamingen
steunen, neen, ge weet 'wat hij in zijn geboortestad uitstak, heel
Gent nroest bukken, Roeland uit den toren bonsen en.cle fierste poorters nret
stroppen aân voor hem verschijnen. ziin rijk hield toch ook geen stand zoo-
rnin als dat van zijn naneef Wilhelm II.

Op Carnaval gingen ook in vele steclen cle reuzen uit. En de jongens
Iiepen met clen rommelpot. Als ge op vastenavond niet eet, krijgt gelan
't heele jaar geen koorts, zei rnen in mijn jongen tijd. Maar niemànd wilde
zich aan die wreede proeve blootstellen. Niet eten op vastenavond, als over
heel vlaanderen de geur van pannekoeken walmde, dat was onmogelijk.

Begrijpt ge de west-Vlaamsche spreuk : < 'k Ben zoo verlaan ali een
panne op vastenavond >>. Ik heb het zoo druk als een koekepan op vasten-
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avond. Dan moeten inrmers naar oud gebruik in een Vlaamsch gezin koeken
worden gebakken.

Maar we moeten niet tot c{e middeleeuwen teruggaan. Tot aan den oorlog
was Carnaval in de rneeste steden nog een echte wallebakkerij:.. En gaan we
twintig, clertig, vijftig jaar terug, wel toen deden al de,zotte streken nog aan
de midcleleeuwen denken ! In 1838 was de polka een nieuwe clans op den
Vastenavond.

I)*or van Rijsr,vijck dichtte

< Wij zien bijna geen anclre clansen
In dagelijkschen omgang meer
Daarin zijn i,vij de rappe Franschen
Vooruit geschoven dezen keer >>.

l{ij bedoelcle op het één stap voor- en twee stappen achterwaarts.
We hadclen het daar over Reuzen. Die cleden mee aan den Vasten-

avondpicf.
L)e Antwerpsche Reus r,vordt nu uitgenoodigd tot een bezoek aan Douai,

in Noi;rd-Frankrijk... Iecier zijn goesting, maa: de tijd sternt nu niet tot
zulk kinclerlijk feesten... rVlen zal clit jaar daqsen op een vulkaan met Carna-
val. Flce kunnen we anders Europa vergeli3'ken !

14 Februari is de geboort'edag van Jan van Rijswijck, wijl-en burgemees-
ter van Antrverpen. trk denk hier aan een woord van << onzen Jan >,, zooals
de Sinjoren hem noemden ...Er werd in clen genieenteraad cloor iemancl al-
lerlei flauwigheid verteld over 't Fransch, dat het een wereldtaal was, een
schoone taal enz., rn at ik gaarne toegeei als ge ze ïtaat niet uit den mond
onzer Fi"anskiljons hoort. Jan van Rijsrvijck ant',voortlde : < Ik wil aannerlen,
dat het Fransch veel meer verspreici is, en schooner is dan 't Vlaamsch. Ik
stel het mii voor als een rijke dame, prachtig gekleed en het 'Vlaamsclr als
een eenvorldig vrouwtje, met een gekleurden borstdoek aan en een wit "mutsje
op't hootcl. Maar als dit vrountje rnijn noeder is, heb ik.meer achting voor
haar clan voor die rijke dame, en in ntijn hart behor-rd ik voor haar de eerste
plaats >>. En zoo is het... Maar cle katoenbarcns en de O iCornmerce kennen
dat gevoei niet. Die beperken hun ideaal tot een bankbriefje en als 't kan tot
een tleccratle...

Carnava.l ltJch. cr loopen rii ioo veei 't jaar rloor îrlet cen drieklr.urig
maskel op ! Kon nien dat maar verbieden I
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