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GEEN AFSTAND VAN
NEDERLANDSCH GEBIED!IN de afgeloopen weken is in Belgische kringen herhaaldelijk

de wensch geuit, om ter vredesconferentie te bepalen, dat
eenige tot ons land behoorende streken — ih 't bijzonder
Zeeuwsch-Vlaanderen en de ,,enclave de Maestricht," maar

sommigen noemen er nog Walcheren, Zuid-Beveland en Noord-
Limburg bij — bij België gevoegd worden. Een aantal persstem
men en enkele uitlatingen van particulieren in dezen geest zouden
ons geen reden tot ongerustheid geven, als niet een duidelijke
verloochening van deze denkbeelden door de Belgische Regeering
tot dusverre was achterwege gebleven. En daarom is er onge
twijfeld reden, aan de bedoelde uitlatingen beteekenis toe te
kennen, hoe onbegrijpelijk ze ons voorkomen. . . . van Belgen.

Zeker, de Schelde-kwestie — waarover wij hier verder zwij
gen, de hoop uitsprekend dat een voor beide partijen bevredigende
schikking in dezen mogelijk' zal blijken te zijn — zou minder
gecompliceerd wezen, als de Schelde-oevers tot de zee toe Belgisch
grondgebied waren, maar is deze kwestie op te lossen door on
recht te begaan tegenover een bevolking die Nederlandsch wil
blijven, en een land, dat deze bevolking tot de zijne rekent?
Wat zou men er van zeggen, als wij voorstelden de provincies
Antwerpen en Belgisch-Limburg bij Nederland in te lijven?
Dan zouden alle kwesties, èn de Schelde-kwestie, èn die van
Zeeuwsch-Vlaanderen èn die van Limburg, uit de wereld zijn
geholpen. Maar is het denkbeeld daarom verdedigbaar, zoolang
noch de bewoners van Antwerpen en Belgisch Limburg noch wij
deze oplossing wenschen?

Zeeuwsch-Vlaanderen behoorde oorspronkelijk tot oud-Vlaan-
deren. Zeker. Evenals Fransch-Vlaanderen en al die andere streken,
veel later door Lodewijk XIV van de Zuidelijke Nederlanden afge
scheurd, en die de annexionisten — waarom eigenlijk niet ? — niet
terugwenschen. Maar met evenveel recht zouden wij kunnen
zeggen: met het zwaard hebben de Nederlanders slechts kleine
stronken van de Zuid-Nederlandsche gewesten teruggewonnen;
wanneer een vrede-door-recht tot stand komt, moeten al deze ge
westen hun toevallen. En Limburg. Het zou gevaarlijk voor
België zijn, wanneer deze provincie in Nederlandsche handen
bleef, omdat het niet in de lijn van het Nederlandsche defensie
plan ligt, haar te blijven verdedigen, en ze dus tot gemakkelijk
Duitsch doortocht-gebied kan worden, zoo wordt gezegd. Maar
vergeten zij, die zoo spreken, niet geheel, dat Duitschland, door
ons Limburg trekkend, zich geheel Nederland tot vijand maakt,
iets wat het in 1914, op het toppunt van zijn macht, niet raad
zaam heeft geoordeeld, zoodat kan aangenomen worden dat
dit onv-erdedigd Nederlandsch-Limburg een minstens zoo goede
flankbedekking voor België \-ormt als een versterkte Belgische

'■ O "pn verReten zij, die zoo sprekenMaas-linie in deze streek zou zijn, „hebbende leiders van
ook niet gansch en al, dat de me Qeorge — om van Wilson nog
België's bondgenooten als ^oy ^ ^ hebben, dat zij dezen
maar te zwijgen - uitdmkkehjk verKia^^
oorlog doorzetten, om liem .gten den voormannen derzijn? Geven deze Belgische an elijkheid van een nieuwen
Entente niet een kaakslag, ,,emen?
oorlog als iets vanzelf spfeke leden, die den onzen

Tot den Belgpchen familie ^ rechten zóó geëerbiedigd,
zeer verwant zijn. Maar wor aanbeveling verdient, Neder-dat het misschien uit ir/ o°gP,^^f_^Te 'ukken en aan 't gezinlandsch-sprekenden uit onzen^ kring te ru
der Belgen toe te heftige woorden gesproken over

Er zijn ten onzent bitt ,, rigj-gelijke uitlatingen berus-
de Belgische „landroof-beg misverstand. Men
ten, zoo WIJ ons met z g ^ gezaghebbende stemmenwenscht - wanneer «, JP ^ J gebied af te nemen,
:?TeLovT„dTe'n kn vóüe'tof compensat.es bereid. Men w.1
een minnelijke heftigheid doch slechts de uitdrukke-Daartegenover past geen heftighem^^
hjke verklaring. G j 1 j,ngghe volk — Nederland behou-
dtn Xi? eft n etï'Smfaï'ooJ nüts mmder. En afstandvan grondgeSed tegen vergoeding elders moeten wij afwijzen,omASzidtibbel onLht zou inhouden. Want er zijn geen ge-
Sn Larvan de bewoners bij Nederland wenschen
te worden; noch Kleef en omgeving noch Oost-hriesland be-Teerèn dit. Bovendien wenschen wij van de zegeningen der tweeta
ligheid verschoond te blijven, terwijl wij niemand het zal som
migen Belgen misschien wat zonderling voorkomen, maar zoo
zijn wij nu eenmaal — onze taal wiUen opdringen. Eew
schikkhrg is dus onmogelijk. Slechts gedwongen door overmacht
zullen wij goed-Nederlandsche landstreken afstaan.

Waarom wij ons — wel zéér bij uitzondering het teirem
der buitenlandsche politiek begeven? Omdat dit blad juist in
verband met zijn karakter zoo bij uitstek neutraal is, dat men
ons zal moeten gelooven, dat wij, zoo schrijvende, den wil van
het gehééle Nederlandsche volk tot. uiting brengén, en men met
kan denken dat ,,deutschfreundliche" of anti-geallieerde gezind
heid ons drijft, zoodat onze stem, anders geheel zonder beteekenis
op politiek gebied, in dit bijzonder geval een gezag heeft, dat
de meeste andere bladen tegenover het buitenland missen.

Het zal onzen getrouwen lezers niet verwonderen, dat wij
zoo bij uitzondering het politieke zwaard aangorden, nu het gaat
om 't behoud van Nederlandsche landstreken. Want is er één
blad geweest, dat, meer dan dit, jaar in jaar uit een gezonde vader
landsliefde heeft gekweekt door iets van de natuurlijke, een
ieder aangeboren liefde voor de streek waarin hij is geboren en
opgegroeid, ook op te wekken voor de streken die tot wat men
,,het vaderland" noemt behooren, zonder rhetorische frasen
of hoera-patriottisme, maar simpel en alleen, door ze meer bekend
te maken? En dat begrip ,,vaderland", het moge hier en daar
tot iets conventioneels-zinledigs zijn verworden, heeft het voor
ons Nederlanders, die ons ondanks alle verschillen waarlijk leden
van één familie weten tegenover het buitenland, toch niet een
diepen en waarachtigen zin?

Zeeland, waar door de nukkigheid van onzen rusteloozen
vijand, het wmter, oude grootheid verloren ging, maar nieuwe
schoonheid zich uit de golven opbeurde, Limburg, lachend
,,Hollandsch-ltalië" met uw heuvelen en dalen, onze ■vreugde
en trots, hoezeer is u in dit blad — ondanks de moeite, die uw
verwijderde ligging daarbij met zich bracht, — de eer bewezen,
die u toekomt.

En u wdl men verminken of van ons scheuren?
Nederland zal er vi coactus in moeten berusten, als de over

winnende mogendheden het wenschen. Want het neutrale Ne-
4^, gehaat dan toch ook niet geliefd, staat alléén.Alleen. Neen, toch niet: een sterke bondgenoot staat naast ons:
net Keclit. i\og hopen en vertrouwen wij, dat het Recht zal zege
vieren, bij den komenden vrede, ook ten opzichte van ons land.

Limburgers, Zeeuwen, hoopt en vertrouwt mét ons. Weest
er mtusschen va.n overtuigd: wie aan u raakt, raakt aan ons
allem Uwe zaak is onze zaak. Wij laten u niet los dan door over
macht gedwongen.

*  *
Strdcen•'"'zep'liw^rh vf ̂ nummer bepaald tot de meest bedreigdestreken. Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Limbura en reeds M
Wakheren^ df V'"" 1 n beschikbaar.' Mochten ookOD het RelaithP t van Limburg werkelijk
zü voor ons ann blijken te staan, dan komen ook
slechte iaaraetiide en korte tijd van voorbereiding, het?a),d Lraïcl.0 VlaS Plaatsruimie vert.i„derd.„ hetlaatste, zóó in beeld te bren Jn al= Limburgers, vooral hetToch hopen wij er in geslaafd tfzi^n'^ hadden gewenscht.mooie in^die striken ein t dluk n '
moXn de banden met onze land-

met hirvoëleir ak Seri vanS^™^'"'
gemist kan worden. gezin, waann memand

♦
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Zeeuwsch-Vlaamsch Volkslied.'^
Waar eens 't gekrijsch der

.  meeuwen
Verstierf aan 't eenzaam strand,

Uaar schiepen zich de Zeeuwen
Uit schor en slik hun land;

Un kwam de stormwind woeden,
Hen dreigend met verderf,

Han keerden zij de vloeden
Van 't pas gewonnen erf . . .

Van d'Ee") tot Hontenisse,
Van Hulst tot aan Cadzand,

Dat was hun eigen landje,
Maar deel van Nederland.

Waar eens de zeeën braken
Met donderend gedruisch.

Daar glimmen nu de daken
En lispelt bladgesuis.

Daar trekt de ploeg de voren.
Daar klinkt de zicht in 't graan,

Daar ziet men 't Zeeuwsche
Het allerschoonste staan, [koren

Van d'Ee tot Hontenisse.
Van Hulst tot aan Cadzand,

Dat is ons eigen landje.
Maar deel van Nederland.

Daar klappen rappe tongen
Den ganschen lieven dag.

Daar klinkt uit frissche longen
Gejok en gulle lach.

Daar klinkt de echte landstaal.
Geleerd uit moeders mond,

Eenvoudig, zonder omhaal,
Goed Zeeuwsch en dus goed

rond.
Van d'Ee tot Hontenisse,
Van Hulst tot aan Cadzand,

Dat is ons eigen landje.
Maar deel van Nederland.

Daar werd de oude zede
Getrouwelijk bewaard,

En 'thuis in dorp en steden
Bleef zuiver Zeeuwsch van aard.

Daar leeft men zoo eendrachtig
En vrij van droef krakeel,

Daar dankt men God almachtig
Voor 't toegemeten deel.

Van d'Ee tot Hontenisse.
Van Hulst tot aan Cadzand,

Dat is ons eigen landje,
Maar deel van Nederland.

De worstelstrijd met Spanje
Bracht ons het hoogste goed:

De vrijheid door Oranje,
Betaald met hartebloed.

Dit goed gaat nooit verloren.
De Nederlandsche vlag

Zal wappren van den toren
Tot op den jongsten dag.

•Van d'Ee tot Hontenisse.
Van Hulst tot aan Cadzand,

Dat blijft ons eigen landje.
Maar deel van Nederland.

N. Pattist en J. Vreeken.

1) Uitgave van de firma A. J. Kronswijk, üostburg. Muziek van A. Lijsen.
Voor piano en zang 60 et., vierstemmig 15 ct., noten of cijferschrift twee
stemmig 6 ct.
2) d'Ee is de volksuitspraak voor Eede, dat oorspronkelijk Op de Eede

heette naar het water de Eede, waaraan het lag.

Een uiting van Maastrichfs gehechtheid
aan Nederland in 1673.

Als een bewijs dat Maastricht in 1673 bij 't beleg van Lode-
wijk XIV, Neclerlandsch voelde, schrijven wij hier een gedicht
af door iemand uit Maastricht of Zuid Limburg althans samen
gesteld, hoewel niet in 't Maastrichtsch. Het is in den vorm
van een samenspraak tusschen Lodewijk XIV en Maastricht.

LOUIS (Lodewijk XIV).

Maestricht, gij schoone stede.
Gij perel van Braband !
Aenhoort toch eens mijn rede.
Schoon lief geef mij de hand.
Door 't minnelijk aanschouwen
Van u, in 't open veldt.
En door uw schoon landouwen
Zoo is mijn hert ontsteld.

MAESTRICHT.

Wie komt mij hier zoo stooren ?
Mijnheer, 'k en ken u niet;
'K en wil naer u niet hooren,
Gaet heen en van mij vliedt!
Ik ben een kind van Spanjen,
Schoon daer gescheyden van;
Den prinse van Oranjen
Dat is mijn echte man.

LOUIS.

Schoon lief, 'k heb u verkoren:
Neemt mij genegen aen.
Gij zijt voor mij geboren:
Wilt in mijn gratie staen 1
Ik wil met u wel huwen
Uit een opregte borst.
Ach, wilt mij toch met schuwen,
'k ben een christen vorst.

MAESTRICHT.

Hoe zou ik met u trouwen ?
Gij weet ik heb een man.
En gij, gij hebt een vrouwe
G'en zijt geen jongman dan.
Die Edel Heeren Staten
Nu mijne mombers zijn ;
Zij zouden 't niet toelaten.
Al stierft g'in minnepijn.

LOUIS.

Maestricht, gij schoone vrouwe,
En weest toch niét zoo prat I
Wilt eens mijn macht beschouwen :
Zij ligt hier voor uw stad.
Zoo gij langs alle kanten
Moet worden aengerand.
Zal ik u een courrante
Doen dansen naer mijn hand.

MAESTRICHT.

Vergeef het mij Mijnheere,
Ik ben zoo plomp van aert.
Ik kan geen dansen leeren,
Want mij den gang bezwaert.
Ach koning van de Franschen,
'K en heb u nooit gezocht:
'K en zal met u niet dansen.
Gij zijt mij veels te locht.

LOUIS.

Ik zal u dan verkrachten
En nemen met geweld I
Ziet daer mijn legermagten
Zijn voor uw deur gesteld.
Ik zal met vier battrijen
Gedurig dag en nacht.
Zoo vuriglijk u vrijen
Tot dat gij zijt verkracht.

MAESTRICHT.

O Prins i) komt mij te staden
En hoort toch wat ik zeg:
Met bommen en grenaden
Jaegt dezen vrijer wegl
Hij brengt het al in roeren;
Ja spoed u ras, komt aen 1
Zoo hij mij kan vervoeren
'T is met Maestricht gedaen.

l) De prins van Oranje Willem III. A. J. A. F.

BELGIË EN NEDERLAND.Twee broederlanden, die véél gemeen hebben, maar die
nochtans hun eigenaardigheden bezitten, waardoor ze
voor iedereen merkbaar verschillend zijn.
't Heeft me altijd getroffen — te meer waar lands

grenzen me steeds als iets zuiver conventioneels voorkwamen
— hoe scherp de grenzen tusschen België en Nederland afge-
teekend zijn. Nemen we b.v. den uitersten Westerhoek, en ver
gelijken we Knocke, de laatste Belgische gemeente, met Retran-
chement, de eerste Nederlandsche; dan valt ons aanstonds het
specifiek-Belgische der eene en het specifiek-Hollandsche der
andere op. Dezelfde tegenstelling doet zich voor, wanneer men
den blik verruimt en Noord-Vlaanderen bij Zeeuwsch-Vlaanderen
vergelijkt. Zelfs wie geblinddoekt de grenzen overschrijdt, voelt
en ziet aanstonds, wanneer hem het gebruik der oogen weer
gegeven wordt, aan welke zijde der grenzen hij zïch bevindt, of
hij in België of in Zeeuwsch-Vlaanderen vertoeft.
Waaraan dit onderscheid te wijten is? Aan een eeuwenlange

invloed van allerlei factoren waarover de geschiedenisboeken ons
voldoende inlichten, en waarop het dan ook niet noodig is
verder te drukken. Voor ieder die zien wil staat het als een
paal boven water vast, dat Zeeuwsch-Vlaanderen zuiver Neder-
landsch en in 't geheel niet Belgisch is.

Zeeuwsch-Vlaanderen is in 't geheel geen ,,Belgia irredenta" en
is dat nooit geweest.

't Is nu meer dan vier jaren dat ik dezen gastvrijen grond
bewoon, dat ik hem door en door heb leeren kennen in den
geest zijner bevolking, en meer dan ooit is mijn overtuiging
dat de Zeeuwsch-Vlamingen wél hartelijke vrienden van België
zijn, maar toch eerst en vooral Nederlanders.

Juist thans moet me dat van het hart, nu enkele persorganen
en enkele weinig invloedrijke, hoewel heel veel geruchtmakende
Belgen, hun stem verheven hebben om België uit te breiden
tot aan de Schelde, ten nadeele van Nederland, ten nadeele
van het broederland, dat ons, in het uur des gevaars, eene
veilige wijkplaats bood, en dat die nog immer biedt. Welke
diensten de heldhaftige verdediging van het Belgische vaderland
ook aan de onafhankelijkheid van Nederland bewezen heeft,
toch valt het niet te ontkennen dat, van zijn kant, Nederland,
in de meest rampvolle uren van onze vaderlandsche geschiedenis,
de hartelijkste broederhefde getoond heeft, eene broederliefde .
zoo hartelijk, dat we ze nooit mogen noch zullen vergeten.
Het is eene onverantwoordelijke onnadenkendheid van sommige
onverantwoordelijke Belgische kringen, te vergeten wat Neder
land voor hun landgenooten gedaan heeft, wat het voor hen
was, wat het nóg voor hen is.
En daarenboven, indien de lichtzinnige staatkunde van be

doelde kringen het woord „dankbaarheid" niet schijnt te kennen,
dat zij dan enkel nagaan waarom deze vier jaren lange slachting
gew'oed heeft, waarom ze ontstaan is. Wanneer wij, Belgen,
met hand en tand, met het geweld der wapens en met de
macht van woord en pen, de veroveringszucht van een mach
tigen nabuur hebben bestreden en den strijd gelukkig teneinde
gebracht, mag men dan van ons verwachten dat wij zelf met
veroveringsplannen in het hoofd loopen en een bevolking tot ons
willen trekken die eendrachtig het Oranjevaandel in de hoogte
houdt, die wil blijven wat ze is, wat ze steeds was, wars van
alle inlijving, vanwaar ze ook komen moge?
Niemand die bezadigd denkt, die bezadigd is, kan daarmee

instemmen. En het is dan ook niet meer dan natuurlijk dat
ten aUen kant, zoowel in het bevrijde België, als in de Belgische
kringen van Nederland, verontwaardigde protesten opstijgen tegen
die onverantwoordelijke zucht van enkelen, die des te meer
gerucht maken naarmate ze minder recht tot spreken hebben.

Wij, Belgen, die Nederland hefhebben, die Nederland dank
baar zijn voor de rust die we hier gedurende den oorlog hebben
mogen genieten; wij vooral die Zeeuwsch-Vlaanderen kennen
zooals het is, en die niet kunnen noch willen verdragen dat
er aan het zelfbeschikkingsrecht der volkeren getornd wordt
ten nadeele van het ons zoo lieve broederland, wij protesteeren
plechtig tegen die onbekookte uitlatingen en stemmingmakerij,
en verkondigen luide de broederschap tusschen het ongeschonden
België en een onschendbaar en ongeschonden Nederland!

Edward Peeters.
Hoofd der Belgische School te Oostburg.

Schoondijke, Kerstmis 1918.

Bericht.
Tot onzen grooten spijt konden niet alle voor dit nummer

ontvangen bijdragen daarin een plaats vinden. Daarom zal ook
een groot gedeelte van het volgend nummer aan de met
annexatie bedreigde streken zijn gewijd. Daarin zullen o.a.
worden opgenomen:
Jacobus Earo, dichter-landbouwer uit het land van Cadzand,

door J. N. Pattist; Limburg en de Noord-Nederlandsche cultuur,
door Dr. Felix Rutten; De bedreigde grenzen, door Jac. P.
Thijsse; Verdienstelijke Zeeuwsch-Vlamingen, door C. M. van
den Broecke; Een Belgische Vlaming over Zeeuwsch-Vlaanderen
in 1913; Zeeuwsch-V laanderen's vertrouwen op Nederland
(gedicht in Aardenburg's dialect), door E. J. van den Broecke^—
de Man; Gedichten van J. Vreeken, enz. enz.
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HET KANAAL NAAR BRUGGE BIJ SLUIS.

ZEEUWSCH-VLAANDEREN.
(

OM dc ziel van een landstreek te kennen, om met
haar te kunnen medeleven, om te weten, wat daar
beweegt en werkt in harten en hoofden, is het aller
minst voldoende haar te bezien op kaart en in studieboek,

kan men ook niet volstaan met als pleizierreiziger met een
reisgids in de hand er eenige dagen te vertoeven teneinde te
genieten van oude gebouwen en kleederdrachten; komt men er
zelfs niet met er eenige jaren als vreemdeling te verkeeren. Om
de ziel cener streek te kennen, te waardeeren, lief te hebben
moet men bloed van haar bloed zijn, moet aan elke schol
aarde de voetstap van het voorgeslacht kleven en de zweet
druppel der vaderen hangen, moet de geschiedenis der streek

Foto C, Sieetibergh.

GEZICHT OP SLUIS.

onze familiegeschiedenis zijn, moet de landsaarde onze doodcn
opgenomen hebben, moeten wij met Ruth kunnen zeggen; ,,Waar
gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, waar gij zult vernachten,
zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk cn Uw God is
mijn God."
Zoo kan dus ook alleen een Zeeuwsch-Vlaming van ouder tot

ouder Zeeuwsch-Vlaanderen in zijn diepsten grond begrijpen, van
Zeeuwsch-Vlaanderen getuigen met die groote, warme en vooral
begrijpende liefde, die dat plekje Nederland op dit oogenblik
zoo noodig heeft, noodig tegenover vreemden cn helaas ook wel
tegenover landgenooten.

ie Zeeuwsch-Vlaanderen zóó liefheeft, zóó kent, weet dat
het met al de vezelen der ziel aan
Nederland verbonden is, dat elk hart
hier van ons weinig spraakzaam volk
klopt voor ons oude Holland, van welks
historie hier iedere meter gronds spreekt.
Die wcet^ dat het hier geen ,,Flandria
irredenta" is, dat we hier geen ontmoe-
clerde kinderen van het schoone Vlaan
deren zijn, dat we hier geen door wille
keurige grenzen afgesneden zonen van
het dappere I Jzerleger hebben. Die weet.
clat we hier in merg en been Nederlan
ders zijn, Zeeuwen, zoo ge dat liever wilt,
zoowel de deftige Cadzandsche boeren,
ais de Axelaars, met iets van den trekzin
er 1 ransvalers in de aderen ; zoowel dc

lijzige, breedgeschonkte visschers van
reskens, als de keuterboertjes langs de

grens; dat we wellicht gedeeltelijk verre,
zeer verre neven van den Vlaamschcn
Doer aan gene zijde der gi-ens zijn, maar
c at WIJ allen, allen zonder onderscheid,
in iet bloed, in de ziel dragen, bewust
O  onbewust, het besef, dat wij één zijn
me iet land, met het volk aan gene zijde

chelde. In zijn diepsten grond zit
ons in het bloed, zonder redeneering,

zonder argumentatie: Nederland, nog
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laiid "iets anders dan Neder-
<-lr.n;=^'^r eeuwen geschie-
lanri ' streek met het overige Hol-

7n- • en; in 1588 veroverden de Geuzenvan Vhssingen uit het Axelsche land en het
eiland Biervliet; door den mislukten veldtocht
van 11104 tot ontzet van Oostende bracht
rins Maurits West Zeeuwsch-Vlaanderen

aan de Republiek, na herhaalde lotswisseling
lechUe 1 rins h rederik Hendrik het land
van Hulst in 1645 voor goed aan de Unie.
Bn sinds dien tijd is Zeeuwsch-Vlaanderen
rloliandsch gebleven, behalve van 1795 tot
Jfy* toen het, evenals de Oostenrijksche
Aederlanden, bij Frankrijk werd ingelijfd.
JNiet bij België behoorde, zooals sommigen,
op annexatie belust, beweren, maar met de.
Oostenrijksche Nederlanden en later met
alle Nederlanden te zamen bij Frankrijk.
Hoe de geest van Zeeuwsch-Vlaanderen

toen was, getuige de historie. In 1814 stond
Zeeuwsch-Vlaanderen zelf op, voegde zich uit
eigen beweging bij Nederland, zelfs toen
Antwerpen en Walcheren nog bezet waren
door de hranschen die dus een voortdurende
bedreiging vormden voor het Zecuwsche
Vlaanderenland. En toen het Weener con
gres alle Nederlanden onder den scepter van Willem I vereenigde,
stond Zeeuwsch-Vlaanderen jaar in en jaar uit op de bres om
bij de provincie Zeeland te blijven behooren, bij Noord-Neder
land dus, ten spijt van alle vertoogen van Vlaamsche zijde.
En als ooit de proef op de som geleverd is van de Neder-

landschgezindhcid van Zeeuwsch-Vlaanderen, dan was liet in
1S30. De Belgen deden een beroep op de stemming van
Zeeuwsch-Vlaanderen met proclamatie's, als : ,,Gij Zeeuwsch-
Vlamingen, Belgen als wij", enz. Zeeuwsch-Vlaanderen antwoordde
daarop met het uitsteken der vaderlandsche driekleur en het
dragen van Oranje. Een inval in WAst Zeeuwsch-Vlaanderen
werd gekeerd door de Hollandsche troepen, dapper bijgestaan
door de burgerij. Het door Belgen bezette Oost Zeeuwsch-
Vlaanderen gaf ook niet de minste medewerking aan het
ingevallen leger. En spoedig volgde dan ook de ontruiming.
Zeeuwsch-Vlaanderen bleef dan ook in 1839, zooals het zelf
wenschte en zooals het zelf wilde, Nederlandscli, vooral door
de medewerking van Engeland.

Zeeuwsch, dus Nederlandsch, is ook het landschap. Polder aan
polder strekt zich uit achter den breeden Scheldedijk en achter
de Cadzandsche duinen, als de onregelmatige vakken van een
groot schaakbord. En in die polders liggen statige hofsteden
met breede oprijlanen, tusschen twee of meer rijen hoog-
opgaande olmen of Canadeesche populieren, die ook de dijken
o\-erwulven. Hofsteden met echte Zecuwsche woonhuizen, ver-
Avijderd van de reusachtige landbouwschuur, waarin alles onder
één dak samengebracht is, wagenhuis en dorschvloer, graan- en
hooizolder, paarden- en koeienstal. Boerderijen zijn het van
echte Zecuwsche zware klei, die staalgrauw glimt in de voren,
wanneer de velden in het najaar versch geploegd zijn. Slechts
langs de grenzen, daar wordt het landschap meer Vlaamsch,
kleinere bedrijfjes met door laag hout omzoomde akkers. En
het geheele Zeeuwsch-Vlaamsche land is doorsneden door
kronkelende kreken, met wuivend riet, armzalige resten dei-
oude zeearmen, die eensin vroegere eeuwen Zeeuwsch-Vlaanderen
tot een eilandenrijk maakten. Wilt gij een onverdachte getuige
dat het Zeeuwsch-Vlaamsche landschap een Nederlandsch land
schap is? Neem dan eens het standaardwerk van den Fransch-
man Raoul Blanchard ; ,,La Flandre" ter hand. Scherp geeft
de schrijver het verschil aan tusschen het Vlaamsche en het
Zeeuwsch-Vlaamsche landschap. Hij wijst op het boomlooze
der Vlaamsche vlakte en den boomenrijkdom van Zeeuwsch-
Vlaanderen, hij wijst op het verschil der Friesche bouworde
der Zeeuwsch-Vlaamsche boerenwoningen en de Frankische
bouworde der Vlaamsche, hij geeft het verschil aan tusschen
onze dorpen en stadjes en de over de grens gelegene. De
dorpen, zegt hij, vertonnen de peuterachtige Hollandsche
zindelij'kheid! „De Westkapelle (in België) a Cassandria (andere
naam voor Retranchement in Nederland), de Maldeghem a
Aardenburg on sent la différence entre 1'honnête propreté beige
et les raffinements hollandais"., Is er beter getuigenis onzer
Hollandschgezindheid, dan deze van Hollandsche reinheid?
Het zijn zoo gaat hij voort, huizen van één verdieping, met
keurige muren, alles is geverfd, er staan hekjes voor de huizen,
'zoodat de straten er uitzien als boxen. Is het met of u een
dorp in het hartje van Holland geschilderd wordt ? Alleen voor
het land vali Hulst maakt hij eene uitzondermg — en dan is
het nofiT maar half en naar het uiterlijk. ̂ ,,Le pays de Hulst
est déil plus flamand, les maisons plus basses, les fenetres plus
enfoncées moins larges et poiirvus de contrcvents exterieurs .
De bevolking is ook goeddeels niet van Vlaamschen oorsprong.

Het Protestantsch gedeelte van West Zeeuwsch-Vlaanderen -
en het Protestantisme is in West Zeeuwsch-Vlaanderen zeer
overwegend - is ontstaan door de vermenging van Waamsche
Protestanten in de i6e en 17e eeuw naar dit land uitgeAveken,

CADZANDSCH KOSTUUM.

van Walchersche en Zuid Bevelandsche boe
ren, hier in de nieuw ingedijkte polders
overgeplant, van duizenden Hugenoten, hier
gekomen in de 17e en i8e eeuw en van eene
kolonie Salzburgers, wegens hun Luthera
nisme in de eerste helft der iSe eeuw van
hof en haard verdreven. Het Protestantsche
land van Axel verschilt ook te veel in volks
type, in kleederdracht, om zijn bevolking in te
lijven bij de Vlaamsche stammen. Het Katho
lieke deel van West Zeeuwsch-Vlaanderen en
het Katholieke land van Hulst, zij'zijn echter
ongetwijfeld van éénen bloede met de bevol
king van Belgisch-Vlaanderen. En toch klopt
hier het Nederlandsche hart minstens even
warm voor ons vaderland Holland, als bij
die van andere geloofsovertuiging. Bij het
laatste bezoek van Hare Majesteit de Ko
ningin steeg in het Katholieke Hulst de
geestdrift tot een machtige ovatie, die nii-
mand ongeroerd langs zich kon laten gaan.
Zeeland is het land der eigenaardige

kleederdrachten en Zeeuwsch-Vlaanderen doet

daarin mede. De muts der Waamsche boerin,
men ziet ze nergens in het Katholieke
Zeeuwsch-Vlaanderen, overal draagt men
daar gewone burgerkleeding. Maar de Pro
testantsche West Zeeuwsch-Vlaamsche boerin

en ook nog menige burgeres draagt ,,de karkas" en ,,het jak":
en de meer eigenaardige dan mooie dracht der Axelsche boeren
en boerinnen trekt nog overal de aandacht. Over de grens,
geen spoor van deze klecderdrachtcn te \-inden. Zeeuwsch zijn
ze, oud, echt Zeeuwsch en het is alleen maar te bejammeren,
dat ze hier, evenals elders, gaan verdwijnen.

Nederlandsch is in Zeeuwsch-Maanderen het onderwijs, Neder
landsch getint is de vroomheid. Nederlandsch zijn de zeden en
gewoonten, Nederlandsch is de woordenschat. Woorden, die men
in Westkapelle in België gebruikt, kent men niet in het een
uur verder in Nederland gelegen Cadzand. En zoo moet — zoo
zegt aller Zeeuwsch-Vlamingen hart — het ook blijven.
Goede buren van België zijn wij steeds geweest en we hebben

dat met woord en daad getoond gedurende de laatste vier jaren.
Ik durf A'rijmoedig zeggen, dat wij met oud Zeeuwsch-Vlaamsche
gastvrijheid de duizenden bij duizenden slachtoffers ontvangen
hebben van den allertreurigsten aller oorlogen, en dat ons hart
warm medegeklopt liceft met de ellende van een volk, dat zuchtte
in den greep \'an den oven\'innaar. En daarom kunnen'wij ook
niet gelooven, dat een volk, dat zulk onrecht geleden heeft, dat
zich zoo manmoedig tegen dat onrecht verzet heeft, nu zélf een
ander volk onrecht zou aandoen. Wij kunnen niet gelooven, dat

'i—' ■'>
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€én koning, die ons aller eerbied afdwingt, die zonder grootspraak
en zonder redevoeringen zijn plicht gedaan heeft in de loop
graven naast de zonen zijns volks, dat die ,,ridder zonder vrees
of blaam" zijn schild ook maar zou willen besmetten. Wij kunnen
en wij willen ook niet gelooven, dat men Zeeuwsch-Vlaanderen
zou maken tot een tweede Elzas-Lotharingen, waarin dan
zeventig duizend zielen met hangen en verlangen zouden uitzien
naar den dag der bevrijding, naar den dag, waarop wederom
het oranje-blanje-bleu vrijuit van torens en huizen zou wapperen
in een vrije-vaderlandsche lucht.
Wij kunnen al dat annexionistisch gedoe niet anders be

schouwen, dan als een werk van onverantwoordelijke personen,
die, Zeeuwsch-Vlaanderen niet kennend, de wereldkaart willen
vaststellen, niet volgens de wenschen der volkeren, maar naar
den loop der rivieren en gebergten. En tegen hen willen wij
strijden, op oud Zeeuwsch-Vlaamsche wijze. Kalm, waardig,
met kracht van redenen, waardeerend den steun, die rechtge
aarde Belgen ons daarin van harte geven. De waarheid zal
zegevieren, een beroep op recht en waarheid is nooit te vergeefsch.

Zeeuwsch-Vlaanderen's hart zegt niet anders dan Nederland
en nog eens Nederland en niets dan Nederland. Het wil Neder-
landsch blijven, omdat het Nederlandsch is. Het wil goede
vrienden met België zijn, maar elk in eigen huis.
Lang, lang leve tot in lengte van dagen, het Nederlandsch

Zeeuwsch-Vlaanderland!

Aardcnbiirg. J. N. P.\ttist.

HOE MEN DACHT IN 1604.Het onderstaande, te vinden aan het slot van het boek
van den rijksarchivaris Dr. J. de Hullu: ,,De verovering
van het land van Cadzand onder beleid van Prins
Maurits van Oranje", lijkt mij merkwaardig genoeg, om

het in dit nummer een plaats te geven.
„Plet oorspronkelijke plan om Ostende te ontzetten moest ten

slotte worden opgegeven — den 20 September 1604, na een
beleg van ruim drie jaar, gaf het zich op eervolle voorwaarden
aan Spinola over — maar dit verlies werd door de verovering
van Sluis rijkelijk vergoed. Een geschiedschrijver van de vijande
lijke zijde drukte het niet onaardig aldus uit: terwijl wij den dollen
stier (Ostende) bij de horens grepen maakten zich de Hollanders
meester van de melkkoe (Sluis); en Usselincx, een geniaal ver
tegenwoordiger van den toenmaligen handelsstand in de Re
publiek zegt, na van 's vijands krachtsinspanning in deze en
de eerstvolgende jaren te hebben gesproken, „wat is er op ge
volgd? Hij heeft op het hennenei gezien, maar het ganzenei is
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hem ontloopen, want hij heeft Ostende gewonnen ^et een on-
geloofelijke kost en verlies, daarentegen Sluis, IJzendijke Aar
denburg en andere plaatsen van veel meerdere importantie
verloren, waarbij al hetgene hij daarna (tc^ 1608) nog heeft
veroverd niet kan vergeleken worden, zoodat hij daarmede anders
niet heeft uitgericht als zijn vatken op de gist te doen loopen.
Inderdaad, terwijl het bezit van Ostende alleen waarde liad

voor het doen van strooptochten in den omtrek en de bezetting
gedurig een aanzienlijk gedeelte aan het Statenleger had ont
trokken, dat te velde noode werd gemist, bood Sluis gelegenheid
om het oorlogstooneel naar 's vijands bodem te verplaatsen.
Dit was niet het eenige voordeel. Sluis was in de allerlaatste
jaren als een roofnest geweest van uit welks haven, een der beste
van gansch Vlaanderen, onze handel en visscherij aanhoudend
werden bemoeilijkt. Wel hadden de Spaansche galeien, na den
geduchten slag, hun in Mei 1603 door Joost de Moor op de Wie
lingen toegebracht, zich niet meer buitengaats gewaagd, maar
zij wachtten slechts op een gunstige wending van de oorlogs
kans om hun rooverijen te hervatten. Voortaan behoefden de
toenmaals zulk een levendigen handel drijvende Zeeuwen niet
meer bevreesd te zijn, dat de vijanden van uit Sluis door het
spinneweb van zeearmen en kreken naar de Schelde en de Wie
lingen zouden schieten om hun koopvaarders en visschers op
het lijf te vallen. Wel mocht Oldenbarneveld aan de Staten-
Gencraal schrijven : ,,de kosten zijn zeer groot maar welbesteed."
Groot was de vreugde, die de tijding niet alleen in de Ver-

eenigde Provinciën, maar ook buitenslands verwekte. Koning
Hendrik IV van Frankrijk legde zijn blijdschap zoo uitbundig
aan den dag, dat zijn raadslieden zich verplicht gevoelden hem
eenige ontveinzing aan te bevelen, en de nuntius van den Paus
zelfs de vraag tot hem richtte, of hij dan met de Republiek der
Vereenigde Nederlanden een verbond tegen Spanje had aangegaan.
Op de straten van Londen werden vreugdevuren gebrand, en
,.geschoten en gevuurd (schrijft onze gezant Caron van Schoone-
waUe) op alle schepen, dat de Spanjaard van kwaadheid meende
te barsten.

Thans klinken in t buitenland andere stemmen
Aardcnbiirg.

Twee Kadzandtenaars!^
-r. ^(Burger ex Boer)

B.

Foto C, Siionhtrgk.

■ MEISJE mt h' et land van axel.

.Kg van „de Groe". arjaan van „KEZ.tXD".
^Gieng n'un keèr naor ut durp Kezand;
Een uurke af van 't Belgisch strand
Ontmoette ik, gekleed naar d'ouden trant
Een boer, zijn schoppe in de hand.
„Arjaan", zei ik, ,.ons Vaderland
Geraakt nu danig in den brand.
V at willen ze toch in 't Beleenland p
Maar zit hun hart? Waar hL verband?"
„Ko , gromt Arjaan, , ier is mien and"
Zijn stemme stokt, de schoppe spant -
.Ik zweer pe bie mien boerenstlSd

onZ'J': .;;,fLiptin- "r .
Dan brandt ons oqp dm l
Dan dreiet de arm Ji ^ knarst de tand.
Dan staal w'ons

EirtfP: Dec. ,5X8, ioor M. A. M.
van „het land van

Kadzand of Zeeuwsch Vlaanderen^
I) Bewoners

westelijk deel.
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Een stem uit
Zeeuwsch- Vlaanderen.Nog nooit is in het kleine stukie land'

aan^SeJd .S

onder Duitsche overheersching gebukt ging"?
het zoo hoog hadden over: , Rechtsvred?'
„zelfbestemmingsrecht der volken" enz maarzonder een zweem van recht en billijkS
dit plekje „Nederland" willen annex^eemn
zonder er aan te denken, dat het volk hi";
met hart en ziel gehecht is aan het eeliefde
Neder and dat hun Vaderland zal blijveï
ondanks alles. ■* '

kanten actiegevoerd wordt tegen die „inlijvingswoede",
nu wil ook ik mijn geringe krachten be
steden en een kleine bijdrage schrijven voor
dit Zeeuwsch-Vlaanderen — Zuid-Limburg
nummer, om uiting te geven aan wat aUen
hier bezielt: „Wij Zeeuwsch-Vlamingen zijn
Nederlanders en Nederlanders, die Nederlan-
ders willen blijven."

Alom gcicit een kreet va.n sclirik en verzet
door onze gouwe, nu er sprake is van af
scheuring. Waar men komt en gaat, overal
hetzelfde: „Belg worden, dat nooit!" En wij
kalme Zeeuwen, wij bedaarde Nederlanders
wij, die rustig bleven, toen stroomen vluchte
lingen over onze grenzen trokken, toen geronk
van vliegmachines ons den slaap uit de oogen
dreef, toen wij schier eiken dag voor bommen
moesten vreezen, toen kanongebulder onze
vensters deed rinkelen en onze huizen deed

. dreunen, die kalm bleven toen verdwaalde
kogels en granaatscherven over onze gren
zen vlogen, wij voelen mi ons bloed on
stuimig en heet door onze aderen jagen en
menigeen balt de vuist, nu men zoo wreed
en naar willekeur met ons zou handelen.

Menig ambtenaar met vaste betrekking zegt, dat hij liever
voor de helft, van zijn tractement in Nederland gaat werken,
dan voor het dubbele als Belg. En ik zelf, als minimumlijdster
in het onderwijzers-gilde, ik zelf voeg me ook bij dezen. De
„Belgische franken" bekoren ons niet.

Een vader met groot gezin zei, en het kwam uit het hart:
,,As et ier Belgen wordt, dan verkoSpen we onzen boel en we
goan de plas over."

En een ander beweerde: „Al werd heel Nederland op één
provincie na ,,Belgen" dan ging ik in die ééne provincie
wonen, die overbleef."

En of men er één hoort of tien, of honderd, of meer,
allemaal zijn ze bezield met die ééne gedachte: „Wij zijn Neder
landers en zullen ons nooit met België kunnen vereenigen."

*

We zijn altijd een volkje op ons zelf geweest. Het ,,Neder
land," dat de Schelde van ons scheidt,
bemoeide zich zoo weinig met ons en wij
bemoeiden ons zoo weinig met ,,den
overkant". Maar toch hebben onze harten
altijd met warmte geklopt voor ons aUer
Vaderland.

Wij bewoners van dit kleine stukje
land, wij hebben ons „eigen volkslied
en daar zijn we trotsch op. En het
refrein zegt het zoo mooi: ,,Dat is
ons eigen landje, Maar deel van Ne
derland". Een woord van hulde dient
hier gebracht aan Ds. Pattist, den maker
van ,,Ons volkslied", die thans in volle
actie is, die zich niet ontziet om naar
Limburg te reizen, om in contact te
komen met onze Zuidelijke broeders, me
op alle punten een voorman is, waar aet
betreft onze kleine, onze „eigen Ideine
streek te verdedigen tegen hen, die ze
willen nemen. ,

Zelfs de kinderen hier hebben leeds
hun nationaliteitsgevoel. Het volgende
is daar een treffend voorbeeld van

staTn b.i X'jïifrow" | geholpen
te worden. Een ervan begint over het

BUI

Foto C. Steenbergh,

JONGE MAN
VAN

Foto C. S'.eenbergh,

TEN.

UIT HET LAND
A XEL.

Aardenhurg.

19^

Belg worden, want ook de kinderen praten,
er over. De onderwijzeres krijgt het idee,
om eens te vragen aan haar leerlingen, wie
graag Belg zou willen worden en ze zegt;
„Kinderen, luister nu eens even; ik zal
jelui iets vragen en wie nu wil, wat ik vraag,
moet zijn vinger opsteken, de rest zegt niets.
Je hebt in den laatsten tijd wel eens ge
hoord, hè, dat ze ons „Belg" willen maken?
(Alom bevestigend geknik). Zeg me nu eens.
eerhjlc, wie van jullie zou graag Belg wor
den?" Geen enkele vinger komt de hoogte
in, maar als bij tooverslag veranderen de
kalme gezichten en een algemeen onstuimig
neen-geknik volgt en één roept spontaan
uit: „'k Zou nie graag een spekbelg worden
juffrouw!" _

Zegt dat^ niet veel ? Zegt het niet alles ?
Nu weet men hier eens echt, wat Vader

landsliefde is. En ik zelf heb het nooit zoo
goed geweten als thans.
U^Vroeger, in het begin van den oorlog,
hoorde ik vaak zeggen: „Ik kan niet begrij
pen, hoe iemand met blijdschap voor zijn
land kan strijden. Wat heb je eigenlijk aan
al die Vaderlandsliefde!" Maar thans bewe
ren diezelfden, dat ze nu ook zouden willen
vechten, als het gold het behoud van ons
lief mooi, ons ,,eigen" landje.

Nooit, neen nooit zullen wij een ander
Vaderland hebben dan Nederland. Nooit wil
len wij een ander vorstenhuis dan het Oranje
huis. Al werden ons gouden bergen beloofd,,
wij wiUen ze niet. Wij willen slechts blijven
wat we zijn. En al zou men ons met
geweld afscheuren van ons innig gehefd
Vaderland, al zouden we ook voor de
overmacht moeten bukken, dan zullen onze
harten toch trouw blijven aan ons Neder
land, dan zal toch nog door polders en
over dijken het refrein galmen :

Van d'Ee tot Hontenisse
Van Hulst tot aan Cadzand,
Dat is ons eigen landje
Maar deel van Nederland!

J. H. Stuem.,

Hulst gewonnen.
(PP de inncn-.ing van Hulst door Frcdcrik Hendrik in 1643).,

Orangic is mijn IHeldt," van afkomst aen geërft.
En suclkcn Hooft betaemt. een lof dat langsaem sterft,
Daer onder groeyde 't vol tien dubbelde Laurieren,
Noch sijnder by gehaelt van vierderley Rivieren,
Nu kroont hij[sich met Hulst, en 't staet mij beter aen,
't En kan oock niet gepluckt ontgroenen noch vergaen.

COXSTANTIJN HüYGEXS.

GEZICHT OP HULST.
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ZUID-LIMBURG EN ZI!NE VERHOUDING TOT NEDERLAND
J  .^^^1 1/an T.imbureppn deel van LimburgVAN Limburg kennen dc meeste menschen maar twee

dingen: dc Lirnburgsclie kaas en Valkenburg. Die kennis
is minder dan niets, is zelfs verkeerd, want de Limburgsche
kaas heeft met onze Nederlandsche provincie Limburg

niets te maken en komt uit Herve, wordt te Maastricht Herfsche
kaas genoemd, naar dat stadje en 't oude in 1794 opgedoekte
hertogdom Limburg, dat tusschen Aken, Luik en Verviers ligt
en thans deels Pruisisch, deel Luiksch-Belgisch is. Waarom
wordt ons gewest dan Limburg genoemd? Alleen door den wensch
van Willem I, die gaarne al dc zeventien Nederlandsche gewesten,
zooals zij tijdens Karei V waren, onder zijn schepter vereenigd
zag en daarom op het concept van de grondwet van 1815 schreef
„de naam Limburg is verloren" want dit oude Limburg, dat
toen al niet meer bestond, was een dier 17 gewesten geweest.
Andere redenen zijn later gezoclit, bijv. dat dc drie landen van

Overmaas, die in 't Zuiden onzer provincie liggen, met Limburg
onder één gouverneur stonden en de staten dier landen samen
vergaderden, maar dat Iiecft Willem I wel niet geweten. Trou-

Si

streken van ons land

wens met het hertogdom Lirnburg ? Brabant, nl. de drie
vereenigd geweest, wel met het he iu„j.iijurg, 't graafschap,
landen van Overmaas en's Hertogenrade
het laatst cn 't begin " n LimbSrg «n
al resp.in 1257-1791 (wel hebben Herjogen vai
tijd lang gedeelten bezeten dier beide „ hebben, is het
Het deel van Limburg, dat muj nu Riaas, Geul

schoonste deel, het bergachtige, doors lo
en Gulp, het vroolijke of wel het donkere - ^
dat men vriendelijk of zwartgallig is ges e ■ _ v-warte delfstof,
naam van Zwarte Zuiden denkt aan de zwarte^üj^^
dc steenkool, die dat deel van Limburg in -J r)ro\dncie veel
Hier is het volk heel anders dan in 't der
vroolijker en opgewekter, in harmonie m overf^ebleven
Hier ̂  schijnen meer oude Keltische
te zijn, nl. van de oude geromaniseerde Kc^ is peheel Lim-
wijl overigens de tegenwoordige bewoneis, e\ ̂  , 1 de
burg, oostelijk N. Brabant en een deel van and^^
Repuarische Franken afstammen ^ 1 enLMrechtBrabant, bijna geheel Gelderland, Zuid-Hollanc , •
de Sahsclie phnken als voorvaders ̂ "^^ten erke^
meer gemeenschap tusschen Limburg en de b P , ,
dan men meent, als men de noordelijke
uitzondert, die door Friezen en Sa.xers zijn
Die drie landen zijn tocli al lang met Nederland \ercui ̂

Maastriclit dat er door is omgeven al m hooi de inname
van Frederik Hendrik en rechtens door den Vrede van Munster
in 1648, terwijl in 1632 dc drie landen van Overmaas^ al door
Staatsche troepen waren bezet, die er, even als de bpaansctit,
Spaansch hebben huisgehouden met brandschatten, inkwar-
ticringen enz., tot dat hij den vrede van Munster bepaald wercl
dat elk der beide partijen zou Iiouden wat bij bezat tot nadere
overeenkomst, die ibbi werd gesloten tusschen Spanje cm de Staten-
Generaal, waarbij deze laatste het voornaamste deel kregen, met
dc stad Valkenburg en de groote dorpen Heerlen, Beek, Meeassen,
Klimmen, in 't land van Valkenburg; Gulpen, Margraten en V aals,
in 't land van 's Hertogenrade, alle plaatsen, aan de toeristen be
kend. Het land van Daelhem ligt op een paar dorpen na, binten
ons gewest (prov. Luik). De kennismaking met de Hollandcis
moge in den beginne niet aangenaam zijn geweest door het onder
drukken van den Katholieken eeredienst (vooral op aanstoken
van onverdraagzame predikanten, dc bewijzen - vindt men in de
resolutiën der Staten-Generaal i), in de i8e eeuw was de toestand
veel beter, dank zij aan welwillende en de bevolking beter kennende
ambtenaren, ook omdat, tijdens de inbraken en diefstallen der
beruchte, dievenbenden, genaamd de Bokkenrijders omstreeks
dc 2e. helft der i8e. eeuw, de justitie van de Staatsche landen
beter in staat was deze benden te beteugelen en wegens het hand
haven der openbare veiligheid, in 't algemeen, waartoe het Maas-
trichtsch garnizoen ter beschikking was. In Maastricht zelve
was de vrijheid van godsdienst gewaarborgd door het traktaat
van overgave in 1632 en daar is dan ook genoegzaam aan die over
eenkomst voldaan en leefde de bevolking met haar protestantsche
overheden op zeer goeden voet, ook de geestelijkheid, en werden
bijv. bij de feestelijke inhuldiging der Maastrichtsche primussen
van de universiteit van Leuven, de militaire en burgerlijke over
heden uitgenoodigd. Over het algemeen was ook de verstandhou
ding tusschen de beide souvereinen van Maastricht vrij vriend
schappelijk. Want Maastricht was tweeheerig, dat is; over het
onverdeeld grondgebied waren de Staten-Generaal sinds 1632,
als getreden in de rechten van den hertog van Brabant, en de
Prinsbisschop van Luik de souvereinen, zóó dat de kinderen eener
Luiksche moeder Luiksch, die eener Brabantsche moeder Bra-
bantsch waren. Dat was sinds 1204 al invoege, toen Philip van
Hohenstaufen, Roomsch koning, Maastricht in leen opdroeg aan
Hendrik I, hertog van Brabant. Een bewijs van de goede verstand
houding tusschen de katholieke inwmners en de hervormde mi
litaire en burgerlijke overheid vindt men wel in de belangrijke
beschrijving van Maastricht door kolonel Adam van Broeck-
huysen, waarin de verdiensten van de kloostergeestelijken voor
onderwijs en zieken zeer worden gewaardeerd, zoodat van som
mige kloosters met veel zou bekend zijn zonder zijn beschrii-
vmg (door mi] uitgegeven in de Publications du Limbourg 1906 )

Behalve deze gedeelten bevat Zuid Limburg deelen lan het
hertogdom Gulick, nl. p aatsen van de ambten"^Sittard en Born
die behalve Sittard alle of bijna alle oorspronkelijk Geldersch
zijn geweest 2). Ook strekt zich het Geldersch
Limburg over 't Zuiden uit en dit gedeelte^ is neu gi
deel van heel Limburg, zoo zelfs dat bij de beraadslLin
de grondwet van 1815 als naam voor oir ^-lagin
gclderland was voorgesteld door den baron

gedeelte van
is het grootste

io-i. uij ue oeraadslaging over
naam voor onze provincie Üpper-

Foto C. "^ieeniergh.

DE SINT JANSTOREN TE MAASTRICHT.

voorstel, gelijk wij in"den beginne zagen^nTet d
Hel dcd Gelderland, dat „ L

Uitstrekt, werd het Overkwartier of 2c kwirtipr o- Limburg
gelderland. Het was 't laatste Nederlandsch gewest T? '
hankehjkheid heeft gehandhaafd tegen de Bonrl n
tegen de Oostenrijksche, heerschaDoii en o^rgondische, latei-
wel bij Sittard, in den slag bij den llollenberp grondgebied en
Karei V verslagen door de Gulicksche en
Willem hertog van Cleve, Gulick en Gelder welke

vreiaer, welke overwinning
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f  en door de nieuwsblaadjes (extra-tijdingen wouden wij ze noemen) verspreid. In 1580 eerst werd
uit Uvei kwartier van het groote Gelderland los gescheurd en bleef
den koning van Spanje getrouw, tot dat het in 1713-1715 door de
tractaten werd verdeeld tusschen de Staten-Generaal, Pruisen
en Oostenrijk, dat het kleinste deel kreeg. Aan de Staten kwam
ambt Montfort, dat onder de onmiddellijke souvereiniteit van
c Prinsen van Oranje stond, sinds den vrede van Munster 1648,

en de stad Venlo. Dit ambt Montfort ligt op de grens van 't
midei gedeelte van Limburg. Het bevat de stadjes Echt en

vroeger versterkte vlek Montfort 3), en de dorpen
Jdilienberg, Beesel, Belfeld, Posterholt en Vlodrop (Swalmen werd
ei van afgescheiden en aan Oostenrijk afgestaan.)

Voor de variatie is dit grondgebied van Zuid-Limburg nog
ondeibroken door een aantal Vrije Rijksheerlijkheden, even als
iet bovenste deel, nl. de graafschappen Gronsveld (met Hcugem
ro-i 1 '^^'^^r^.de), Wittem (Mech.elen en Epen), Slenaken, de heer-lijklieden Eys, Eckelrade, Stein, Rickholt, Wijlre,Cartils (bestaat uit
slechts cenige huizen). Deze behoorden aÜe tot den Westphaalschen
Kieits vmi liet Duitsche Rijk, ook 't liertogdom Gulick en 't prins-
,  .j.., ...1 u prms-

Disüom Luik 4) hoorden daartoe en 't hertogdom Cleve, dat zich
p\ ei R oord-Limburg uitstrekte. De landen van Overmaas, de
Isiabantschc mede heerigheid over Maastricht, en Oppergelderland
waren deelen van den Bourgondischen krcits, die in 1548 door
Kaïel V op den Rijksdag van Augsburg van het Duit.sche Rijk
IS algeschciden en onder den naam van de Nederlanden onder
een afzonderlijk centraal bestuur gebracht, tc Brussel zetelend.

^^olgens aard en karakter kan men Limburg 't best in Noord
en Zuid ondersclieiden.
De Zuidelijke aard is, zooals wij hier voor hebben gezegd,

opgewekter en levendiger, niet zoo ernstig als die in 't Noorden,
welke meer met die der bevolking van het overige Nederland over
eenkomt. In 't Zuiden houdt men meer van feesten, optochten,
ca\'alcaden, kermis- en vastenavondpret. De taal is er meer afwij
kend van het Nederlandsch en is een soort plat Nederduitsch
met de Duitsche buigingsvormen, bijv. mous (spreek uit; moes),
meervoud muis, book (boek), meervoud beuk, dich of de (gij
enkelvoud), met klemtoon, doch schimpend of sclieldend du, (doe),
deftiger geer, (eig. de meervoudsvorm), ich leeg (ik lieg), dich of
de leugst (gij liegt), enz.
Een eigenlijke afzonderlijke volksdracht bestaat in Zuid-Limburg

niet (evenmin als in 't Noorden). In het Zuiden dragen de vrouwen,
gelijk in Belgisch Limburg en in de grensstreek van Duitschland,
ten Oosten, een tiretaye5), gestreept half garen, half wollen rok,
een doek (plak) over het hoofd. Zondags een zwarte, in de weck
een blauwe scholk (spreek uit sjolk, d.i. schort), gelijk de afb. op
blz. 24 van een meisje uit Stein gedeeltelijk te aanschouwen geeft.
Het landschap is schoon door afwisseling van berg en dal, gestof

feerd door mooie kasteden en kerken, en de steden Maastricht
cn Sittard bevatten menig schilderachtig gelegen oud huisje
en aardige stukken van de oude vesting, waarvan wij liieronder
een afbeelding geven.

J'oio C. iiteenber^h.

HET STADHUIS TE MAASTRICHT GEBOUWD NAAR

HET ONTWERP VAN PIETER POST IN 1656—'64.

Door hechten liand verbonden En niemand Limburg deren zal.
.Aan "t oud Oranjehuis, En niemand Limburg scheiden zal,

Blijft Limburg ongeschonden Ons Limburg jubelt mee:
En troiuv aan 't Vorstenhuis. „'t Oranjehuis: hoezee!"

E. J. W. S.
Zoo blijve het altijd, voeg ik er aan toe.

Maastrichl. A. J. A. Flament.

Ten slotte over den band die Limburg met Nederland vereenigt.
Wij zeiden reeds, dat in de i8e eeuw die toestand gunstig was,

de trouw der bevolking bleek bij de belegeringen in 1673 en 1747
door de Franschen, maar vooral bij de belegeringen door de Fransch
Republikeinen in 1792-1794. In 1793 had de bevolking trouw mee-
geliolpen in het afweren van de Republikeinsche troepen en bij
de hernieuwing der kennismaking met Noord-Nedei land in 1815
was men blij dat de oude toestand w^as weergekeerd. In 1830 deelde
Limburg, behalve Maastricht dat door Hol-
landsche troepen bezet was, de gevoelens
van de Zuidelijke provinciën. In 1839 weer
gekeerd onder het Nederlandsch gezag,
werd het, vooral in de laatste dertig
jaren, dank zij o.a. ook de tactvolle
wijze van optreden van den Commissaris
der Koningin Jkhr. Mr. G. Ru3's de Bee-
renbrouck, de bezoeken der Koningin aan
Limburg, waar Zij zeer sympathiek en
schitterend werd ontvangen, inniger ver
knocht aan Nederland, waarvan de laat
ste dagen overvloedige bewijzen zijn
gegeven, hier en daar met wenschen ge
paard, die naar wij stellig hopen, in
vervulling zuUen gaan. 1 .1 ci
Van de verknochtheid aan Nedeiland

spreekt ook het volgend lied, dat ik in
,,het Zuiden" van Donderdag 19
vond; het is getoonzet door Henn
Tijsscn, directeur der Kon. Zangv. Roer-
mond's Mannenkoor:

1) Door mij uitgegeven in de Publications du Limbourg, zooverre zij op Lim
burg betrekking hebben

2) Sittard, Broecksittard, Born, Buchten, HoUum, Munstergeleen, Urmond
Berg. Guitekoven, Grevenbiclit, en nog de vrije Rijksheerlijkheid Limbricht
(Limbricht en Einighausen) sinds 't begin der i8e eeuw.

3) In 't slot van Montfort heeft de hertog van Gelderland Reinald II, zijn
vader Reinald I, die krankzinnig was geworden, opgesloten.

41 Met de graafschappen Loon en Home, een Loon sch leen, van welke beide
graafschappen plaatsen bij Limburg behooren. In Zuid Limburg liggen de
Luiksche dorpen; St. Pieter, zoo bekend bij de toeristen om den St. Pietersberg,
en Bcmelen.

5) Van het Fransch tiretaine, in 't Oud Ned. tiereleyn.

WIJ WILLEN LIMBURG HOU'EN I
Wij willen Liraburg hou)en
De nijdigaards ten spijt,

Wij blijven Holland trouwe,
Ta, trouwe voor altijd.

En niemand Limburg deren zal.
En niemand Limburpcheiden zal.

Ons Limburg jubelt mee • .
.jVoor Nederland: hoezee.

BIJ DE OUDE WALLEN VAN MAASTRICHT.
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Limburg bi] Nederland.
Wij willen niet wegen of wikken
En houden de hersenen koel.

Wij willen vrij beschikken
Over hart en gevoel.

Geen lokken kan ons bekoren.
Wij doen onzen plicht gestand.

Wij willen Oranje behooren
In 'n Limburg-bij-Nederland.

Neerland, wij houden van je,
Zijn met je in trouwe één.

De driekleur en 't oranje
Waait heerlijk over ons heen.

Wij zijn je steunpilaren.
Je trouw in wel en wee.

Blijf ons aan 't hart bewaren
En waak: Je maintiendrai.

Kan Nederland ons niet ontberen.
Wij Neerland evenmin.

Géén zal ons ooit regeeren
Dan Neerlands Koningin.

Het hoogtijlied der Nassauwen
Is 't lied van Limburgs bloed:

Het vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den doet.

Feli.x Rutten.

ê

DE RUÏNE LICHTENBERG AAN DE MAAS.

EENE STEM UIT HET ZUIDEN.Gedurende meer dan een kwart eeuw reeds hebben
de mannen, die Limburg kenden en liefhadden en die
in dat zuidelijk deel van Nederland door liet vertrou
wen des volks werden gedragen en afgevaardigd, ge

durende meer dan een kwart eeuw reeds hebben die mannen
tot het Vaderland hunne roepstem doen klinken om den econo-
mischen band tusschen Rijk en Gewest meer en meer toe te
halen en dan eindelijk ten volle tot zijn recht te doen komen.
Komt, medeburgers van boven den Moerdijk, zoo klonk het

steeds luider en dringender, komt, laten wij in 't algemeen belang
Limburg beter verbinden met onze groote handelscentra, met
onze zeehavens, zoowel te land als te water! Komt, laten wij,
in 't algemeen belang het zwarte goud uit Zuid-Limburg's bodem
halen, laten wij wettelijk en financieel daartoe de mogelijkheid
scheppen, de noodzakelijke ontwikkelingsvoorwaarden aan den
mijnbouw aanbieden. Komt, laten wij het pad effenen voor den
ondernemersgeest, die in het rijke heuvelland de schatten welke
de natuur in den vorm van grondstoffen voor de kalk- en cement
fabrieken, voor de steen- en pannenbalvkerijen, voor de natuur
steennijverheid, enz. enz. in overvloed ter beschikking stelt,
in het algemeen belang tot exploitatie wil en kan brengen. Komt,
gij groote financiers en gij grootmachten van Holland's glorie
rijken koopmansstand, komt en stelt uw talent voor het vraag
stuk van de doelmatige economische ontwikkeling van het rijke
zuidelijke deel des vaderlands!
Doch het duurde lang, alvorens die roepstem de belangstel

ling des vaderlands heeft kunnen opwekken. Wat moest dat
in het donkere Zuiden? Steenkolen kregen wij immers van de
Ruhr, dat was wel aan de Steenkolen-Handelsvereeniging toe
vertrouwd, en voorts uit Engeland en ook uit België! Wat ver
beeldde zich Limburg; dachten die heeren nu werkelijk dat er
bij hen steenkolen zouden zitten en dat Holland er belang bij
zou hebben daarin geld te. steken, om de mijnen te exploiteeren?
Bruinkolen dan? Och, wie had er nu tijd en lust om aandacht
te schenken aan zoo een mindeirvaardig product! .^1 werd er
gewezen op de reusachtige ontwikkeling van de buitenlandsche
bruinkoolindustrie, met zijne briketteerinrichtingcn en de ruime
toepassingen van zijn product — geen belangstelling, de bruin-
koollagen bleven onaangestoken! En dan de cokes, de natuur-
steenen, de keien, de mergelbouwsteen, de kalk- en cementfa
brieken, och! wij betrokken al die producten zoo gemakkelijk
uit Duitschland en België en wij hadden het geld om die te be
talen, dus waarom zich druk te maken over Zuid-Limburg!

Inderdaad bleven dan ook de steengroeven gesloten en zelfs
nu nog, nu de oorlogsjaren hebben doen smeeken om cement,
om kalk, om bouwsteen, om brandstof, om alles wat Limburg
in betrekkelijk groote hoeveelheden zou kunnen leveren, nu nog
kunnen al die industriëen,'-. die zich niettemin hebben baan ge
broken, niet vrij genoeg tot ontwikkeling en uitzetting komen,
omdat de middelen van vervoer, zoowel in Zuid-Limburg zelf
als in de verbindingen met Holland en de zee, ten eenenmale
ontoereikend zijn. En wordt er op onmiddellijke voorziening
aangedrongen, dan heet 't nog steeds dat de vraagstukken, welke

vazich bij de oplossing

II'JP
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n de moeielijkheden met de verkeers-
toestanden voordoen, nog niet volledig
zijn onderzocht, dat een nader onderzoek
wordt ingesteld, enz. Altijd hoog-ambtclijk
gedoe, langdurig commissoriaal werk in-
plaats van frisch aanpakken!
De particuliere mijnen waren al lang

aangeboord en zij hadden zich een afzet
gebied buitenslands veroverd alvorens
van Rijkswege de hand aan den ploeg
werd geslagen. Toen ging het vlug en
vooral tijdens de oorlogsjaren heeft de
mijnexploitatie eene groote vlucht ge
nomen. Doch toen ook bleek het dat
Nederland met zijne vervoermiddelen uit
Limburg achter de behoefte aanhuppelt;
de Maas is nog niet gekanaliseerd en
het \ ervoer te water is derhalve hoogst
onvoldoende. De spoorwegen hebben geen
behoorlijke capaciteit, noch doelrnatig
matenaal. Het vervoer van de mijnwer
kers uit hunne dorpen naar de mijnen

nog steeds hoogst gebrekkig, zóó dat
dagelijks eenige uren verloren gaan met
wachten op aansluiting of vertrek, en zóó
dat nog vele arbeidskrachten over de
grenzen in \Teemde fabrieken v\-erk

vnk? arbeids-^ cld te moeihj-k bereikbaar is! Voor het

HSland^"^" Maastricht en
SÜ, h "i°^ per trein of
buSnW!
Rog steeds werd, vóór den oorlog de

( \erzee^he handel in Limburg go'ed-
kooper bediend over Antwerpen dan over
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botterdam! Weliswaar werden de tarieven der spoorwegen naar
•de Nederlandsche handelscentra tijdelijk wat verlaagd zoodra
de Maas door hoog water eene bevaarbare periode doormaakte,
en dan was 't ook minder moeielijk om wagons naar Rotter
dam ter beschikking te krijgen, doch van een flink optreden
van hooger hand om handel en industrie in 'Limburg als nationaal
belang te dienen door eene doortastende verkecrspolitiek was in
't algemeen weinig te merken.

Limburg is echter met ongeschokt vertrouwen blijven roepen
en in de latere jaren zijn dan ook vele teekenen waar te nemen,
ook vóór den oorlog, welke de meest hoopvolle verwachtingen
doen koesteren. En daaraan heeft zich nu gepaard de zoo krach
tige stem van de tijdsomstandigheden, die, wegens de isoleering
van Nederland als een gebiedende eisch van goed Regeerings-
beleid naar voren heeft gebracht alles, waarop door Limburg
reeds zoo lang was aangedrongen. Thans heeft de roepstem
onmiskenbaar duidelijk geklonken en de toekomst houdt stellige,
heerlijke beloften voor het Nederlandsch gewest in.

Den Haag, 26 Dcc. '18. M. C. E. Bo.xgaerts.

Economische toestanden in Zuid-

Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen.OM binnen de grenzen van een
enkele kolom, zooals de vraag der
Redactie was, de economische
toestanden van Zuid-Limburg

en van Zeeuwsch-Vlaanderen te be
schrijven, is onmogelijk; toch willen wij
aan het verzoek voldoen, om daarover
iets te zeggen, nu in deze merkwaardige
tijden die gewesten in het bizonder de
aandacht trekken en in bespreking ko
men. Hetgeen wij geven gaat daarom niet
ver buiten een algemeene opsomming.
Het zuidelijk gedeelte van Limburg,

ten zuiden van de plaats waar deze pro
vincie haar grootste versmalling heeft bij
Susteren, heeft niet alleen een ander
uiterlijk, wat de terreinen betreft, maar
ook een geheel andere bodemgesteldheid
dan Noord-Limburg. Het zacht golvend
heuvelland van het noorden gaat over
tot een plateau met diep ingespeden
dalen, door welker valleien in schilder
achtige windingen de riviertjes slingeren,
welke zich van het zuidoosten naar het
noordwesten naar de Maas bewegen.
Intusschen rijst het terrein zuidoostwaarts
tot 100 a 200 M. hoog, om in den zuid
oosthoek de hoogte van 320 M- te be
reiken, het hoogste punt van Nederland

Die terreingesteldheid wijst op den veel
bewogen ondergrond en op het bestaan
van geologische formaties, die overigens
in Nederland niet nabij de
komen. De geheele oppervlakte is o\ er-

dekt met een bodemsoort, die elders in
ons land bijna niet voorkomt. Dat is de
zoogenaamde löss (naar de poreuse ge
steldheid aldus genoemd), een vruchtbare
bodem, welke Zuid-Limburg maakt tot
een heerlijk landbouwland.
Het grootste gedeelte van Zuid-Limburg

bestaat uit bouwland: ongeveer 39.991
H.A., terwijl 11.758 H.A. grasland is en
9124 H.A. aan den tuinbouw wordt ge
wijd. De 'mooie, golvende korenvelden,
meest langs de heuvelhellingen en op de
plateau's gelegen, leveren voornamelijk
rogge, haver en gerst. Verder teelt men
er voor een aanzienlijke oppervlakte
aardappelen, mangelwortelen of voeder
bieten als veevoeder en klaver voor de
veeteelt. De valleien tusschen de heuvels
dienen meest voor graslanden en doen
er een belangrijke veehouderij ontstaan,
met aanzienlijke varkenshouderij en
mesterij. Op de groote boerderijen doet
men veel aan paardenteelt Het pacht
wezen heeft hier grooten omvang, vooral
bij de groote bedrijven.
Zeer belangrijk is voor Zuid-Limburg de

fruitteelt als onderdeel van het bedrijf; de
nieuw aangelegde weiden, die in de laatste
jaren sterk vermeerderden, werden veelal
onmiddellijk met vruchtboomen, vooral
appelboomen, beplant. In het zuidelijkst
gedeelte, vooral langs de Maas, zijn de ker
senboomgaarden talrijk. Het fruit van
Limburg is een belangrijk uitvoerproduct.

Doch de bodem van Limburg is tevens rijk aan verschillende
delfstoffen, zoodat dit terrein voor Nederland het belangrijkste
en schier het eenige mijnbouwgebied vormt. In de eerste plaats
noemen wij de steenkolen, die er het langst bekend zijn. Volgens
de onderzoekingen, die hier verricht zijn, is thans bekend, dat
er een oppervlakte van 36.976 HA. ontginbaar mijnveld in Zuid-
Limburg gevonden wordt, waarin tot de diepte van 1200 meter
niet minder dan 4.554.690.000 ton kolen aanwezig waren. Na
aftrek van hetgeen hiervan reeds verbruikt werd en van hetgeen
om andere redenen onbruikbaar is, blijft daar\'an nog een ont-
ginbare voorraad van 3.165.903.527 ton steenkool over boven
de diepte van 1200 M., terwijl beneden 1200 M. nog een toe
komstreserve in het noordwestelijk deel van Zuid-Limburg aan
wezig is, die berekend wordt op ruim 600.000.000 ton steenkolen.
In 1916 waren hier 2 mijnen als staatsbedrijf en 5 als

particulier bedrijf; de eerste telden 5667 arbeiders onder den
grond en 2036 boven den grond, de laatste 5505 arbeiders onder
den grond en 2091 boven den grond. Door die mijnen werden
in 1916 voortgebracht 3.020.000 ton kolen.
Doch behalve steenkolen bezit Zuid-Limburg ook bruinkolen.

Reeds vroeger was concessie verleend tot de ontginning daarvan,
doch eerst tijdens den oorlog, toen de kolenprijzen zoo hoog
werden, kwam zij tot stand (medio 1917), om spoedig tot reus-
achtigen omvang te stijgen, zoodat die in 1917 een dagpro
ductie van ruim 4000 ton bereikte, waarvan rond 3500 ton

'f'
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afkomstig zijn uit de bruinkolenconcessies in de
gemeenten Heerlen en Brunsum. Men verwacht
dat in 1918 de totale productie van i.ooo.ooo
ton zal overschreden worden. Deze beide brand
stoffen kunnen wel niet in de Nederlandsche
behoeften voorzien, maar zijn toch een belang
rijke aanvulling daarvoor.
Behalve bruinkool is gedurende den oorlog ook

meer de aandaclit gevestigd op de kalk in den
bodem van Zuid-Limburg, die men geu'oonlijk
,,kalkmergel" noemt, wegens het gebruik daaryan
bij den landbouw, maar die eigenlijk meest
kalkstof is. De kalksteen wordt gebruikt als
bouwsteen, voor het branden van kalk, voor
kalkbemesting van landerijen en voor de be
reiding van zwart en groen glas. Verder gebruiken
de suikerfabrieken kalk, liefst harde kalksteen, die
uit België kwam, doch toen de aanvoer van deze
gedurende den oorlog ophield, voorzagen de suiker
fabrieken in Nederland zich in Limburg van de
benoodigde kalk. Ook dekalkzandsteenfabrikanten
gebruiken Limburgsche kalk, en eindelijk dient
ze als grondstof voor de cementindustiie, waar
voor nabij Vaals een paar fabrieken zijn opgericht.
Daarnaast noemen wij nog zand en khii. Reeds

voor den oorlog was in Zuid Limburg het bestaan
van zuiver wit kwartszand bekend, dat uitstekend
geschikt was voor glasfabrikage, maar de ligging
ver van het spoor was oorzaak, dat daarvan
aanvankelijk niet veel gebruik werd gemaakt.
Toen de aanvoer van grondstoffen voor de Neder
landsche glasfabrieken uit Duitschland en België
ophield, werd de ontginning van het Limburgsclie
glaszand met kracht ter hand genomen. De
glasfabriek Uto te Schiedam en de gloeilampen- ■
fabriek van Philips te Eindhoven hebben daar
van het eerst gebruik gemaakt.
Behalve glaszand komt hier ook vormzand

voor. En eindelijk noemen wij de klei, welke
hier een levendige kleiwarenindustrie heeft in het
l

de dekenfabrieken, de NLV. Kon. Eed. Papier
fabriek de 20 bierbrouwerijen enz.
Zuid-Limburg is in de laatste twintig ]aren

in economisch opzicht een bloeiend land ge-
worden, met opgewekt leven, en gaat een nog
bloeiender tijd tegemoet, als de mijnen tot volle
ontwikkeling komen, de Maas beter bevaarbaar
wordt, en het vrije verkeer gehandhaafd bhjft
in de wereld.

Zeeuwsch-Vlaanderen's bodem is historisch een
deltaland, voor het grootste gedeelte gevormd
door inpolderingen van aangeslibde wateren, en
waar de bodem bijna geheel bestaat uit klei
gronden die alleen in het zuiden een smallen
zoom van zandgronden hebben. Daardoor vormt
de vette kleibodem een uitstekend terrein voor
bouwlanden, en neemt het bouwland er verreweg
de grootste oppervlakte in beslag.
In westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, het land

ten westen van den Braakman, vindt men ongc-
22954 H. A. bouwland en 4020 H. A. isveer

grasland, zoodat de bouwlanden de overhand
hebben. Bovenal leveren die tarwe en haver,
alsmede een vrij aanzienlijke hoeveelheid gerst.
Verder zijn hier de belangrijkste landbouwpro
ducten: suikerbieten, aardappels en mangel-
wortels als voederbieten. Nog zijn er 567 H..4.
aan tuinbouw gewdjd.
Het gedeelte van Zeeuwsch-Vlaanderen ten O.

den Braakman bestaat voor 31223 H..4.van

VROUW UIT STEIN.
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even geroepen. Vroeger werd in verschillende aardewerkfabrie
ken buitenlandsche klei gebruikt, maar gedurende den oorlog heeft
men de Limburgsche leeren waardecren. Niet alleen voor grover
aardewerk, ook voor de aardewerkfabrieken te Maastricht werd
uit Brunsum afkomstige klei met succes gebruikt.
Zoo is Zuid-Limburg rijk aan allerlei delfstoffen, die groote

waarde voor de nijverheid vertegenwoordigen, en met de aan
wezige bi-andstoffen aan Zuid-Limburg een nog bloeiender toe
komst voorspellen.
De belangrijkste fabriekstad in Zuid-Limburg is Maastriclit

met 37500 inwoners, tevens een belangrijke marktstad. Van
groote beteekenis zijn hier de Aardewerkfabrieken, de N. V.
Kristal-, glas- en aardewerkfabrieken ,,de Sphin.x:" (voorheen
Paulus Regout & Co.), de Société Anonyme pour la fabrication
des Faïences fines et produits céramique de toute espèce ; de
N.V. Porselein en muurtegelfabriek „Mosa", en de glasfabriek
,,Stella", de fabriek van hardgebakken vloer- en trottoirtegels,
de N. V. Stoomsteenfabrieken, Kiezelexploitatie en Kalk
branderijen ,,Belvedère", de macaroni- en vermicelliefabi-icagc,
de N. V. Maastrichtsche Zinkwit Maatschappij, de ijzergieterij.

uit bouwland. 8579 H.A. uit grasland en 5.53H.A.
tuingrond. Suikerbieten, haver, aardappelen,
tarwe, erwten, mangelwortels, vlas, rogge, stam-
boonen en boonen zijn hier, in volgorde naar
de oppervlakte, de belangrijkste producten des
lands.

Zoo is geheel Zeeuwsch-Vlaanderen overhecr-
schend een vruchtbaar akkerland, dat veel van
zijn producten aan de overige provinciën en aan

het buitenland levert. De beetwortelen hebben te Sas-van-Gent
twee groote suikerfabrieken in het leven geroepen.

Sas-van-Gent is een fabrieksplaats geworden. Behalve de
genoemde suikerfabrieken vindt men hier een fabriek van
spiegelglas, een vcrffabriek, een aanzienlijke vlasserij, een
meelfabriek en verschillende kleinere fabrieken.

Zeeuwsch-Vlaanderen, geheel een grensgewest, heeft toch
een sterk uitkomend Nederlandsch karakter, en is nauw met het
overige Zeeland verbonden door aard en afkomst der bewoners.

Dr. H. Blink.

Vondel en Maastricht.
Vlecht Boschloof om de Schildstar i) van Maestricht,
En hef hem hoogh in 't goud van NeCrlands troon.

Uit dc „Stcdckroon van Frederick Henrick
op den grootcn Iriomj van Macslricht end'
andere steden en schansscn".

1) Maaslriclit voeit een iter in zi'n. wapen.

Onze keus!
„Vrijheid, Blijheid" is de leuze
Van ons lief Zeeuwsch-\''laamsche land.
Ons het recht der vrije keuze!
Eigen lot in eigen hand!
t Laat zich niet aan Vlaandren binden!
t Harte trekt naar 't Noorden heen.
Naar verwanten en naar vrinden,
't Voelt met Nederland zich één;
Eén van taal en één van zeden,
Eén in liefde tot de vlag,
Eén \ oorheen en écn in 't heden,
Eén tot op den jongsten dag!

J. Vreekex.

Trouw aan Nederland.
\\ij zijn Nederlanders en zullen dat

blijven. Zelfs wanneer met geweld der
wapenen onze Zuidelijke grenspalen
v erden verplaatst naar de overzijde der
Schelde, dan nor 'is geen macht ter
wereld er toe in staat om ons hart
voor een ander land dan Nederland te
doen kloppen.

KOLENHOUWERS IN DE MIJNEN BIJ HEERLEN.
Uit de Breskensche Courant van

18 December igiS.
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