tweede Z,ES-EN-VEETRTIGSTE HOOFDSTUI(

HET VLAAMSCHE METERS\ryERK
Reeds vroqgor he,bhem wij ge\il'eu€n otp
de overcerùkomst tusschern Walohe,ren en
h,eû IJzerland. We het'inne,rcn, ons nog:,
hoe de ku,nstscùriùderr Viéirin eens uri'triep,
loe,n we d,en weg van Marrieikerke n,aiùr
eagtat<eute volgdlen : uD.aô is hier 't l,and
v,arn Dixmruidtenr. &n zijin hart neep sa,nen bij de Sredanthto aan de Stleek waar
'hij zoovoel gewerkb had, nu,de vernieling maar voonb woolde en zirjn zoon
voor de vrit'rheid stroed.

Ja; Waloheron deed aan
denken

Vlaandernen

en daarum vsrfroefden zoovels

larndgenoo't,ern

et' gaa,rne, Iievet dan

eù-

cl,ers in Nertsrlon,d,. En Betgieche sc,h'ild'e,rts aùs V.Éri,n, Goruweloos, Gera;rtl

Jorotbq, Ble,rlgirn,ans, Wajlrt€r Vaes, Pæe'
naerr h'a.ddlen zroldbr in oror{ogS'lijd b,ezieiling
voro'r hu'n knlrn'L ern brac,trtren Whùott'e;rteru-*
scrtr,oon op doedr, eII i,n h,erb gastvri'je Nederrland vonden ze ondsnstleundng hii h€'t
trerntno,nsrtgll€{n, ern koo,per'.s. t)

1\

Zoo wérdcn Vlâamscùe sohilalerlltentoon'
std I I ingen gehouden te V I i,ss:D gen, M iddel]rur8'
Vere.' borilreciht, Den tiaâg, Rottêrdam, Am:
st€Tdam, euz.

172
H€ô

lui,dt als vod,gt :

Ik heb tle eel UE. tlrans een p,laatsi0. te vra-

gen voor' lr.et volgende, rvel oveltuigd dat UE,

ltet niet z ul.t rv,eiger.en.
De nrritgerveh'en Belgen tre.bben hier irl Holland hun eigen organ,en ,en dez.e zouden zich
feitelij.k rnoelen bepalen nlet den nGodsvrcdep
,oud,eI rùe Belgen l,e .ltan'clùtaven. Is dat echtet
wel zoo ? Zoo ziin er hier e€n ,paal Flausclre
bl,aadjres, clie geetr enù(ele gelegetrlr'eicl latetl
vool'bijgaan, ottt niet all,een ol) de Vlnmiugeu,
rnailr zelfs op rl,e Hol'laDtlers - du6 op afr,es
w t N'ederlandsoh is - te 'schelden. Ilnkele ùagen geled,en nog, 'kr'eeg een r[.er b,laadj,es eeu
ged,uc.h,t,e en rvelverd., eutle af.straf f ing in d,e
,rNieus'e Coulanto, onldat het. de Hol.landsche
lrels had bel,e,e(l igd. Doc,lr naast di.e trvee fran.
sclreiorganen is cr ook een, helaas, dat onder
Vlaamsclre motll nog meer f l'anshilj onism€
doet dan de lwee,andene te zamen. ]\,I'et zijn
ti,t.el \'ûn Belgisch dagb,lad rlr'.ingt hei dool tot,
lret Holland'snh publi,elr. Het tr\el(i ietlereen
tloor"t slijk,en geeft van alJes een voot'stelling
die ,uiidraait op érnti-I/laamsch- en an,ti-Neder'lând,soh.heid. Welnu, de H,ollandcl's di'enen te
'weterl dat d:t blaadje een w,er'lituig is in d€
handen der. Flanskiljons, dat. .llet gesl,ound
s'orrlt ctrool Franskiljonsc'h ùrapit.aal, dat d€
ond,erteekenaars \ran sonulige al tihels betkenIees Hollandscll halens zijn,
d.e Vlaamsch
clat hef in één-rvoord el'op uit, is'lret franskil.pl'ogram, rlat is: v€rdeeldheid zaaien
t,usschen Holland en Vleûndel'en, in cle hand

i or-r,sch'e

l,e wer'l(en.

Tot stâving van deze berv,ering tliene het
vol,gende!
Ik deed verleden weelc een obroep voor Ne;

del'landsche,oorlogsm,eters, uw geëertl blad
plaatsle
malen
zulke oDroep'en
oep'en verscn€loen€
lAtsle zull(e
verscheidene rlral€rr
zijn ?Offi fransch onkundige lJs€rjonen (,hans zijn
gens
ges,teund door Ned'elland,sche datnes, zoo
ns ges,teund
als Hollandsche.
\r, aamsch€
aarnsch€ als

Het Belgisch da,gblad l,rekt daolop {en
stlijde legen dral rhooie werl(: llet zou ni'et
mogen beitaan ; ?000 Ned'erlan<lsahe <lames, dat
is er ?000 t,e vreel; ,er kttnnen sp.ionnen ontlel

tle dame,s schuil.en; d.at zondigt tegten d€ neu'
tr.aliteit; de IJzelsolrlat.en ltelrben gqen opbert.
ling noodr'g; die opt'oeD is puu,r detai{isme'
€D2., enz. \ aarom dat all€s ? Bnkel en alleen
orndat het een w,erk is, da,t, ten go'ede l<omt, aan
Vla.d.msche soldatên, een w,erl(, da.t de banden
lussohen \rlaantleren en Flqlland nauwet toe'ha.a;I,t.

Dat is ectrtel niet genoeg. Om hct doel tc beIeil(en, d. i. cÙe d,eeùnam€ aatt het werk t€gen
le €iâan, râarzê'li h,et Belgisch Dagblad niet
een vroulv te lasteren' H,et noemt mij. - rvant
anrlers lçan toclr .niemand bedoeld zijn - een
dame uit rle activistisc,he \r€r'eld. Alsof aciivisme iet,s kon gemeen,s hebben rne't een louter
liefiladi,g rverl< I
Is het"niet tleu,rri,g clat er mensch'eu zjjn. die
zô'zeer verblind ziin iloor hnD franslciljonis-

zij in

deze tijden van over',glooten
tampspoecl ên drutl{lnend wee, durven uitroeneu: ?000 Ned,erlandsche d,atDes dat is eù

rne, dat

te vee,l ?
Het js tluidelijk, da,t, h,et hun t'e doen is een
snret te lvel'p€n oD €err \v€r'k en oD iemand die
ziclr met l)al'b .en zrel aan dat rvetk geef t. Dat
ligt trou,n'ens in de lijn van'h'et ù'anslr.ljonlsme, zooalS rvij Belgen het kennen en zooals
alie Hollanders, die ,hun lantl 'kennen.
en hun ,t aa)I liefD€ Vlaùrebben, het zouden moetell
lringen zijn aan d,art all6s gewoon gerraaikt en
7000

gaan recll't .hun rveg, zoncler' €r' zich aan te slorien. Doc,h <le Holland'ers \yeten dat Diet en
velen looDen in de val zondel dat zij het vermoeclen.

\Velnu, ,het doel van dit opstel is onze Hollandsehe staùrvet'\\ranten t€ waal'sch u.$'en. Lal,eD zii zich orn Go<l,srvil niet m;sleiderl door
d€rt 'soort menschen, mispun'len ill onze Bel.gische samenleving, d;e noch Wâal noch Vlarning zijn' en hun minrlerrva;1r'tliglrerd, rvillen
I r'ùnsclroolne:(t.
h.clolhe ltl. Dat
uâÎ, (t€
rl(
onder'1lù
de HolvelstoDDenr onoer'
f en, dat de gevolgcl,e politiek
s€ffen,
di
lanùers lrese.f
Dolitiek dier
menschen seclert
serlert 183
1830 uit,sluitend is gervee st
alles l'at Ned'erlanctsch is t,e fnujken 'en,uit t€
'wij .in

roeien, i,els waal'\'an

Vlaand€rreD,

helaas, de tleu'ige gev'olg€n hebben onrlervontlen.
\/laânderen zal niets âânvaalden van de
DtritscJr,ers, nôch van de Fransclren, rrôch van
tle Engel.sclren, nraar het zal ool(. niet v,erwa't.elen Iot,halfslachtigheid. Vlaanderen zal zic\ze,lf zijn : Vlaamsch.
À,Iet. danlc voot cle DLaatsing 't'an <lit ,sl'u,k,
waarvool' ik natuuxlij'k a,lléén d,e ver'.antwoordelijlçheid wen6ch te tlragen.
Mewouw Emi€l HULLEBROECI(.

dlt,s, ,ho,e de e,errl}i:edr wa.s, \ille,lû(ê
die Beùgiscùr.e bl'adern vooù'. ornze soldtaten
hrswieefden, tle' troaiÉtem. M)arar' ggnoeg,
Zriretdtzuar

Ofrdanhs dtie eûlendige, ]a,ffe t'egermgrkirng, bùoeridle, tlett .wen"lk del Vl,aarnscthe
oo,rllogsmrelbenB en, h€Û h,rracthrtl veeù ttuulp

en

,th'oosrt.

Z'op wtas dle zebel d,uis overgeibra:cltr:t van

Wit[ hruirzdkrern ,o,p' d€n Veternsoheat S,itnrtqe[ tie MiHdle,ltb,urrg nararr Den Haag. Dle
lMhærgiû zag zij'n g,edra.ohûe vorwszemùijkt,
wtiBt ditirn orlganisa,tije in rgoadJe handen, in
dti'e, vart' Nlte,vtrou'w Hull,eh'nce.rctk €n dluizAndle'n, Vl'a,amsc,h,e
en Nedenilandschb
htelt,

wiier

hin notg gærtniùiS
zoctr\t, te, vermte,ordler€rn,, diocih o,verigEns

dnrnbi,s,
kloor,

aantball

lrrij ziictr aran zirjn

sclhrorol

wijden.

