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* -  burg. 
< i  

Slijheid-Vrijheid: Recht voor A!ki i !  

Rreek U w  boeien. arme slaaf. 
Laar Uw ijz'ren kluisters vanen, 
Blijf niet langer ,Zoet en b raa r .  

,,Zwt en braaf", zóó moet ge xczen:  
. Dan wordt gij liet best gevild, . 

Cwe lamheid wordt geprezen 
En Uw gdd met vuur bemind. 

Zoet versuikerd zijn de pillen. 
Die men U te siikken geeft, 
Xet den iopspeen kan men stillen 
't Kkintie. dat zeen hersens hesit. 

IJde! zijn de groote woorden, 
Bie men U in de ooren blaast. 
Zij, die u%-e zuchten smoordeii, 
Vleiah: ,,Wij staan U het naast". 

Open de oozen bu het gloren 
Van her Vrijheids-morPrenlicht: 
Wordt als nieuwe sensch  herboren 
Met den mrxd o p  't aangezicht. 

Slaven, rekt Cw moede leden! 
Lang genoeg is er gestreden 
Teze? ;.&-ani' :n i y y n Z ' ' - -  =.,d:j. - 

,,Waarom zai ik zelief loopen?" 
*Lust is slechts door !ast te koopen". 

Limburg! wordt gij nimmer vrij?! - 

PEERKE DEN BELG. 

komen dan aar men mij ,,beschuldigde" bij 
een biiirenlandsch gezant te Brussel de ge- 
incrintineerde propaganda te hebioen ge- 
maakt. En daar ik inderdaad%j den Fran- 
schtri gezant (bij wien in dien exceptionee- 
!ex rijd de passen moesten worden gevi- 
seerd) over het piebisciet had gesproken. 
heb ik gaarne erkend, dit onderwerp re heb- 
ben aangeroerd in een gesprek, dar de neer 
Kooien In de IIe Kamer niet ten onrechte 
ais een huisei& praatje heeft betiteld en 
dat zeker niet den naam kan dragen van 
,,propaganda". 

De R. K. Kamerclub, die men zeide dar het 
akiiïs u i h g  geven aan mijne svmparhie 
voor het democratische s t e k 1  van !iet ple- 
bisciet, 'reden geiioeg was  oin .mij ais lid te 
royeeren, moriveerde later hare uitspraak 
OP grond van: door haar verkregen, boven 
:wijfei verheven :dicntirrgen in verband inet 
door mij zelf in haar midden afgelegde ver- 
klaringen. 

Na mijne pubIicatie van het gesprek iiii: 
den Franschen yezarit heeft de beer Kooien 
erkend dat deze laatste bijvoeging moest 
rerval!en. 

","en dus alleen over &e, nog altijd 
geheime ,,boven %ijie! verheven Inlichtiii- 
gen". ik kan slechts herhalen wat ik in de 
Kamer Teeds meermalen verklaard heb: dat 
i eze  iniichtmqen Onjuist zijn, wd k de 
mij roezeschreven démarche inderdaad niet 
heb gedaan. 

mrsprong dier idichtingen is m.j nog 

1 -vee[ % daarentegen lar mij van ze- 
kere zijde met opzet demarches zijn toege- 
schre.;en, die nooit door mij njn gedaan. En 
gok tiar weken lang bij eene mij zeer he- 
v r i e n i e  familie te Rosze i  een wzciitmst 
is uirgezet, blijkbaar om aijne eveiituce!e 
zangen aldaar te bespieden. 

Door .*-'en? ?&: -ze% ioel? Ik weet het 
niet. 1,i'el weet ik dat het tevergeefs is ge- 
wxst. \\-zint ik rat inmiddels rustig aan den 
1ze3an. 

Er i;::". 

2 ,a 
burg waren bi teengakepn In een andei 
locaal met hen vergadtpnd werd ik dooi 
hen dringend ui tgemdi@ niet heen tf 
gaan en hen te blwen @tegenwoordigen 
Van alle kanten ontv111@& daarop sciiriite. 
Iijke verzoeken van deze& strekkmg: de: 
anderen daam reeds h T &  er ai over de 

Natuurlilx heb ik aan &en wensch gevolg 
viiitig! Li-# 
gegeven: de Kamer 
vaardigden van 
kiezersbond, 

Ik wil hier 
ik ten deze 
verschil met 

I" wat het w e A r &  -ttmb~mck 
quaestie zelve betreft. n 7 

2" w a t  aanmat  de - w c r a t i e  of volhs- 
regeerinz. 

Lbat de Limburgsche f+tk betreft heb- 
E n  de heer Nolens en z$n$satellieten, zoo- 
dra het <. raagstuk ter s g d e  kwam, voiko- 
m e i  '1 sfriid ze :  de ;va;bheid, iiaar bui- 
ten en naar binnen, de& & trachten te 

f 

\loos & - EMP 
,Limburg bu Nederland" Bcrden ailerie: 
mbtenaren, politie èn beidwachters gmo- 
xiiseerd; ten munen inme werd het stuk 
res maai ter teekenhg aangeboden en 
ioewel ik niet geteekend heb, no& een mil- 
i e r  huiszenooten. staAt als tk <oe8 &? n. 

landsche bewnd omver te werpen: tot 1839 
bieven zu Belgisch en  hadden hunne verte- 
gen\ioordrgers in het Bnisselsche parle- 
ment. 

Groot was hunne teleurstelling en hadi- 
t ig  hun protest toen in 1839, tegexl d e n ' m  
duidehk geuiteb vokswri m, het tractaat 
van Londen, onder Engeische inspiratie, d e  
creteerde dat de Oosteluke helft van Lm- 
burg weder bil Hollami werd gevoegd. - 
Gloeiende protesten werden intgesproken 
b r  m e  Limburnsche áfgevaardigden m 
het Brusselsche pariement, cloor de rattea 
van buna aiie Limburgs& gemeenten. Het 
mocht n i e s  baten: wat het volk zelf wilde, 
had 111 die &gen geen belang! 

Meer dan een halve eeuw lang is door 
Hollanâ aan Limburg njne ,,mmtew" mge- 
peperd. En nog in mune coiiege-jaren, was 
m Limburg de afkeer van Holland algemeen 
en werd ons ais een hoogst begeerhjj iets 
voorgehouden de hoop dat nog eenmaal ons 
L a b u r g  en Runiand met Belgia zouden 
vercenigd worden  

Eerst sedert een kwart  eeuw is daarin 
langzamerhand kentenng gekonren, sinds 
in het eerste ,,rechtsshe" ministene ook 
Limburgers tot & r egee rmgmaa t  werden 
geroewn <Ruw Sr. was toen m m t e r  van 
Justhe). 

Oe zeomhsche  li22mg en de ewnomi. 
sche onrwrhkeling brengen Lmburg m on- 
mddeduke aanraking m Ierterlylren en in 
figuuriuken zin met Mgië  en het RLmlnIand, 
*cel meer dan met Nederlrnd 

Zkdaar de werkel&he& 
IS het nu ZDO te verwonderen dat er in 

f-.mburÉ! m g  velen zun, die aan de vroegere 
hadinc getrouw, een terugkeer tot Belge ErL ---.. L-~----- _ _  --_I_ ___ 

tie: is zeer bempehjk dat de iuqcboren 
Limburgsche b e v o h n g  over deze quaesne 
inders denkt dan de Hollandsche ambtena- 
ren ei degenen, die hun geheele prestige 
aan hun poiit,che posAtie in HolIand ont- 

omdat ik in ons Lmburg liever een eigen, 
L ibu rgsche  industrie tot ontwikkehg &g 
komen, wat de Staatsexploititie inie-rd 
nooit worden Aal. 
Nog alt& zoude ik w&n pleiten voor h e t  

<, ertéeneñ van partrcuiiere mhnconcessiei 
niet alieen in de Peel en het Noorden. maar 
zeifs in het tegenuwrdrge staatsmunvek?, 
speciaal ook te Vbdrop. 

De overdreven staarsbenioeiing, o.a. t? 
onbesuisde v.erkante invoering van 

ren geleden heb ik gepl 
neer  zelfbestuur - admiistratie door. 
burgeru zelve -, minder ambtenaren.' 

Geeft een en ander reeds groote bezuiru- 
ging - zonder welke de staat ten onder 
gaat -veel grooter besparmg zou m i  ver- 
kregen moeren worden door vermindering 
van het leger. Waar Duirschiand's Iegel 
tor 1oO.ooO is beperkt en het Engelsche niei 
veri grooter is en Fran'krúj zun diensttiid 
tot de he.& van 1914 heeft teruggebracnt, 
daar heeit het geen zin dat Nederland nog 
'n ieger van honderd-duzenden hlilft uitrüS- 
ten te meer nu voor het behoud der binnen- 
landsche rust en arde andere gewapende 
organisaties zun gecreëerd. Daarom heb ik 
mune stem niet kunnen geven'aan ae 
D w > r ? '  chhvet. c<e het contingent, dat 
Cwr het wetje Bomans tot d e  vroegere 
13.000 man was ieniggebracht. wee 
de helft vermeerderde, en die t 
tientailen mii;wnen per j 

X e t  al!nn *omda:- 
~ ~ ~ V W C  UWI .Yeuer, 
hoort verwezenrijkt te worden om t 
zelve, maar ook omdat een deugde&% 
nanc:eel beheer zonder zeer g rwte  zumig- 
held niet meer mogeliik is. 

Di2 zuinighe,d, welke van bolen tot Oti-  

i 



,,Waarom zal ik zelief loopen?" 
,,Lust is slechts door last te koopen". 

Limburg! wordt aij n'mmer vrij?! - 
PEERKE DEN B E G .  

~ Aan 
Daar de verspreiding mijner tot U ge- 

richte proclamatie niet overal in Limburg in 
vbldoende mate heeft plaats gehad, wil ik 
nog eveq kort resumeerer4 noe ih Den ge- 

* raakt buiten de ofiicieele R. K. Staatspanu 
en waarin mun politiek wicht verschilt van 
dat der heeren Nolens c. s., die deze beheer- 
schen. 

Het is bekend'dat tegen nu de zctie is in- 
gezet op grond miner z.ga. Belgische ge- 

Op Maria-HemeIvaartsdag i919 werd 
door de R. K Kiezersbond voor Limburg 
te Roermond eene vergadering belegd, 
waarin de heer Nolens eigenmachtig decre- 
teerde dat er vmr mil ui de Tweede Kamer, 
althans =,de R. K. Kamerclub geen plaat> 

Propaganda re maken voor het democra- 
tische stekel der volksstemming, een zich 
uitspreken van het betrokken volk zelf over 

ruke hwestie werd dus door 
ens voldoende geacht om een 

op dat de heer Nolëns 4eÏ 
geoordeeld, alvorens zix 
te spreken, mij vooraf t e  

nheid tot verdediging tc 

u s ~ e e r e ~ ~ .  immers hoewel hij in Roermonc 

- 

- cindheid. 

- meer was 

nde  dubvergadering zon worden ,,onder 
cht" kon van zelf niets anders zijn dal 
n paskwil. En ware het niet geweest da 

. as om te vernemei 
tegen my uitspeelde, 
er der goeden raad 
m u n  onvergeteweti 
ister Mr. Loeff om, 
mijn voorste1 tot het 

. '%dim lefdiaa. terstond te bedanken voor het 

.IC euT>>rbiig die: !ïLiCI!iiiig~ii L\ mij nog 
J;iid onbekend. 

Wel weet ik daarentegen dar mij van ze- 
;ere zijde met opzet dharches  zijn toege- 
tchreven, die nooit door mij zijn gedaan. En 
lok dat weken lang bij eene mij zeer be- 
~rieiide izmiiie te .Brucse: een wachtwxt 
s uirgezet, blijkbaar om mijne eventucek 
:angen aldaar te bespieden. 

Door wien? Met welk doel? ik weet het 
iier. \4'el weer ik dar her tevergeefs is ge- 
?:cesr. \vmt ik zat inmiddels rustig aan den 
maan. 

Ik heb er reeds eerder OP gewezen, dat: 
1' zulk een démarche op bedoelden da- 

um geen zin ZOU gehad hebben, wijl toen 
.ee& een paar w-eken te voren was beslist 
iat e i  tiisschen België en Nederland geen 
:rensniiziging zoude p1aa:s hebben, eo 

7" dat het denkiieeld eener volksstem- 
ning, en dus ook de propaganda daarvoor, 
n.i. niers onbehoorlijks bevatte en ik mij het 
$.o!ste recht reserveer om c. q. daarvoor te 
jveren. 

En wanneer ik dan ook het mij ten laste 
zelegde ontken, dan is dat niet om eene be- 
cnuldiging te cmyaan, die in mijne oogen 
ie: cep.s eene beschuldiging iso maar omdat 

tij niet waar is. 
Terwijl ik nog om gezon&heidsredenen, 

aan zee zat en nog slechts bij geri:chte h3d 
vernomen wat er gaande s-is, hzb ik van 
net hoofdbestuur van-den RX. Kiezersbond 
voor Limburg een schrijven ontvangen, 
waarin gezegd werd dat ik iii dc gelege!i- 
k i d  werd gesteld mij te verledigen tegrii 
de beschuldiging van het te Brussel prom- 
ganda -maken voor eene vobksstemming. 

Natuurlijk beantwoordde ik dti schniven 
met de vraag, waarin die propaTmdn zou 
hebben bestaan: om zich te vcri:digi>n 
dient men toch te weten WaarteRcri men 
zich te verdedigen heeft. 
- In de bondsvergadenng van 18 Oîtober 
1919 noemde de bondsvoorzitter dit a x .  
woord ,,ontwijkend en onbevredigend", 
doch kon geen nadere preciseering der be- 
schuldiging geven noch eenig bewiis. De 
Kamerclub had gesproken dat- was ge- 

noeg! 
Na mijne beantwoording en toychting 

van verschillende vragen is toen de cuaes. 
tie aangehouden. 

In de voIgende vergaderinp op 14 Fe- 
bruari 192% - waartoe ik evenmin al5 
tot die van Octoher was o3feroepen -. 
werd besloten geen debat toe te latzn, ter. 
wijl het bestuur eene motie tegeii mij ge 
reed had. Zukks op voorstel rap Dr. Pcels 
die beweerde, dat ik een iaar tij3 had gehac 
om.mij te verdedigen! (de quaestie \bas pa! 
6 maanden oud en de beschuldiging nog a: 
tijd niet gepreciseerd). 

In die moiie werd mij hei vertrouwen OP 
gezegd en tevens werd ik uitggnoodigd mui 
mandaat neer te Ieggen. 

Door een dertigtal der bijeengeroepenei 
werd deze motie aangenomen: auderei 
stemden tegen. Toen ik daarop de zaal ver- 
liet, werd ik gevolgd door &veer de helft 

un OterlllimE in, se4k wKXrieidenen a? 
iebberi te kennen gegeven -- doch het 
bso:& zebrek aan poimeke -, iiriieit, dat 
iet openbare leven iri 
.onder? zu zich ars d 
rekken. 

li v our- - &-smnrane_ 
Limourg by Nederland" werden alerle, 
motenarer, politie en veld acri:ers gemo- 
idiseerd; ten mimen h$fz&ver& het stuk 
es maal ter teekening aangeboden en. 
ioeael !l. niet geteek-ad h a ,  noch een mii- 
ier nuisgenooten, staar als ib goed ben m- 
celicht, mun naam op de l k t  

De gehechtheid aan wttig gezag en orde 
verd toorgesteid ais vec!mochthe:d aan 
k d d a i i d  en Granie, hoe+$ in nrerkeh&- 
ied deze g e i  oelens hemebbreed versctiii- 
en. 

Waarheid is dat nw rI@ een goed deel 
Ier Lim'burgsche bevolking voor Nederland 
iiets o: ueinig voelt en epri terugkeer tot 
3eIgië geenszins ais e n"ramp zou be- 
chound hebben. f 4 

En dat is zeer natuuilk Lmburg staat 
iu eenmaa! anders te$edover Nederlan& 
ian de noordeiuke proiw$es. EthnoIogiscb 
iistorisch, geograp6sch.e economisch be- 
ioort Limburg tut de z@ luke, met tot de 

ak van Kelti- 
chen stam, slechts l e t  b a a r  met Ger- 
naansche- elementen Petmeng&; precies 
c o 3  als m Belgie er1 fm@ruk: geen WOG- 
ier dat de Limburger zi& daar zoo volka- 
men thuis w%oelt, WIJ! h u  er rn eigen 
3él:catesse des sentimenr, zm ergen men- 
taliteit ontmoet, veel meer dan UI Holland 

Historisch heeft ons &west tot de repu- 
bliek der Vereenigde Nekerlanden niet be- 

-- 

- <  

ioordelifke Nsderlanded, f 
De bevolking IS ui hÚo 

schende land te 

or de Franschc 
revolutie, toen tot groQte vreugde der be 
voking het gebee dey>arfernen 
van de Beneden- het eerst se 
dert eeuwen een 

dynastie der Oranje's. 

r k e  Beigen naar de 
zich van het Hollands 
vrijden. En het g 

Geen wonder dat zij@ ia30 met de ovc 

. - _ . ._  ._.._ 
xiirlüken zin m d  Belgit: en net Rijnland, 
:el meer dan mer Nederland. 
Ziedaar de werkelijkheid. 
Is het nu %o te verwonderen dat er in 
imburg Uog vtien zUn, die aan de vmegere 
qditie getr9zz7, .&n ierU&;eer tot B e k ë  
J*---c-. 

imburgsche bevokiñg over -deze quaestie 
iders denkt dan de Hoiiandsche ambtena- 
:i. en  á e ~ ~ n i ! i ,  &e iiun gen-ele pr&ge 
in  hun politieke positie in Holtand ont- 
enen. 
Zelfs separavfiche neigingen behoeven 

dstrekt niet gepaard te gaan met anti- 
ithie tegen Holland, warineer men .zich 
aar hniaakt  van de verouderd? g e d d t e  
I? Hollan.: OP ons gewest een soort van 
genciomsrechr zou 5ez;tten. 
Ziedaar de juiste voorstelhg.. . 
Eene voorsteihg der zaken uit den ver- 

,der! 5i6, volmaakt verleden iijd, zco ge 
-ik. Men kan we: de opvatting onzer va- 
eren thans anders denken, zoo men wil. 
iaar dat mag geen reden zijn om hen te nc- 
eeren of  te desavoueeren. - . 

Dat cie heer Nolens en zijne onmiddellijke 
eestve~wanten, die in de practijk meer tot 
et a..*-,-..+: u.-LaL.%he I stekel neigen, hier ijin- 
:cht tegenover staan, is zeer natuurlijk. De 
utocraai bekommert zich niet om r,:keen 
et volk wenscht; naar zUn systeem toch 
eeft het volk- niet te  denken M te wen-  
:hen; het heeft zich geen opinie te . $mmen, 
et heeft siechts zijn leiders te volqen, ZGU- 
is een der in Limburg verschijnende bla- 
en vrijmoediglijii dorst schrijven. 
Hier gaap: een oud en bemelsbreed ver- 

cnii. 
Tenvijl de democraat er angsnraliig vooi 

,.aakt, de meening van anderen te eerbie- 
igen en vooral niet zijn positie wil gebrui- 
en, om aan anderen een meening op t e  
ringen. waarvan z i j  niet gediend zijn 
5ndt de autocraat hef de natuurlijkste zaai 
Ier wereld dat hij zijn eigen opinie als t i c  
enige toelaatbare uitgeeft en doordrijft 
net anderen redeneeren is niet nFdig: sic 
,010, sic jubeo, sta: pro ratione v o h t a s .  

Ook op economisch gebied yerschil ik os 
nenig punt vac gevoelen met de heerei 
<oiens en Ruys. , 
Het tegengaac der --in&trieele 
ing \'an Limburp heb Ur, 15 jaren geledei 
.eeds vrijmoedigiijk bestreden,-toen ik me 
Jeie anderen ijverde VOOT het bevorderei 
tan verkeerswegen en vooi het verleenei 
ian mijn-concessies, rema! de heeren No 
ens en Ruys uisten te bewerken dat in d 
iaarste 20 jaren geen steenkooi-concessie 
meer werden verieend. en al het nog nie  
seconmdeerde mijnveld gereserveerd wer. 
voor den Staat. 

Tegen dit stelsel van Staatsexploitatic 
vrijwel Staatsmonopolie. heb ik bezwaa 
gemaakt niet aiieen omdat het zou'bluke 
on-ecobomisch te zij& en &I beletten di 
particulieren er winsten uit klerk, doch g e  

He' L. is .. zeer begrijwwä $af de ingeboren 

~ 

wije stem niet hunner geven'- äe 
hensrpiichNet, die hei conbugent, dat 
oor het wetje Bomans tot de vroegere 
3.00(3 man xiis tew?eb:acht, weei  met - 
e heift vermeerderde, en die tevens enkele 
entallcn milpenen per jaar zai k 

OOIT verwezenlukt te worden o 
elve, maar 00-k omdat een &=deluk fi- . 

m l m g ; & s t  

ct h;idget herstelien, moet ook door het 
oorbeeld van bovenaf worden aangemoe- 
Iigd, met aieen door-vzoorden, m m  O& 
ioor daden: vandaar dat ih mune ster. niet 
i e 3  kunnen geven aan de v o o r s t e h  
n dezen tiid de vergoedmg aan de Kamer- 
Eden te verhoogen, en het gronLwettehK 
nkomen der Kroon te verdsoekn.  
Ik s:z nog steeds oi> het standmnt der 

kthohehe begmsrlen, ma= iL meen dat 
iet niet genoeg IS, II! het program te spre- 
en van benikiging en onmapenmg, deze 
redachten moeten ook in de practi& wor- 
len veraezenlijht. 
Ik heb gemeen2 een en ander hier eem 

luidelial< te moeten uiteemetren: de hezers 
lebben er recht op te weten hoe hunne 
Lventueele rertegenwoordlgers denken. - 
lan HEN de beslnsing of ZIJ aan het beleid 
fer heeren Nolens c, s. onvooLmaardea 
iun steun wdien geben. 

Enkele goeae vrienden hekhen d~ gera- 
íen, met opnieuxv eene candidatuur te aan- 
raarden, anaeren hebbec mer aanarang 
nu verLocht dir wèi te doen, sommigen 
Imda: ZIJ vast besloten waren niet te stem- 
nen op de lust Nolens en toch Kdtholieh 
wtnsciten te stemmrii. 

De eersten gaven ten deelt. persooniuh-e 
redenen op, ten deele pleitter. ZLI voor de 
,eenheid" der Katholieke Sfaatspartx. Hun 
wil ik hier aiirnroarden dat &, om p ~ s m -  
'ijhe redenep mi! zeher veel heler aan het 

' \ . ~ n  de.i politiehen stwt zou om- 
kooi zyn genoegen hoeft men zich 
op dien weg met te begeven, 

voora: niet in muze positie. Echter meen k 
da: het pnohek belang moet pruneeren bo- 
ven her particuliere. 

En wat  de eenheid betreft, door MIJ is 
die met verbroken. 

OverEens kan ïh de eenheid niet ais eea 
zoo tioog goed beschouwen dat men haar 
onvwxaarde i& zou moeten behouden, 
oot; als zir een keursiijf dreigt re worden. 
een dwangbuis mag & misschien zemen, 
dat Het alle hlhi politiek mv luist leven en verstikt a-cnscheliik aat de 

kiezeïs de vruheid hebben om door het uit- 
brengen hunner stem te doen blukcn van 
hunne polstieke gezindhetcl, o d  omtrent de 
onderdeelen t a n  het staarsbeleid., waarom- 
trent hnnen den boezem der nartii ver- 
S C 1 3  kan bestaan. Zoo slechts kan het 
erenred= kiesrecht tot zun waarde komen. 

~ 

- 

; 

HEhW VAN GROE3"DAEL. ,- 
winsten 


