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De h.AMTER, algemcen sekretaris van het Davidsfonds, 
schrijit ons : 

" Vanzelfsprekend heb ik met belangstelling, zelfs met 
azeer grote belangstelling kennissenomen van het eérste nummer van 
het tweemaandblijks tijdsehrift van het Langohr-Veltmans Comité, 

"De Band ", en met niet minder bélangstelling zie ik de volgende 
nummers tefemoot. Hiermee verricht U waarlijk kultureel opbourend 
werk van ecrste pehaltse eon ik wens er-U van harte., naast proficiat, 
én de verdiende bijval én,vnl.,vruchtbaar regzultaat mec, 

"Ik begrijp op het eerste nummer af, dat U " De Band " niat 
als con polemizerend, wel als con vormend on tevens ontspannend 

ULLASChri th OPVat. cence. ws 
"Als ik de Overmazer noem, heb ik nict alleen de man van 

Dictser tale op het oog, maar ook de Frans- en ook de Duits-spre- 
kende. En dat waardeer ik dan andormaal in uw opzet: dat U " De 
Band “ ceveneens bestemt voor deze andors-talife broeders. Door 
hun spraak zijn z2ij meer dan de anderen blootgesteld ain het gc- 
vaar voor vérvreemding van het eifen wezen, maazr door ook hen aan 
te sprekend, kan met ™ De Bund " dit gevaer grotclijks bezworen 
worden: zij zijn voorzeker nict minder gevoelig yoor de Overmais- 
ge sehoonheden die hun zicl en gemoed hebben gevormd, dan welk 
ander Overmazer ook. 

_ “Ek zou nog meér kunnen sehrijven over dit nicsuye werk ... 
en wijzen op het gezonde standpunt dat u ermee hebt ingenomen, 
ovor " de band " dic U er mee lest tussen-de Vlaminzen van finds 
em van hier en dg. Macr <llecn wil ik nos onderlijnen det, naast 
het wert van Prof.Dr Langohr, “" Ve gen Weech bes qa ge Graaf " 
wearven U de uitzauf bezorgd hebt, en nanst het bock dat U over 
Pastoor Veltmens ze. aan 't schrijven bent, " De Bund " een derde 
hulde-zuil is: die U ter nagedachtenis ven deze beide grete
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Overmazers opricht; en om Gan met nogsmaals aon wens te sluiten: 
mochten cllc Cycrmazers er zich als één man ronda vorenifen tot 
een welktswaar kleine, maar hoogst weirdevolle gsroep trouve 
zonen van het Vlahmse land." 

De h.Joz.VAN OVERSTRARTEN, voorzitter van 66 Vlaamse 
+OcriSbvenbond On sckretaris van de Vlaamse Automobilis- 
tenbond, sehrijft ons: + 

  

" Ti heb inderdaad met bijzondere belengstolling het 
eorste nummsr van “ De Bend " gelézcn en wens hem lang Loven 
en grote bijval toe in Vlaunderen, moar toch spociaal in Over- 
maces ; daarenboven ecn steeds fratier vorzorging en sroter ver- 

scheidenhcid van defsclijk behandclde ondorverpen," 

De h. “, FLOUVIER, economisch adviseur van hot Vlaems 
Economisch Vorbond, schrijft ons : 

" “ij zullen nict nalaten in cen der eerstvolgende num- 
mers ven ons tijdschrift, cen korte booordeling te doen ver= 
schijnen over nummer 1 van " De Band ", het nieuw tweemaande- 
lijks tijdschrift waarvan U het initieticf hebt genemen en wear- 
voor wij U oprecht feliciteren." 

De h. Lode ViN KERKHOVEN, propaganda-leider van het Werk 
van de Jiarliikse Bedevaarten naar @e Graven ven de 
Wzer, senrijft ons : 

  

    

" Tet vecl aundacht heb ik alle stukken doorgemeakt en 
Las 0.8. dat recds voor de joneste oorlos de werkers van Over- 
maas zich adadwerkelijk bezifhielden met de IJ zcrbedevaart. 

" Van 1956 af werdcn cr dus speciale treineh infelerd 
en met steeds groter stikses, Het kon den ook geen verwondering 
wekken wenncer het Uvermaasmensen waren dic, enkele jaren gcls- 
den, aandronren op terug cxtra-treinen neur de Bedevarrt te or- 
Banizeren. In het ken dus cvenmin verbazen det onder impuls ven 
diezelfdé mensen het Lindclijk Reiscomité rerd festicht, det nu 
indser jaar ticntallen ettra-troincn. orginiscért om duizenden 
IJzerbedevairders' uit gans Vlarnderen naar de IWzervidkts te 
brengen." 

NEUE NACHRICHTEN, darbled, Hupen, schrijft 29/1/57. 

"Vir befrussen die initiative dos Langohr-Veltmans 
Komitées und riinschen dex Vereinigung viel Irfole in ihrem Be- 
mincn, durch dfs versénliche Wort dic Anwohner von “eser und 
Geul, Yoer und Bervinne zur Besinnung cuf ihre Eigenwerte enzu- 
regen. Hoffen wir auch, dass os diesen, ob sis sich nun zur 
hochdeutsehen oder niederlindischen Sprache bekennon, felingen 
moge, zu einer cbenso frichtbaren wie dauerheftcen Zusammenar-— 
beit zu kommen. Die besten Vorrussetzungen dazu sind ja pezeben;: 
die gemeinsame frinkischc Herkunft und die gemeinsame limburs 
fisehe Mundart.”
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Sint-—Jozef, bruigom van de Moeder Gods 
en voedstervader van Gods zoon, 
U, nederigste aller patriarken , 
de grootste echter voor Gods troon; 

Waar begenadigden uit Davids Huis 
stortten in ontuoht, broedernijd 
en afgodsdienst, noemt U de Heilige Schrift 
rechtyaardig bij uitnemendheid, 

Aartsvaders snakten eeuwen naar de Helland, 
hun daden waren een symbool 
van Zijne levensloop. Profeten aanschouwden 
4ijn komst als in een aureool, 

U echter droeg Hem in uw eigen armen, 
U redd' Hem van het moordgebod 
des konings, U was hij gehoorzaam, U 
ontsliep in d'tarmen van uw God, 

Uw naam beteekent " aangroei " ¢: de genade 
U overvyloedig toegezeid, 
viel, bij het worden van de nieuwe tijden 
ten deel aan gans de Kristenheid, 

Uw Jesus wordt nu dagelijks herboren, 
wij gaan tot Hem in vreugd en smart, 
en wat zelfs U niet eenmaal werd beschoren, 
daalt neer in 't diepste van ons hart, 

19/3/1945. davies
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Op de pastorij te St-Piecters Voeren wordt een oud 

in leer gebonden register’ bewaard, dat begonnen werd in 1650 

door E,H. Johannes’ Rigals, toentertijd pastoor, of beter 
viearius perpetuus, aldaar. 

Dit register bevat hoofdzakelijk asanduidingen over 
de renten gan de pastorij verschuldigd, en hun jaarlijkse 
afbetalingen. Afchtoraan echter tekende pastoor Rigals 
enkele markante feiten op uit de jaren 1650-1660, Daar ver- 

nemen we de bouwgeschicdonis van de kerk van St-Pieter, zo- 
als deze daar nu staat. 

Deazco kerk is hclemaal gebouwd uit dé giften van een 

van do kommandeurs van St-Picters Voeren, “illem Quaedt van 

Beeck, " Duytsch Ordens Ridder ", Deze was kommandeur alhier 
van L63I tot E66. Hij zstte ook de heropbouw van de kom- 
manderic voort. De nicuwe kerk zou gobouwd zijn mot afval 
van het oud kasteel, De opbouw gebourde in driemaal : in 
£652 het koor, in 1660 het schip, in I66E de toren; dus 
praktisch op tien jaar tijd. 

o o o a 

In 1652 word het natuurstoncn KOOR " a fundamentis " 
herepgebouwd, “ soo van buiten als van binnen volmaeckt". 

Dit koor staat blijkbaar op de plaats van het voorgaande, 
waarvan de zoldoring in [615 dringend horstel behoefde. 

( Visit. Archidiaconeles)
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Het werd afgesloten - zoals toon gebruikolijk - van 

het sehip van dco kerk door cen of ander hokken ( in de tekst 
stast " gorcijnissel ") zodat de gelovigen niet voel zagen 
van wat aan hot albtaer gebeurds. 

Het koor meet ongeveor 8 m.in de dicpte cn 6,60 m.in 
dé brecdte. Het beslaat cen kort priesterkoor en is afgesloten 
op drie zijden van oon achthock, Er zijn dric rondboogvensters 
met arduinen omranding in aangebracht ( twee aan de evengelie- 
kant, één aan de epistelkant, De kommandeur deed dit kKoor ook 
" paveijen " sn liet ceronder eon grafkelder aanleggen voor 
zichzelf en zijn opvolgcrs. 

Van deze grafkelder is dan ook de mooie GRAFSTEEN af- 
komstig die nu buiten tegen het koor ingemetst is. Deze gret- 
stoon werd nof gemaskt tijdens het leven van kommandeur “uacdt - 
zis dé tekst !- en de overlijdensdatum is duidelijk later 
" ingevuld *: hij is andero, zwaardere lottor. Waarschijnlijk 
is ook deze grafstesn vervaardigd in 1652, samen met de graf- 
kelder, Argument hicrvoor is dat in de tékst op de steen alléén 
sprake is van de bouw van een nicuw koor, teorwijl de komman- 
deur enkele jaren later toch ook het sehip lict- hsoropbouwen. 

Hen Korte beschrijving van deze prafsteen. Het is’ con 

rechthoekige plaat in mooic lichtgrijzo kalksteen,ongev.1,80 nm, 
hoog,1,20 m.brecd. Binnenm esn ocnvoudige boord gijn de bovon= 
ste twee derdem ingenomen door hct in goed relief uiltgovocrde 
wapen van de kommandcur; het onderstoe derde draagt de tckst. 
Het weapon van de kommandeur : op het kruis van de Duitse orde 
een ovanl, waarbinnen: een schild met twee afwisselend dubbel 
eskanteclde balken; helm met medaillon ( ordekruis ) en kroon 
ven dric fleurons; helmteken: cen uitkomonde veer tussen cen 
vlucht; dekklodon. De vier hoeken tussen ordekruis en boord 
yan de stcen zijn fevruld met telkens cen sterk gestileerd blad. 

Deo tekstkartouche is omzooma met blad- en bloemmoticven. 
Inigeerift dezc tekst : 

MONULENTU HOC .Rdus.AC.GSn, 
D GULLIBLE! QUAEDT DE. BEECK 
ORD: THUD, COS NDATOR TNS. 
ee eee arent oe 
CHORUI, HUNG CUM. ALTART, 
PIBTATES, ERGO, NOVY , EREATT UT 
DECORAVIT, OBYT 29.EAN; 7662 

vertaald : Dit gedenktcken plaatstc zich, tijdens zijn léven, 
de hoofwaardige on genadige heor “illem Quaedt van Beeck, kom- 
mandeur in de Teutonische orde tc St-Pietcrs Yooroen. Hij her- 
bouwde en versierde met godsvrucht dit koor met zijn altaar, 
Hij overlecd op 29 Januari I66T, 

Ovor dit altanr, dat tins nog bestaat,en dat evencens 
het wapon Guaedt draagt, zullen we het een andere keer in deze 
rubriek hebben.
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QUAEDTy, BEECK « 
Acht janr na het koot en hot cltaar kwam or het nieuve 

SCIIZP VAN DE KERK ( I66C ), weor door 40 vrijgevigheid van de 

kommandcur. Het word nicuw ecbouwd, cvenecens " a fundamentis". 
De tekst meldt : " mct dacck on alles zoo paveijsols als 
bancken". 

    
   
   

Dit cenboukis schip ( binnonworks, ongov.3,70 m.op 13,30 
m. ) is evencens opgotrokken uit nétuurstoen, Op cen paar plaat- 
sen zijn kleine fragmenten van 'n steen met opsehrift ( moge- 
lijk grafsteen ) gebruikt in het metsclwork. Eén stuk draagt 
ingegrift onkele gotische léttersa, Aan woerszijden drice ven- 
sters met arduinen omreming, rondbogig,. Toegang tot do kerk 

van uit de torcn. Bepleisterd houten tongewerlf. 

Toon ridder Qusedt in Janusri T66l overlecd stond er dus 
een nicuwe kerk mct misschicn nog een oude toren. De kommandcur 
had echter voorzicn in de bouw van cen TOREN, on nog in 't 
zelfde jaar { T66I ) werd dic " uijt sijn naelatenschap " op- 
getrokken " met clle sijne tocbchoirten gelijeck hij deer 
staende is". Deze bowvditum wordt bevestigd door het jaartal 
op de sluitstecn van de ingangsdeur tot toren cn kerk. 

De toren is gcbouwd op cen te naastebij vierkant plan 
ven 3,50 (noord-zuid) op 3,75 m.met ongeveer één meter muur- 
dikte.Het onderste gcdesclte, tot de hoogte van de vloer’ van de 

uurwerkkancor, is in natuurstcen. Hct overige van hat 14,50 m. 
hoge metsclwerk is in baksteen met arduinen hoekstonen, 
Het gélijkvlocrs dicnt ils ingangshal tot de kerk, Deze hal 
heeft aan N.en 4.zijde con deur. Beide mat srduinen omroming, 
rondbogig. Aan de noordzijde zijn con poor gotischce dcurstijlon 
crin verwerkt.In de sluitstoen van de zuidélijke toogang is 
het jacrtal I66I ingegrift., Oude beslagen dcuren.Het torenge- 
lijkvilocrs is ovcerwelfd ( kruisgeowelf 5. cn boven dit gewelf 
is ¢r woor een stoenen vloor. Hogorop, in het bakstenen gedeelte 
zijn er enkel in noord- cn zuidmuur 'n paar lichtspicten dic 
de kamer met het uurwerk schaars vorlichten.Nog hogerop is dan 
do Klokkonkamer met tyoc galmgaten cn ongeveer adezolfde vorm 
fils deuren cn vensters van hael de kerk, één aan do noord- on 
één aan de azuidzijde. De westermuur - slagzij 1 - vertoont geen 
enkele opening. De torcnspits is «chtvlakkig, met leien bedekt, 
kruis in top. Buiten aen de toren hangt cen klokjc. 

o o 6 O89 6
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In D660 yas de kerk dus af. Im 5665, op ©3 october, werd 
ze dan ook gevijd door %.2.H. J.A.Blavier, suffragant van het 
bisdom Luik. Het kerkwijdingsfeest - kerkmis - kermis - valt 
op de zondag na St-ifichicl ( 29 September ), aus praktisch op 
dé sersete zondag van oktober ( sinds enkele jaren verplaatst ). 

Raken we even ecn probleem aan zonder dat we er sen op- 
lossing aan kunnen geven : Quasdt “ sehonk " volgens pastoor 
Rigalsa, de kerk. Nu is dé vrasg: wie was ecigenlijk"verplicnt" 
tot onderhoud on heropbouw er ven ? Normaal hed de tiendhcer 
hiervoor in te staan. Tiehdheer ven St-Pioters was het kapittel 
van St-Martens Vooren. Dit was cchter alléén gehouden tot het 
onderhoud van het sechip van dG kerk van St-itherten. Het scheen 
gecn verplichtingen van dezo «rrd te hebben in de hacer onderge- 
schikte kapellen { kerken ) va n St-Picter, St-dJdnsraad on 
Slenaken ( volgens de ©7° en I8° cseuwse registers ven dit 
kapittel. ) 

Dr J.Nyssen. 
St-lertens Voeren,£7 Jon. £957, 

Bijlage : dé tekst van pastoor Rizfls. 

f° TéI v° : Anno £652 is elhier de purf liberalitate ad majo- 
rem gloriam Dei sine ulla obligatione decr den hooghw.weledel- 
Beeb. heer h./illem Quaedt van Beeck Duytsch Ordens Ridder und 
Commandeur tot St.peoters vouren &: opgebouven tecnemecl a 
fundamentis cenen nicuwen Choor soe van buiten els ven binnen 
volmaeckt. Item den sclven afgeslosten « navi ecclesice met con 
gerijnissel. Item ter acrden deen paveijen en(de) deer onder 
gemaeeckt ceonen kelder voer sijne berracffenisse, <ls oock voor 
sijne suceessive h.h. confratres &: ..... 

f£°T62 v° ; Anno (660 is ox liberslitnte vanden voors. hooghi. 
H. Willem Qusedt opgebouwen « fundamentis het gehéel schippe 
onser kercken met faceck en Alles soo paveijsele als bancken. 

Anno T66t is naer doodt des Voors. hooghw.H.usedt 
uijt sijne naergeleeten middelen opgebouwen den thooren met 
alle sijne toebehoirten geliick hij daer staende is met 
consent en hulp ven sijnen genaden des H. Landt Commandeurs 
il, Ldmundus Godefridus von Bochholtz. 

4nno [665 13 octobris sunt chorus, nevis ecclesine 
eum annexis et altare SS, Nicolai et Franeisci econseerata a 
Rdissimo Dflo Jée Antonio Blavicr Suffraganeo Leodién , cstq. 
anniversarius dedicetionis dies translatus in PDominiesam festum 
Si Micheélis immedists sequentem. 
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OPROLP TOT ONZE VOLMSDICHTERS. 
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Het Langohr-Veltmens Comité schrijft volgende prijskamp 
uit : 

VOORWERP : Gedicht in de volkstaal vin OGvermaégs. 
{ YVoerstreck, rlatdistsc streck, streck van Hupen ) 
Minstons drie, miximum vijf strofen, plus refrein. 
ieot rijmen sn op vorsmaét. 
Moet passend zijn om @ctoonzct te worden. 
hog totnoztoc niet @epubliceerd zijn. 
  

ONDERWERP ; Naar keuze, bvb. liefdc, gozin, streek, taal, gods- 
dicnst, enz. 
wag in goon geval kwetsend zijn voor de goede zeden, 

  

SPELLING :; vrij. 
  

Wie MAG MEDEDENGEN f 

ader goboron Overmazcr. 
Todor persoon sedert minstcns ticn jaren in Over= 
mias verblijvend of or goduronde minstens tion jaren 
verbleven hebbende, 

Gedichton van overledon personen mofzen door de wet- 
. 

telijike _orfgona men ingezonden worden. 

DATUM VAN INZENDENG ; ten Laatste op 1 Juni 1957. 

WiJZE VAN INZENDING ; 
Under fosloten omslug ain het T.ngohr-Veltmens Comité, 
Steenwog op Ninove,t52, Hille = Brobant. : 
Bij het fedicht dicnt govoesd : naam, voornasm,adroes 
van de schrijver-inzender, 
met annduiding van het sekozcn pseudoniom in geval 

naamloos wenst te blijven. 
eamloos ingezonden stukken kunnen voor gecn prijs 

in Sanmerking komen. 

    

  

PRIVAEN ;: P°Prijs : 500 Fr in specie. 
eceee oko oma ; luxe uitgave " Va gen Weeeh bos a ge Graaf", 

gow : #ewone uitgave idem. 
Versehillends waardevolle bosken ,geschinken door dc 
belangrijkste uilteovers van hot Land, 
leder deerncmer ontvangt esn gratis jaarabonnemcnt op 
" DE BAND ". Waarde loo Fr,



ae 

J UR Y : Do ingezonden stukken zullen beoordseid worden door 
———~ het dagolijks bestuur van het Langohr-Veltmans Comité, 

hicrin bijgostaan door 6en bevocegd persoon uit de 
Voorstreek, één uit de Pletdietse streek on één uit 
Hupen. 
Ds heer Willem De Meycr zal spociaal dco géschiktheid 
tot het toonzetten bcoordelsn. 

Het dagelijks bostuur van het Langohr-Veltmans Comité 
kan aan deze voorwanrden de wijzigingen toebrengen dic het 

noodzakclijk aecht. 

hlle ingezonden stukken, ook de niet bekroonde, worden 

vwolledig sigendom van het Lanzgohr-Veltmans Comité, dat o.m. 
het recht zal bezitten : 
de teksten te publicersen, 
noodzakclijke verbsteringen aan te brengen, 
in passende apelling om te zetten, 
het aan te bisden aan toondichtcrs naar zijn keuze, 
hot op plaéat of band te luten brengen, 
het uitzenden op foestelijkheden, door de radio , 
enzZ.e 6NZ. 

ee 

N.B. Van zodra de plaatsruimte het ons toelaat, zullen wij 
dé publikatie beginnen van cen verzamcling " plattititsche 
Rime “ { platdietse rijmen }) door wijlen Ereleraar Dr J. 
Langohr samengosteld ten gserieve van onze dichters.



WIE SENT PIETER 
E PROCKS HAUW MET DER DUFEL 1 

eee 

Sent Pieter ging, 4n dehte esd jiekker Johr, 
Ens kikke of ig'n Hemmel alles in Order wor, 

Op eemohl siete der Difel sech verstieke, 
Du siete dat dh wor ante liur aftebr#oke, 

" Halt!" saht Sent Pieter, dat kann niet guhn, 
Do deste gatt dat ddschte gar niet dubn. 

Dar hat hij nekz aftebr#eke noch te krohme, 
Suss gott dar Difele mech noch ig'n Hemmel kohme." 

" He !,saht der Dufel, inddmmte sech senn Gaffel krig, 
" Dulle Sent Pieter,.... gank dow dinge WHg." 

Sent Pieter wktt f&lsch 4n geht sech a Gott beklage, 
Dat die Ditfele,... die verdammde Schnage, 

Ohne te vreges Hn ohne sech an Uhme te stiire, 
Ne grute tur an't aftebrte:e wure, 

Osse Harregott hauw sech e Moment 6fferlaat 
An sdht," Sent Pieter, krig dech ne Avekaat, 

An se dann rfeter age Gerecht verklaat, 
Do krije se noch ens et Reglement gesaat," 

Da lier-v Sr die Diifele wat ut Rand un Band 
GHtt te duhn wu se gar geen RHet fér hant.t 

Sent Pieter ging 4n suet der ganze Hemmel noh, 
MB,.... Avekate,,... wore geng doh, 

Du ginge wierr no osse HAarregott trdék 
Hn saht " met os Prozits.. hant vir geo Glék, 

Ban bang dat vir dat versptele gént 
Weil de Avekate allemohl bij der Dilfel s“Bnd.n 

Leo Teller, 

De Mama wor, wie alt dekz bestadde Frowe, 
In Erwartung der Denge die kohme sowe. 

Du saht se an't Jéngske,e Johr of fof oht, 
" Var hant dech e klee Spthlkammerttche bestoht. 
Now sag mech, wuran hasstet meeste Spass, 
Istet e Jéngske of e MMreke wasstet lievste hass ?! 
e-+ Drop sdht et JOngske, wenn ech utslike kan, 
Da wohl ech et lievste e fin kleen... Nsseltohe han... 

Leo Teller, 

C beide stukken in originele spelling van de schrijver )



IN MEMORIAM. Li 

Z.n.H. THEODOOR JANSSEN. 

In het Vlaamse land werd vroeger, meer dan nu, over 
Vlaamse Koppen gesproken en seschreven.: Ook in Overmaas had— 
den wij " onze koppen ". Wij gullen hen in ons blad de ene 
na de andere op het voetstuk brengen. De Voerstreek telde 
ges parochies en in lieder van deze parochies wae -er een kop, 
in de persoon van de oude pastoor. In St-Martens Voeren 
pastoor Veltmans, de waardige opvolger van de eeuwenoude 
kapittelheren, in Teuven pastoor Leysen, in Remersdaal 
pastoor Janssen, om maar alleen over de overledenen te 
spreken, 

Het was in 1956 dat ik op extra bezoek kwam op de 
stille, rustige pastorij te Remersdaal, Mijnheer pastoor had 
mij beloofd, het had moeite gekost, enkele van gijn gedichten 
voor te lezen, 

In g@ijn gezellige werkkamer installeerden wij ons. 
Mijnheer pastoor haalde een zeer oude fles rode wijn naar 
boven en vulde de glazen,zoals alleen een fijnproever dat 
kan, met het fonkelende vocht, 

Dan haalde hij de dikke schrijfboeken te voorschijn, 
waarin gijn gedichten opgeschreven stonden. In terwijl wij nu 
en dan slurpten aan het heerlijke vocht, las hij voor. De 
atilte van de kamer, de kalme stem van de lezer, zijn schalk- 
se glimlach mu en dan, gaven aan de gedichten, aan God 
gewijd, aan de H,Maagd Maria, aan het zieleleed van deze 
eenvoudigeée priester van den dande, aan de natuur zoals ze 
rondom sijn pastorij, in de weiden en bossen van Remersdaal, 
jaarin jaaruit, ontwankte, bloeide en stierf, de fonkeling 
van de wijn in de bekers. 

Nadien stuurde pastoor Janssen mij enkele bladzijden, 
waarop hij, in keurlg schoonschrift, deze gediehten en punt— 
dichten ( in het puntdicht stelde hij veel genoegen |) had 
overgeschreven die mij het best bevielen. Hij voegde er de 
bemerking bij : " Ik denk dat dit voldoende zal gijn. Ik ver— 
bied U mijn naam daaronder te getten, Neen ik wil niet |" 

Ik beken ootmoedig dat ik sedertdien een paar malen 
dit strenge verbod overschreden heb, laatst nog in " Va gen 
Weech bes a ge Graaf ". Iiijnheer pastoor heeft me dat trou- 
wens nooit euvel genomen, 

Hij wae er zich wel van bewust dat gijn werk gebreken 
vertoonds, Hij schreef mij ; 

Ik geef U hier 
naar mijn manier 

nog veel meer kaf dan koren, 
Wie ziften gaat 
en 't kat versmaadt 

Zou maar mijn werk verstoren,



TZ. 

Doch hij schreef veel gedichten, oenvoudig, in soms 
wat onbeholpen stijl, doch waarin de vrougde en hot leed van 
een rijk hart opborrelt, waarin de priester, zuchtend om 
hot ijdele van deze wereld, zich vastklampt aan God, 

De levensvisie van pastoor Janssen wordt volkomoen 
weergegeven in het gedicht # Alles vergaat, God alleen blijft" 
dat wij verder opnemen, 

Zijn levensblijheid straalt uit een ander Geselliaans 
stuk " Ten Concert #, 

Wij hopen hier nu en dan nog enkele gedichten van 
pastoor Janssen te kunnen plaatsen. 

Inmiddels besluiten wij met de woorden van het Belang 
van Limburg ( 12/1/57 ) : 
v Twintle jaren lang heeft hij daar trouw zijn plicht ver- 
" yuld, Hij verbleef tenminste vijf uren per dag in de kapel 
tt on bracht verder de tijd door met lezen en paternosters 
" malcen en... dichten, Met zijn sebuur uit Teuven heeft de 

!' pastoor van Remersdaal honderde gedichten peschreven over 
" de schone bossen en het rustige dal, over de merel in de 
" tuin en de kikkers in de vijver, over het Hongaarse kind 
" dat hij had genomen na I9I14-I8 ; over de kasteelheren wit 
" de streek en over de goede baron de Fumstenberg uit Re- 
" mersdaal, die met zovele paarden voor zijn koets door het 
i yijke park voer, Graag sprak hij in vers en droeg hij 
" gijn gedichten voor. Doodsprentjes, telegrams, gelukwensen 
" gette hij immer in verzen, Ook zijn gevoelen van zijn 
" jubilea van zilveren, gouden en diamanten pricsterschap 
" heeft hij ons 20 bewaard. Met fierheid sprak hij over de 
" tijd dat een zoon van het kasteel, nu Mer de Furstenberg, 
" seminarist wag. Deze heeft zijn goede herder nooit vergeten 
" en kwam hem immer groeten als hij terug kwam in het vader-— 
"land, zoals dit de laatste zomer nog het geval was. 
" Voor gijn lange jaren toewijding aan de ouden van dagen 
" werd de overledene tot ridder in de Leopoldsorde benoemd, 
" Nu xust hij verre van huis en van zijn familieleden, maar 
" dicht bij de mensen en de streek, waarvan hij zoveel hield, 
" waarvoor hij zoveel heeft gedaan en gebeden en waar de 
" hensen nu zeggen : " Dat is een heilige man, 

4.E.u, Theodorus Janssen werd geboren te Bree op 4/11/1870. 
Hij werd tot priester gewijd te Luik op 19/5/1894, 
Aangesteld tot kapelaan te Aubel op 19/5/1894, 

" n Herstal 0O.L.Vr. 13/12/1898. 
" a Halmaal 24/12/1903, 
" pastoor in Remersdaal 22/12/1906. 
ii rector in De Kan ( Aubel ) 18/6/1937. 

Overleden op 5/1/1957, ape 
= eee



Is, 
ALLES VERGAAT 

GOD ALLEEN BLIJFT, 
ae a ea a a ed a es ce ies ae —— a — a —— ee — ae — a —— ae — el — el — | 

De stroom des tijds voert naar de kolk der eeuwen 
al wat vergaat oF op dees aard verschijnt. 
Wat baat het mij mijn droefheid uit te schreeuwen 
om al hetgeen hier beurtelings verdwijnt. 

In mijnen tuin gag ik veel bloemenkelken 
lief opengaan bij d'eerste sonnelach. 
De middaggloed deed al dat schoons verwelken. 
"es Zoek naar een bloem op ‘tt einde van de dag. 

‘k Hoor toch 20 graag op mijne wandelgangan 
hoe 't zangerskoor zijn levensvreugde viert. 
Na luttel tijds verstommen al dic zangen 
als d'ijle wind ons wouden weer ontsiert, 

Mocht ik weleer bij vrienden mij verheugen, 
de. zoete vreugd die hunne vreugd mij gaf 
verduistert nu in mijn vergwakt geheugen, 
want menig vriend verdween allang in 't sraf. 

Is 't leven hier dan slechts een langszaam sterven ? 
Vergaat de tijd in mzuchten en geween ? 
Neen, ik wil niet mijn korte vreugd bederven, 
Toch voel ik mij go eenszaam en alleen, 

Ben fluistering ruist nu lieflijk in mijn oren, 
Bedrieg ik mij ? Neen 't is uw stem gewis 
die mij, 0 God, het zacht verwijt doet horen : 
1 0 denk aan mij want ik ben al wat is," 

Gij zijt, o God, en ik had U vergeten , 
Gij gijt, o Heer, neen, Gij gaat niet voorbij. 
Gij zijt, alleen, door genen tijd gemeten. 
Niets sterft in U. Mijn steun, mijn hoop zijt Giz. 

Th, danssen, 

'T BURST EN 'T LAATSTUWAAROM", 
a ee SS SS SS SS SS SS SS SS FS SSS SSS 

Waarom vroeg't eerst mijn kindermond. 
Vaarop men tt antwoord schuldig bleef, 
4elfs ouder wordend ondervond 
ik 't antwoord op veel vragen soheef, 

Waarom is 't hart toch nooit voldaan 
met al wat hem de wereld biedt ? 
Mijn geest blijft voor veel vragen staan 
en zoekt, maar vindt het antwoord niet, 

Waarom, waarom, o zegt het mij 
gij wijgen die toch zoveel weet ; 
of zegt, die zwijgend gaat voorbij, 
waarom Big dan toch wijzen heet ? 

Al vragend sleur ik 't leven vyoort, 
slechts als ik aan dess aard onticom 
ontvang ik van het Eeuwig Woord 
het antwoord op mijn la@atst waarom. Th, Janssen.
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Die dag was 't drukkend heet geweest, 
ik had een dondérweer gevreesd, 

doch neen 't was stil, 
noch heet noch kil, 

geen van die zomernachten 
hier gcelden te verwachteéen, 

De maan schoof hare gulde kop 
ult witte watte wolkjes op 

en scheen me toe, 
ik weet niet hoe, 

alsof ze wou beloeren 
wat ik toch uit gine vyoeren, 

Mijn wandling liep langs een kreek, 
een uitloop van een kleine beek 

in ene wei, 
Tk leunde mij 

aan tegen een der bomen 
om eenzaam wat te dromen, 

Opeens rees uit de waterplas, 
mij docht dat het een kikker was, 

hij stal de kop 
uit 't water dp 

en wette zich aan 't kwaken 
met opgeblagen kaken, 

Of gulks 't gegeven teken waa ? 
ir kwem beweging in de plas 

en nu ontstond 
heel 't poeltje rond 

een wWedsbrijd in het kwekken 
yan groene snaterbekizen, 

Het was een kostelijk concert 
dat gratis mij gegeven werd. 

ik hield me stil 
. bij al 't gegil, 

en wou die matadoren 
eens Leestelijk aanhoren, 

Een meester * kwalc " sloeg eerst de maat , 
z0als dat op een zangles gaat, 

en gat de toon, 
ZO fijn so schoon, 

ja, schoner nog dan al 't gekras 
van een gescheurde contrebas, 

£0 Zong nu heel dat waterkoor, 
ook zonder toon of maat maar door, 

het wild gekwelk 
‘klonk wel go gek 

ais 't kwekken en het kwakken 
Van sattes kermisbrakken,



't Gézange werd toen opeens gestaakt. 
Was '% koor nu in de war geraakt ? 

Was't een point d'orgues? 
Ben vals gesnork ?... 

Weer werd de toon gegeven 
en 't ging nog juwist als even, 

. Bij 't dacapo had een artist 
zich heerlijk in de maat vergist, 

zijn doedelzak 
= mong solo " kwak 4, 

'k Schoot in een lach en... sakkerloot 
geheel het koor sprong in de sloot. 

De maan keek mij heel guitig aan 
toen ik weer stil naar huis wou gaan, 

nog blij ven geest 
door ‘t nachtlijk Teest, 

mong ik verheugd het Vlaams Hoezee | 
En vliegt de blauwvoet, Storm op zee | 

Th, Janssen. 

ee ae et ae ee ee 

Ik sechenk U dees bloemen, 
ik durf ze niet roemen, 
de tijd is voorbij 
yoor de schoon poéslij. 

Ze stonden te kwijnen 
= op perken en pleinen 

en zijn onbewaalct 
van de koude geraakt. 

Vervlogen de #euren, 
verdwenen de kleuren, 
de bloezems wergaan, 
J& de Winter komt aan. 

Nog luttele rozen 
staan huivrend te blosen. 
Ook “gij vallen af 
in 't algemeen gradi. 

Th, Janssen. 
( uit een opdracht 

eee See ee ee 

Dé aiel van 't kind is als een blad 
dat nog op letters wacht. 
QO ouders schrijft de letters gacht | 

: "e Ben bang voor d'eerste klad, 
a 

15.
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IN MEMORTAM. 
ee ee ee ee 

ee a 

Op gondasmorgen 20 Januari 1957 overleed in het hospi- 
taal te Luik, in gijn 71° Llevensjaar, de h.Jan Teney, burge— 
meester van St-lMartens Voeren. 

Dit overleden deed bijzonder pijnlijk aan daer in de 
tijdspanne van é66én jaar ook een broer en cen guster van hem 
ten grave werden gedragen. : 

Jan Teney werd geboren te St-Martens Voeren op 25 Juli 
1886, Hij deed middelbare studies in het.college St-Hadelin te 
Visé. In 1914 werd het ouderlijk huis, een mooie boerderij op 
de gemeentegrens van St-Pieters Voeren, door de invallende 
Duitse troepen in brand. geschoten, Vader Teney kwam jammerlijk 
in de vlammen om, In 1921 tot gemeenteraadslid gekozen, trad 
hij onmiddellijk in het schepencollege, Bij het overlijden van 
burgemeester Peeters, begin 1935, werd Jan Teney zijn opvolger, 

De begrafenis had plaats op 24 Januari, onder algemens 
deelneming., Gemeentesekretaris Henri Vaessen bracht, bij het 
openstaande graf, cen laatete hulde namens bestuur en gemeente, 
schoolhoofd .Giesen herinnerde aan sijn grote gaven van een— 
voud en rechtvaardigheid. Kommissaris Bissot herinnerde,in het 
Nederlands en daarna in het Frans, aan de lange administratieve 
loopbaan van de overledene. Het wetboek was hem inderdaad een 
tweede evengelie en kende hij op zijn duimpje. De Kon, Harmonie 
besloot de droevige plechtigheid met ‘cen treurmarsch en het 
vaderlands lied, 

St-Martens Voeren werd dikwijls de " Vlaamse burcht " van 
Overmaas géheten, Dit was, naast zijn vriend pastoor Veltmans 
maliger, te danken aan burgemeester Teney, 

Bij gelegenheid van de jongste gemeenteverkiezingen, op 
I2 Okt.1952, toen de lijst Teney sonder slag of stoot het 
gemeentehuis heroverds, schrecr " De Standaard " : 
" Op eender welke dag, op eender welk uur van de dag staat 
" purgemeester Teney ton dienste van mijn medeburgers, Hij zal 
W se op zijn Klompen en met zijn kKlak op het hoofd ontvangen, 
t maar ontvangen en helpen gal hij, volkomen belangloos en 
fi onbaatguchtig. ; 
" Zijn lijet wordt al cens als " flamingantenlijst “ bestem— 
" peld. Nochtans is burgemeester Teney geen flamingant. Hij is 
" een eerlijk vlaming zonder meer, 
" De taalwetten worden in $t-Maarten stipt toegepast. En het 
" gal bij de overheid van Verviers, Luik of Brussel nooit op- 
wt komen onwettige stukken naar St-Martens Voeren te sturen, 
" Berlijk, moedig en plichtbewust. maakte hij aan de overheid 
" de vitslagen van de jongste talentelling over met. daarbij de 
" opmerkingen dic een rechtschapen mens uit het hart wellen 

" bij het zien van kKlaarblijkelijk bedrog."” 

Hij ruste in vrede !



Bry WHT VURSSOUTINEN VAN sc 

« VA GEN WEECH BES A GE GRAAP 

ae a ee oo eS SS 
a 

( Vervolg ) 

De Beleische Nationale Radio Omroep - Brussel besprak het 
werk op 29 Augustus 1956, Wij lichten uit de tekst ( recen- 
sent : Jos.De Haes ) 

" BPreleraar Dr Jozef Langohr, overleden in 1950, heeft 
gijn leven gewljd aan zijn geboortestreek, het Land van Over-— 
maas, Als geleerde, als taalkundige en folklorist en ook als 
aktief kultuurverspreider heeft hij in vaak moeilijke omstan- 
digheden gestreden voor Zijn ideaal : de Vlaamsheid van zijn 
geboortestreck, " 

i Va gen Weech bes a ge Graaf, voorgesteld als een folk- 
loristisch drieluik uit het Land van Overmaas, bestaat uit 
korte,charmerende sehetsen, gedeeltelijk in het Overmaas—dia- 
lekt gesteld, over figuren, levensgewoonten en wijsheid in de 
streek van de schrijver, Het zal voor velen een gelegenheid 
eijn om met dat te weinig bekende Land van Overmaas vertrouwd 
te geraicen,™ 

De Gewestelijke Omroep Kortrijk besprak het werk op I9 
Augustus 1956, in de rubriek Boekenschouw ( recensent Luc 
Verbeke ) : 

n Dit taalfolkloristisoh werk uit het ons dierbare Over- 
maas - het Nederlands kultuurgebied in de Noordoosthoek van 
de provineie Luik — hebben wij met belangstelling en met zeer 
veel genoegen gelezen," 

" hanvankelijk verloopt de leztng van dit dialekt voor 
ons West-Vlamingen zeker nog niet seer vlot, maar allerger— 
hand geraakt men geoefend en belceft men meermalen pret aan 
de pittig uitgedrukte volkswijsheid die in de taalschat en 
de gezegden besloten ligt. In het eerste deel handelt de 
schrijver cover de jonge lui, in het tweede deel over de ge- 
trouwde lui en in het derde deel over de ocude lui, Wij verne— 
men aldus hoe de kinderzorg en de opveeding ginds gebeuren. 
Wij lezen knieliedjes en kinderrijmpjes, schimp— en scheld-— 
woorden, gezegden in verband met doppsel, huwelijk, feeste— 
lijkheden, overlijden, lasten en vreugden van het leven, het 
weder, maanden en séizoenen, deugden en ondetigden van de 
Overmaaslander,eng.. We stellen vast dat meerdere volksspreu- 
ken ook alhier gangbaar zijn of voorkomen onder licht gewij- 
giede vorm, " 

ii Dit moge vyolstaan om het karakter van dit boek te ty-— 
peren, dat ons niet alleen de volkstaal van Overmaas leert 
kennen maar ook bijdraagt tot de overlevering van de levens-— 
wijsheid die ons volk in de loop der ecuwen hesft opgedaan," 

De Gewestelijke Omroep Hasselt azond volgende tekst uit, 
op 18 Nov.1956, tijdens de uitzending " Klein Logboek van het 
Kulturele Leven in Limburg "( recehsent Wim van Maeslandt): 

" Het is een smakelijke, kleurige verzameling zegswijzen, 
spreekwoorden, liederen, geplukt in het sympathieke land van 
Overmaas, Dubbel interessant omdat ge ons in kontakt brengt 
met een rijke volksziel en omdat ze onze aandacht vestigen op 
een door ons verwaarloosd dialekt der Nederlandse taal,"



EG. 

Hierna volgen enkele persoonlijke uitingen van grote 

Overmaasvrienden evenals van Overmazers zelf. 

De h.Amter. aleemeen sekretaris van het Davidsfonda. 

Wij wensen U tevens oprecht geluk met deze uitgaar, die 

uitstekend verzorgd is en bovendien zoer belangrijk om haar in- 

houd. Op de eerste plaats is het een waardige hulde aan de na- 

gedachtenis van de hoogst verdienstelijke Prof,Dr J.Langohr 2g , 

maar bovendien zal zij het sterkste bewijs leveren van het Ne- 

deraands karakter van Overmaze en daardéor, hopelijk, des te 

beter de Vlaamse belangstelling wekken voor deze streek, Wij 

wensen haar cen geer ruime verspreiding, 

De h.fr.,van der Dlst.algem, sekrefaris van het Algemeen 

Viaams Oud-Hoogstudenten Verbond. 
Met belangstelling hebben wij dit boek gelezen dat ons de 

mooie figuur van Dr J.Langohr beter heeft leren kennen en tevens 

de hem zo dierbare geboortestreek van Overmaas, 
Wij hopen dat deze bedreigde hoek van ons volksgebled 

mede door aw verdienstelijke werking niet verloren zal gaan 

yoor ons volk, Graag gullen wij het onze daartoe bijdragen. 

De h, Dr A,Boileau,leradr en medewerker van het " Centre 
de Recherone dial,de l'hst de la Belgique." 
Het haert niet gezegd, dat ik het folkloristische drie- 

luik van Dr Langohr met genoegen en grote belangstelling gele- 

zen heb. Het is een onuitputtelijke bron voor wie zich in de 

studie van het dialekt en van de zeden en gewoonten van de 

n Plattititsohe Gegent " verdiepen zal. Verder beschouw 1k het 

als een werk van hoog wetenschappelijk gehalte, Dit zeg ik zon-: 

der omwegen en met des te meer nadruk, daar ik hier en daar in 
de inleiding van mijn " Enquéte dialectale..." en in de topo- 

mymische glossaria de nauwkeurigheid van Dr Langohrs aanhalin— 

gen in twijfel gebracht heb. Met andere woorden, ik beschouw 

dit posthuum werk van Dr Langohr als zijn meesterwerk,dat heel 
ver staat boven zijn werk van I955. : 

De h.Jef van Overloop,medewerker van Dr Langohr 2g, 
Voor het overige " niets dan goeds ", Het werk géeft een 

ontroerende, diepe kijk op de eenvoudige, schone gemoedsgesteld— 

heid van do " soliede ' mens van Overmaas, die mij steeds lief 

is gebleven, Het is een bijdrage die een bron van dokumentatie 

gal blijven, 

Dit boeck mag er zijn en kan gerust plaats nemen naast de 

vele andere geestelijke kinderen van onze betreurde vriend die 

ik nooit vergeten zal. 

De h.Dr Armand Malcorps. 
Men kan de ziel van een volk doen herleven in liederen, 

verteliingen, romans, enz. Prof.J.Langohr deed het op de hem 
eigen wijze in een taalkundig overzicht, betiteld : Va gen 
Weeoh bes a ge Graaf, In hij moest wel beschikken over een 

acherp gehoor en sen meesterlijk vernuft om de geest van zijn 
geboortestreck zo levend op te vangen en uit te beelden. 

Dat Overmaas nu even volhardend zijn yvoorman volge !
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Hela a. Roppe,_ Zouverneur van Limburg, 
Tie betuig U mijn gans biezondere dank voor uw hooggewaar- 

deerde attentie en stel er prijs op Uw Comité hartelijk te feliel 
eiteren om het lofwaardig initiatief tot het uitgeven van dit 
belangrijk werk te hebben genomen, 

De h,Ridder P. van Outryve d'¥dewalle, souverneur van 
\Viest-Vlaanderen., 
Te dank U voor deze toesending en gal er met belangstel-— 

ling kennis van nemen, 

  

De h.Jozef Droopmans, sekretaris van de Vereeniging van 
Linburgese Schrijvers. 
Dat U mij, bij gselegenheid van mijn sestigste verjaring 

een luxe eksemplaar van * Va gen Weech bes a ge Graaf " met een 
ZO lovende epdracht heeft willen aanbieden, stemt mij nog tot 
meer erkentelijkneid, omdat dit werk mij herinnert aan een heel 
wat verdienstelijker - en niet gehuldigd - Limburger, de zo 
betreurde en hooggeschatte professor J,Langohr, Voor de uitgave 
van zijn laatste verschenen werk " De Vlaams-Waalse Volkstaal-— 
grens in 't Noorden der Provincie Luik, Limburg, Landen en Over-— 
maas " ( weer zo brandend aktucel geworden ), ben ik fier en 
nog blij, het Hasselts Leesgezelschap tot publikatie te hebben 
kunnen overhalen, Nog dikwijls denk ik terug aan die vele,har- 
telijke betrekkingen, die ik in I94T-I942 met Dr Langohr, in 
verband met deze uitgave gehad heb. 

De barred Bertrand, volksvertegenwoordifer en afsevaardiz-— 
de bij de Hoge Autoriteit van de Gemeenschap voor Kolen en Staal. 

Deze uitgave heeft mijn volle aandacht gaande gehouden en 
mij werkelijk geboecid. 

Het Comité ontving hartelijke bedankingen vanwege 
deh. Kamiel Huysmans, Minister van State, Voorzitter van de 

Kamer, 
de h.Ludovie Moyersoen,oud-minister van Binnenlandse Zaken, 

De h,Frans van Cauwelaert, Minister van State, persoon— 
lijke vriend van Dr Langohr zg. roept de herinnering BP aan 
zijn vriend in volgende “bewoordingen, 

Ik heb inderdaad voor de betreurde Dr Langohr steeds 
grote genegenheid, maar tevens bewondering gsevoeld, Hij was 
niet alleen een vyoornaam taalkundige en een interessant leraar, 
maar een man met een hoge levensopvatting en een onvermoeibaar 
strijder dic voor de zaak van Overmaas en voor deze van het 
Vlaamse volk, die er onafscheidbaar van is, het beste gegeven 
heeft van zgichzelf, met ean geloof en een overtuiging die nie= 
mand onverschillig zouden laten, 

Ik houd zijn aandenken in ere, 

Deh. J,Vercken de Vreuschemen, rustend woudmeester I°K1, 
Wat de drieluik " Va gen Weech | bes a ge Graat " betreft, 

moet ik U mededelen dat het een meesterwerk is, dat,met de tijd 
steeds meer en meer belang zal verwerven, 

Twee hoogstudenten uit Overmaas ( Germ.talen ) schreven 
respetbtievelijk : 

Je suis entrain de lire " Va gen Weech besa a ge Graaf ™ et 
je suis heureux de prendre contact avec un peu de littérature 
de " mon pays ", 

 



or 
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Il m'intéressera au plus haut point de voir dans quelle 
mesure yn homme de ma région aura, éventuellement, au sujet de 
cette nine région natale, contribué 4 faire progresser la véri- 
té et 1a science. 

Wij sluiten deze citaten voor vandaag met de gevierde 
scehrijver Ernest Claes, die uitriep ; 

ii Mijn hartelijkste gelukwensen met de uitgave van " Va 
gen Weech bes a ge Graaf ", wo wel. voor de uiterlijke vorm als 
voor de inhoud, 

" Het is een prachtwerk |!" 

Se 

N,8. In a@€ansluiting met de aanmerking in Nr 1 van ons blad, 
bl2.6 met betrekking tot de uitdrukking " do stekt der 
Sehépper et Gelt ", geven wij hierne een andere mening, 
deze van Drs A, Stevens ? 
i Wat de tweede uitdrukking " do stekt der Schipper et 

Gelt " betreft, schijnt het me dat Dr E,Langohr het eerder mis 
voorheeft, In elk geval zijn er twee argumenten tegen zijn op- 
vatting van Schdépper = berger. 

" T°) onder Schifer komt de uitdrukking in het Rijnl. 
Woordenboek NIET yoor, Daar dit Wdb slechts tot en met het tref- 
woord ' schnéidguken " verschenen is, was het onmogelijk de uit- 
drukkingen onder "' Schéf¢pfer " te raadplegen, 

# 2°) Hoe luidt Schifer —~ berger in het Montsens ? Vermoe- 
delijk Schieéper, terwijl de uitdrukking "Schtpper' inhoudt. 
Trouwens is de uitdrukking naar de betekenis/in het ene dan in 
het andere geval ', fduidelijker 

St SS eS Lt 

VA GEN WEECH BES A GE GRAAP kan besteld worden op adres ? 
Langohr -— Veltmans Comité, 152 Steenweg op Ninove, Halle (Brab? ) 

Prijs ¢ gewone uitgave £00,090 Fr 
iuxe ultgave 150,00 Fr 

Postrekening : 5202,51 Ereleraar Dr J.Langohr & Z.E.,H.Dr 
H,Veltmans Comité,Stwg op Ninove,152,Halle, 

Sa See 

GHLEGENHEIDSGEDICHTIE door Dr J,LANGOHR 
bij het huwelijk van een medewerker uit 

het Landense. 

Landen, Limburgs Westervleugel ! 
Vrijgezel moet dag en nacht 
gans alleen op wacht ! Vrouwtje neemt in hand de 

Langer kan't niet door. de beugel ! teugel. 
; Steunt haar man met gachte 

Tanger kan't niet door de beugel ! hankt ; 
Florent sluit met Mietjes hand Beiden staan op liefdewacht! 
' heilig huwlijksband. Landen wint als Westervleugel, 

Vrouwte neemt in hand de teugel,
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VIALUSE HOOGDAGEN IN OVERIAAS 1 , 

Gewestbond Overmacs vin hot Devidsfonds ( sfdelingzen 
Montzen, Bupen en St-lirtens Vooron ) richtton ieder jaar con 
Zaki HO L cura bi, 

Vooréanstiomnde Vitamse redcnaars werden naar Overmats 
gerocpon on tradoen voor ccn ultsciezen publick op te Homburg 
in de Platdictse streok. 

Zwe.Peater STRACKE, S.J. 

Sprak op ont O37 ovor " ViA.AlSh PIERHEID ", 
Uren lang hield het schitterend woord van ao eclocrds 

sproker zijn tochoorders sobocid. 
Gcduronde geheol de spreckbourt zat Z2.E.H.Veltmens, pés- 

toor von St-linrtons Voo eren, op de corste rij, vooroverroboren, 
rocrloos, mot hot hoofd in do handen. Toon wij nidion vroeren 
of hij soms ongéstcld ws gcvweost, vorklunrde mijnhoer pastoor: 
"Neen, Goddenk, ik heb eclubstord. in de houding wearin ook 
meer geon onkol woord van do redonesr mij zou ontgaren. Het 77s 
heerlijk, Jammer dat wij in Overmoas mecr zalden zulko tocl te 
horen' krijfen. Ik ben het Davidsfonds dcankbecr yoor dcze dag.” 

  

Z.b.Petor L,d CiLEECHERT . O.P. 
sprak op 24/4/53 cover " COTHOLICISIn, IN TERLAND ", 
De bledcn brachton vorslas uit in volgende bevoordingen: 

" Gedurende bijna 5 uur luisterde de ganse vergadering in aden- 
" loze stilte nocr het machtirzo woord van Pitor Callewaert. ~ 
" Pater Callemeert sehetste, nu ccns ontroord, den cens leuk, 
" doch stecds vol eee het “onder der ketholicko Kerk 

"in Ierlend: het wonder der alrechclc bekering zonder cen drup- 
" pel mogrtelaarebiced. het wonderlijk epostolart over echeol 
" Suropa ven de Iersehe bekccrlingen on kloostcrorden, de won- 

" derlijke vervolfins van het Icrseho kristendom, toen Hee: 
" plekje Tersehe srond vrij blecof ven martela:rablocd, de won- 
" dere opbloci in elle Enrelse Dominions van het k-tholicisme, 
" dank zij de millioenen Icrse banncolingen. 
" Enif in de wereld is voorzcker de vercring voor het H,Sakre- 
"ment. on do liefde tot de h.incegd der Ieren, onig het wondere 
“ eeloof tot ven dezen die in de vrijheicskemp tefen hot ver- 
" drukkende Ingeland vielon of opgrceknoopt werden. 

  

Zst..br line. .¢. PHELEPS | 

Sprok op 27/2/59 over " Th..r EN GODSpImNsr", 
Deze sprockbcurt door Z.E.U.Dr ing .Philips, toentertijd 

leraar sen het Groot Sohinaric toe Muik cn proost van Gc kath. 
jeutdbovosine, over het ondcrwerp “ Tanl en Godsdicnst " mankto 
in feheol de streck de freotsto ophef, 

Het ondorverp werd, ondcr ol zijn cspekton, kultuur on 
fodsdicnst, door con bovoced sproker, op reke wijze behendeld,
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De korto inhoud, von de hend van %.5E.11.Philips zelf, word 

door de Bolloman ven het Dividsfonds in extensd sepubliccerd. 

Von zodra do plactsruimte het ons toclaat, zullen wij de 

tekst vollodi¢ in " De Band “ publiceren. 

-— = = = ew ew ew Se Se = 

Wij cindison deze korte bijdrage met hot beslult yan de 

sekroteris van afd. Montzen op deze laatste yormadering. 

" Ix doze streck waer Go volkstsel één en dezslfde is als 

do onze, wear duizende Vlamineen en Nederlanders vwerblijven en 

yan iedore trodst in de cizon taal verstoken blijven, heeft 

hot katholicke, volkso Davidsfonds cen aware task te vervullon,” 

Deze tatk is, nt de puinen ven de tweede wereldoorlon, nea 

de puinen van de tolling 1947, niet lichter gerorden. 

ilen ken zich els lid van hat Davidsfonds laten inschrijven 

op een yun volrende adressen : 

ST-MARTENS VOEREN : %.E.il. J.Lonssen, pastoor. 

's GR:VENVOERSN : Dhr J.Urnst - Theunissen, onderdorp 14 b. 

LaNGOUR-VELTIUNS COMTTE; Stric op Ninove,t52, Hallc-Brabant. 

IN IEMORUAM, 

Tng.ferdinand MABRTENS, 

Te Kortenbore bij Brussel overloed op lo Febr.i957, in de 

oudordom ven 34 jaren, de h.Ferd.iiertens, Ingoniour, ere-dirce- 

tour-feneranl bij htt behoer ven de Gomoontewefen, ondorvoor- 

zitter van hot Hoofdbestuur van net Devidsfoncs. 

De dagpbladon wijdden lenre bijdragen aan dit verdicnste- 

lijke leven, 218 kristen, als ambtenaar on als Vlaming. Wij 

lecrden de h.iinertens kennen in dc Taalfrenskommissie van hot 

Devidsfonds waurvan hij het voorzitterschep wearnam, rond 1930. 

Hij toonds zich ecn werme vriend ven Overmaas. Sedertdian is 

hij dit bij iedere gelepsenheid febleven. Im de bloeiende efd. 

Kortenberg van het Davidsfonds, waarvan hij voorzitter was, 

hicla hij er aun, voor con paur jeren, con Overmacsavond to 

zeven. De filmstroken " Hot Land ven Overmeas " en ™ Op naar 

Morcsnet " worden or vortoond, 

“44 waren bij’ die pelerenheid de fast van Movr. sertens- 

Delbare, asn wie wij, modo in naam van Overmacs, onze kriste- 

lijke deelneming asnbioden in here zware rou. 

—--—-= = = = = =
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Kls bijzonder nummer van DE AUTOTOERIST, halfmaands- 
lijks orgaan van de Vlaamse Lutomobilistenbond, 1 December 19356, 
verschoen Nr I van @e Boneluxpids, nl. Vlaanderen. 

" Vlaanderen is voor ons sans Belzié op en benoorden 
de taalerens, zegt de samonsteller, dhr Jozcf van Overstracten, 
in het " Voorbericht ", ook de plat-Diets sprokende streok in 
het N.O.der provineic “uik, ven Moclingen tot Eupen ( met het 
Duitssprekende Racren )." 

Hot 625 bladzijdon tcllcnde bock geoft alfabetisoh eon 
vollcdige lijst van stedon, dorpen on gehuchten, met alle moerk- 
waardigheden op tocristisch gcbied, verder de parkeerplactsen, 
wandclingen, bezocken, data, restaurants, hotels, garages,cnz. 

Voor wat Ovcrma:s betrcoft worden min of meer beleng- 
rijke, doch altijd up to date bijdragen gowijd aan : Aubel, 
Balen, Bleiberg, Eupon, Gommenich, Hauset, Hérbestal, Hombure , 
Kelmis, Lontsen , ‘Mombach, “oclingen, ‘ontsen, Moresnet, Nicuw- 
Moresnet, Racren, Remersda nak hs Grevenvocren,; Sinnich, St- 
or tons Yooron, St-Picte rs Vooren, Sipponaken, Touven, "Weorst, 
Welkonraat. 

Voor Montsen wordt o.m.vormeld 
Geboortedorp van de Viaamse taslgsleerde Dr J -Langohr (b1z.564) 
Blders nog :"do vader van de Visamse Beweging in Overmaas" go- 
noemd ( blz.627 ). 

Voor St-liortens Voeron :" Bij het kerkportaal, graf 
van postoor Veltmans, dis de Voerstreck Visams hiclda". (Biz. 659) 

Tussen do vele rciswegén vernoemen wij 
Reiswog «VIII - ven uit Hasselt, over Tongsron on Visé neor 
Overmias. : 
Verdor uitstappen door Overmaas wordon aange ckondigd in deel 
if van de Gids, 

Het lidmaatschap van de V.A.B., dat merkwaardige voor- 
delen allerhande verzckert, inlichtingen enz. kunnen aange- 
vrasga bij de V. 4. B, 

Koningin Nee 2/5, 
iNTWER PEN 

  

of bij het LINCOHR-VELTIUANS COMITE,Steenwog op Ninove,I52, 
HALEE ( Brabant ).-
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FULTURERE ERING ST-IL.RTENS VOEREN, 

Op dondordar 27 decomber 1956 gine te St-Martons Voeren 
de T° avond ( 2° janr ) door van de Rulturele Kring, 

Voor con Plink opfekomen publick caf E.Pater Dicdcrik, 
minderbrooder van Hoorckruts ( Sleonaken ) en dd. kApelaan in deze 
parochie, lichtbeelden in kleur ( cizen fotos ) ten beste, 
passend toozolicht. 

Pater Dicderik trekt soms door de streek, gewapend met 
fototoestel en lichtmeter, en fotorrafcert tipische hookjcs: 
ecn vakworken schuur, cen vergezicht, cen toren, mensen aan 't 
werk, 

Deze ¢vond revelecrds menis onsekend becld uit onze 
mooic Voerstreck. N, 

DEL H, KOFFERSCHLAEGHER STELT VRAGEN, 

“ij geven in Nr 1 ven De Band sen uittreksel uit cen par- 
lomentaire vracfe van de achtbare h.Kofferschlifger, burzemeester 
van Kelmis, ann de h.minister ven Justitie botr. kennis van de 
Duitse tasl door de maristraten ven hot Hof ven Borocp te Tuik. 

Deo h. Minister antvoordde dat de tocstand in fotte voor- 
dcliger wes dan de verplichtingen door de wet opfelosd. 

"In téfenstelline met wat het sehtbanr lid beweert, zort 
de minister, werd nooit *ls vanzelfsprekend asnzonomen dat dc 
magistraten von hot Hof ven Beroop to Luik mot con srondige kes- 
nis van het Nederlands, ook cen voldoonde kennis bozitten van do 
Duitse taal ". 

{ Vreren on cntwoordon,Kamer van Volksv. 15/1/1957.) 

GRENZ - ECHO , 26/1/1957. 2/2/1957. 

Do h.Henri Nichol, diroctour, schrijft in cerstfonoomd 
nummer cen hoofdartikel " Sprachen und Jugenderzichung ", 

Naar aunloiding van de campagne dozer laatste wéken terfon 
de 2.8.2. stclselmoatige verfransing van de Oostkantons, zct de 
h.l&ichel nog eens het standpunt van Grenz-Echo uiteen, nl."dat 
de Duitse taal in de scholen de eerste plants moct innemen en 
dat do kennis van deze tanl de cersts vereiste is voor goede en 
voldosende keonnis van de Franse taal". Hij hecht goon feloof aan 
“ systemotiseche Franzdsicrung ". 

Ten einde zijn stcollin¢e te staven healt hij cen tekst aan, 
van de hand van Dr Fritz Volz, in de jachoner Naehrichten : 

" hoghen ist cine Stadt, die aus abendlindischer Substanz 
ihre Préfzune erhalten hat und cinen der sturksten ouropdischen 
Strahlungspunkte in dor Gegenwart darstellt. Hiergu kommen dic 
besonderen Bindunren, Vorpflichtunren und Chaneen, dics sich ous 
dor unmittelbcren Nachbarschaft zu zwei anderen Vélkern erzcben. 
Wir sind befltickt tiber cen enfon persdnlichen uné¢ kulturellcn 
Kontakt,den wir wicder 2u Belsicn uné den Niederlanden gefunden 
he ben. Solehe Verbindunren bestehen euch nach Frankreich hin."
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" Diese Tatsacheon lassen dos Anliegon als berechtist erschei- 

non, dass in sachon @ic franzdsische Sprache cine’ besondere 
Pflofestitte finden sollte.” 

In de tweede helft van zijn bijdrege en tot staving van 

zijn theoric vestiat do h.Michel de anndacht van zijn lezers op 
dc vooréclon van ace twootalifhcid, nacr asnleiding van een inter- 

notionarl konrres dat in de Pacswock in Frenkrijk zal gehouden 

wordon tot bovordering von deze a.g.n. " monde bilingue." 

De DuitsSsprokonde Blzessers, dic onder sen eentalig Frans 
retimo léven, zouden dit konrres met belangstelling teremoct 
zien." Le nouveau Rhin francais ", het srote kath.bled voor de 

Blzas, vracet zich afi" Ter kann da im Elsasa. noch dic Notwon- 
dickeit einer loyelom, roellon Zweilsprachigkeit bestreiten ? So 

fut wie im deutschon Saarland und wie in der ganzen “felt des 
“estens lisst sio sich gerade bei uns im Blsass durchftihren ,de 
ja deflir alle Vorbedingunfen boi futem “illen der Administration 
erftillt sind," 

In zijn nummer vin 2/2/57 komt Grenz-Lcho, in het hoofa- 
artikel terug’ op de kwostie naar “enleiding van 6en schrijven 
van een lezer, die met de h.ilichel niet Pkkoord blijkt te zijn. 

" Ansehliessend vertritt der Minscndor dic ilsinung déess ; 
_@or Kachdruck cuf der deutschen iluttcrsprache liegen sollte, 

" denn, so hcisst es weiter, wir sind uns doch daruber einige, 
" dass die deutsche Iutterspreehe dic Basis sein muss fllr dio 
" Braziechun*s, fiir Goistes- und Herzensbildung. flso in den Schu- 
" len muss, wic’es das Propramm aus der Zeit vor dem Krioge 
" vorsicht, in don erston Klessen ( sicher zwei bis drei Jahr- 
" eenece) nur dsutsch colchrt und unterrichtet werden ( Grund- 

schule). Wenn dann die Sprache grtindlich ceprigt und ocinge- 
wurzelt ist, kommt lengsom snstcigend die andere Sprache dazu." 

Wij stellon hierbij vast : 
- de tarlkvestie beroert inderdacd de Qostkantons in arnzien- 

lijke meatc. Grenz-Echo schijnt pertijsenrer te zijn van tot in 
het ulterste doorzedreven ticetalighcid. Zijn lezers fen 
hiermedo niet stesds akkoord. 

- Anechoner Nachrichten stellen met vreusdo de poedo betrekkingen 
vast mot Bolfic en Nodorland en verder ook met Frankrijk. [ij 
besluiten dcrruit dat apn do Franse taal con boevoorrechte 
plarts dient vérleend. icn het inruimen van cen plants voor 
het Nedérlands, dco teal ven ef I5 millioen Viemingen en Neder- 
landers, word ogenschijnlijk niet sedacht. : 

- de hiiiehe] citoort dc tocstand op tarlgebied in de Elzas, 

doch doze toestand lijkt ons esrder zijn cifzen thesis af te 
breken din te verstovifen. 

- De interpelletie ven kemerlifi Kofferschliger tot de Regering, 
in hetzelfde nummer vin Grenza-Echo ({ 2/2 } weergegeven cn- 
waerbij deze uitrocpt : " Ich verlénge auch ,Herr Iiinister,dass 
Ihre Dicenststellen sich nach den Gesctzen Uber die Anwendung 
der Lendossprachen richten. is muss ftir meinc Gegend damit 
Schluss gemacht verden, dess cin Retime angewendet wird,in 
dem nur Formulere in franz6sischer Sprache bestchen.",doct 
veronderstellen dat zelfs do h.Kofferschlincr nist de mening 
van Grenz-acho declt. 

mW 

1
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In het spoor van de iachener Nachrichten schijnt de h.lfichel, 
bij het beplciten ven con verrssaende tyvoctaligheid voor de 
Oostkaintons, aan het Sanleren in deze kontons van het Neder- 
lands, do taal ven de 3/8 van de Belfische bevolking, enig 
belang te heehten. 

PHARE DIMANCHR £0/2/T957. 
wee ee ee ee ee ee eee ee eee 

“ 
Le Dreilfnderblick ou Le Trianfle Carolinfion. 
Dit 1s de hooltdin: vin econ bijdrege van de hend van 
  

ée h.Picrre Nothomb, de oudo annexionist, 
Sta:nde op dit hoomste punt von Nederland, door toe= 

risten druk bezocht, lont de h.Nothomb zijn blikken vijden, 

beurtelings over het N,O.van de provincie Iuik, ovor Ned.Limburg 
en over Duitsland, Wij eiteren : 
w Clest d'abord cu Sud-Oucst le ssetcur le moins mystéricsux 

pour nots. Au delé des premiéres vallées coupéés de hauts 
viadues, ce plateau de Herve, richement ondulé, qui ne laisse 
pes deviner Verviers dins son pli de 1. Vosdre, mais éléve 
éu lointain la série des terrils qui couronnent Liege invisi- 
ble: la ville puissante et princiére ¢st cinsi présente dans 
se force ot sa majcsté. C'est snsuite, au Nord-Est et au Nord, 
ce’ " Timboure ¢é4é " si peu hollandais d'Aspect et de caracté- 
re, devant lequel, il y @ tronte-cing sans, je venais prior 
avec mes enfants pour leur apprendre & aimer ct 4 désirer 1' 
unité de la patrie. Iikis voici que jJusque dans nos cocurs 
toute revendicetion est aprisés: sur ces lointains de 12 

basse Meuse of Maestricht se devine aussi; sur cos cotenux ot 
ces véllons dont aujourd'hui le Néorlande fraternslle est si 
fiére, sur cette réfion miniére dont les honmmés de 1[939'ne 
pouvaicnt pes deviner 1a future puissance; ot, & droite, sur 
ee emnton de Rolduc que los Pays-Bas et nous-némes <urions pu 
revendiquer cnsemble, car 1&8 Prusse nous l'avait arreachée & 
l'époque ds notre communrutée. Comme tout ccla est maintenant 
définitivoment intéfzré dans un poyscge politique cuquel nous 
ne toucherons plus que pour Ll'unification curopécnne... 
Veis il est temps de nous tourner vers L'ast et de rezardor 
& nos picds se révéler, toute proche dans sa magnificence, 
parmi les usines ct les bois,l'*urtste cite impérialc. 

Communauté atlentique a l-quelle 1'Europe est nécossaire; com- 
munauté dos Six Pays sons 1l-quelle i'Europe ne se fera pas; 
complexe ds l'Europe wédiane, cetto communcuté des rérions 
d'intre Meuse ct Rhin, of se cherche cn os moment ln capitale 
spirituelle de 1l'Allianes renouvelée. Cette eapitale triangu- 
laire dont les trois villes sont sppelées tot ou tard - 
quand elles curont pris conscience d'telles mémes - A harmoni- 
ser leur dsstin." On veut fcire une université curopéenne, 
me disait un de mes interlocuteurs, non ces moindros, ses 
promoteurs ne savent ot l'implanter; pourguoi ne pas l'instal- 
ler unique’ et triple, dans ces trois villes, si proches l'une 
de l'outre, *u croisement des frontiéres, Sur la carte du mon- 
de, elles pourraicnt n'en faire qu'une!" Ainsi, tout d'abord 
per les soucis de l'esprit, comme il convient, je voyais le 
triangle de Cherlemeagne dans l'evenir se refaire.™.
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LE JOURNAL D'AUBLEL, 

begint in zhjn nummer van Joensdag 15 Febr.een “ Notice 
historique " over de femeerte Barchon, in de nabijheid van 

Luik. : 
Deze nota herinnert er aan, op 16/2, hoe de kerk, vernield 

tijdens de oorlog T974-18, in 1922 heropgebouid werd, tijdens 

het ministerschap van de h. +. Yan de Vyvere en het episcopaat 

van ligr Rutten, tvee illustere Vlamingen. 

PROVINCE DE LIEGE - TOURLSYE Nr 5 = 1956, 

Zeer verzorede uitgave van de Fédération du Tourisme de la 

Province de Liége, geeft een bijdrage " CARNAVAL " door ¢.Gen- 

tinne, geillustreerd en gev.ijd aan de vastenavondfeesten, hoofd- 

gakelijk in de Oostkantons. 
HMetzelfde nummer geeft, van de hand van de h.J.Brumioul, 

een bijdrage gevijd aan het eminente werk van Prof.Jean Lejeune 
" Tes Van Eyek, Peintres de Liége et de sa Cathedrale ". 

Tij hopen de gelegenheia te vinden uitvoerig op de thesis 
van prof, Lejeune terug te komen. 

GRENZ-LCHO 26/2/5957 

geeft eer interessante bijdrage " Poet urvuchsiger Lebens- 

ftille ", gevijd aan Felix Timmermans, bij gelegenhsid van de TO° 

verjaardag van zijn overlijden em herinnert aan leaingen uit ei- 

gen werk Goor Timmermans, ongeveer 20 jaren geleden, in Eupen 

gehouden. 

ae ee Se ee ee ee ee ee ee, 

Zeeft bij gelegenheid van de opvoering van de “ Imitatig 
Christi " van Marinus de Jong door de Bele.Nat,.Radio Omroep, een 

belangrijke bija@rage over leven en werk van deze Noord-Brabant- 
Vlaamse kunstenaar. 

KORTE BERIUCIIPEN , 

Op 7/2 hield‘Uevr.Nyssen-Vandenabeele, inde St-Jozefzaal te 
St-lf@rtens Voeren, voor de Culturele Kring, een voordracht over 
de peologie van Overnmaas. 

Uitgaande van algemene befrippen gaf spreekster een inzicht 

in de struktuur van onze - in hoofdzaak - krijtbodem. Fossiclen 

en het verklaren van dagelijks waarneembare feiten brachten het 

onderwerp binnen het bereik van alle toehoorders. 
Op 10/2 ging in de zaal Patria te Teuven een zeer geslaagde 

opvoering door van Piet Zimmer's " Lot hén Laémpkere Braénne " 
“ij bespraken dit stuk reeds in onze vorige uitgave.
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“ij smeken U, o God, mtk dat deze offercnde in alles 
fozegend, wettig, goldig, redslijk en aangenaam zij ,opdat zij 
ons moze worden het Lichasm cn Blocd vin uw ullerjiciste 
Zoon, onze Hscr Josus Christus, 

DIE DE DAG VOOR DAT Hig ZOU GAAN LIJDEN HET BROON IN 
ZiJN HEILIGH EN EERBEEDVAARDIGE HANDEN NAIT, EN ZIJNE OGEN THN 
HEEL OPGHIBVEN TOT U, GOD, ZIJN ALMACHTIGE VADER, EN U DAN- 
KENDE, HET UEGENDE, BRAK EN AAN ZIJN DISCIPELEN GAF, ZEGCEND : 
NEEM? BN BET HUERVAN ALLEN, " ANT DEP %©CS MItInN 
ELCHAAE, 

OP NEZELFDE WIJZE NAT! HEI NA HET AVONDITLAAL OOK DEZn 
VOORTREFFULIJKE ISLE IN ZIUN HETLIGH IN ERRBLEDTAARDIGE 
HANDEN IN U TEDER DANKENDE, ZEGENDE HId Heit TN GAF HET AAN 
ZIJN LEERLINGEN, TLCGLNDE ; NEEL EN DRINKT DA,RUIT ALIEN, 
Win Dw fs DR - KM Ke VAN - 2rd NH 
BLODZUD , VAN HE? NICUW DN ERUWIG VERBOND ( GEHETM DES 
GELOOrs ) Dil VOOR U EN VOOR VELEN VERGOTEN ZATL WORDEN TOT 
VERGEVING DER SONDEN. 

ZO DIFWIJLS Gly DIT ZULT DOEN, ZULT GTI HET ToT ImIND 
GEDACHTENT3 DOEN. 

Dit zijn do woorden ven dc consecratie die de priestor 

uitspreckt, icdere dag, ioder uur, op isdere pleats van de 
wereld. 

Het spijt mij deze tekst in cen misbock over twee blad- 
azijden verdecld sen te treffon, omdat mijn asndacht hicrdoor 
ook maar één ofenblik afgewend wordt, 

“ant groot zijn deze vwoorden. Groter werden er door 
mensenmond nict uitgesproken. God gchoorzarmt aan de mens en 
komt danwozig, met zijn Godzijn en zijn menszijn, onder de 
gedaante van het Brood on van dco “ijn. 

slensen van a¢ wetcnschap zijn cr toe gckomen de atomen 
te splitson en hicrdoor verschrikkelijke kreéchton, meestal ten 
dode vin hot mensdom zelf, ta ontwikkelen, 

Alleen Gods /.lmacht, door ds mond van de priester, vor- 
meg de stof van wezen te docn versnderen en hierdoor cen 
gcnade te scheppen, zo groot dat aij het leven, het ceuwige 
leven, brengt aan de mensheid. 

Wat ken mon bij deze woordon anders dan herhelon : 
iy oN HE ER EN MIt’JdWN GOD YY 

Sees 
ee eee ee ee ee ee
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SCAVEDRIES BL MULREPAS AU XIIL° SIECEE, 
ee ee ee Seem epee melee cee, ees dee ee eed eee et oe ee 

ee a ee ee Vervolg. 

Pendant toute Liannée, ce mendiant parcourait le pays: 
tanteét i] était ol, tantét 11 était 1A; il apparaissait, puis 
il disparaissait comme une ombre, il marchait trés vite, ne 
parlait presque & personne, tendait la main, ouvrait se besace, 
recevait, inclinsit la téte, puis s'enfuyait, Cet @tre triste 
et solitaire ne manquait pas d'intelligence: il sentait, parfois 
il avait des larmes dans les yeux, I1 devait aussi jouer de la 
viole, car 11 on portait constamment une attachée aux omoplates, 
au-dessus de sa besace ; peut-étre chantait—il ?@ Quoi qu'il en 
soit, nul ne l'avait entendu nb au village, nh au’ hameau, nih 
au chateau; les bonnes gens disaient seulement qu'il ne jouait 
et ne chantait que pendant la nuit, dans la solitude, dans les 
bois, dans la bruyére, ot. sur les montagnos, Tel était Raymond 
le Haudit, 

Lorsque la troupe des Scavedries fut devant la ferme,un 
chevalier, débouchant d'un bois voisin, vint se méler & la 
cavalcade, 

-— Clodomir, dit Robert de Scavedris, yoilA l'homme aux 
habits verts, Je sais que ce chevalier est ltami de la maison; 
mais 11 ne me plait pas, il est trop mondain et veut parattre 
trop gage, Jo crains qu'il ne joue lthypocrite, 

Clodomir haussa les épaules et ne dit rien, L'étrange 
menddant, en oe moment, portait sa main A sa pauvre ooiffure. 
Les Seavedris nassdrent: le lugubre véhicule parut; les san- 
glots redoubltrent; Raymond le Maudit ne bougeait pas. 

Les Mulrepas suivirent; leurs figutes & travers leura 
oasques, dont les visitres étaient levées, respiraient le 
mécontentement et une esptce dtardeur sauvage, qui les efit 
précipités sur leurs rivaux, n'efit été la solemnité ‘du moment. 
On gagna Maestrioht 5; on y logea. Le lendemain, & ltaurore, au 
milieu d'une foule immense, la morte reprit sa route vers le 
nord, le long des rives verdoyantes de la Meuse. 

Vers le soir du second jour de marohe, on vit les maisons 
blanches.d'une petite ville : c'était Goch en Gueldre, non loin 
d'Arnheim, Le corttége passa et starréta & une lieue de 1A, 
devant la porte du monastére de S'sravendael ou Nieuw—-Clooster. 
C'était 1& que la duchesse Ermengarde avait voulu *é@tre inhumée, 
Cette funébre cérémonie eut lieu pendant la nuit, aux flambeaux, 
Une messe de Requiem fut ghantée & minuit par l'abbé ‘de Rolduo, 
dans 1'église du couvent et le triste De profundis s'élanca en 
notes solennelles, le long des piliers et des votites du temple, 
eur cette fosse encore béante. La pierre sépulorale fut levée; 
l'illustre trépassée fut descendue dans le caveau des comtes at 
comtesses de Gueldro, Tout le monde se retira fortement impres- 
sionné, Le vieux Renier de Mulrepas, au sortir de ltéglise, se 
prit & ricaner et & dire A son vieux parent, Hermann de wittem:
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- Est-ce que Renaud sera duo de Limbourg ? Le souffrirons-— 
nous comme tel? Pouvons nous lui.jurer hommage-Lige? 

~ Par l"enfer!l non, reprit l'autre, 

- Bien, 

Quelques instants de silenoe; la foule bourdonnait, les 
armures sonnaient, les longues épées trainaient sur les dalles, 
les coursilers hennissaient, 

- Et toi, Julémont, que penses-tu de Renaud? ajouta Messire 
de Mulrepas, 

Julémont s'étira les bras et poussa un éclat de. rire forcé, 
Plusieurs l'entendirent; Gilles de Wodémont avait l'oreille fine. 

— Peut-il en droit prétendre A l'usufruit! insista de 
Mulrepas, 

- Qui, mais qu'il aille au diable! nous ne voulons pas de 
lui, répliqua Wittem. 

- Les Scavedris lui font la cour, ajouta Julémont. 

- Tl les tient en grand estime,reprit le vieux Regnier, 

- Premier motif pour ne pas l'aimer, dit Wittem, 

- Non, 14 n'est pas le premier motif,repartit messigve Regnier 
de Mulrepas, Né mta-t-il pas dépouillé de la charge de sénéchal 
de Limbourg? D'ailleurs devons nous avoir tant d'tamhtié pour 
cette famille de Limboyrg? Le grand-pére de la morte n'a-t-il 
pas également enlevé cette charge importante A mon pere Arnold 
de Charnoir, ton oncle & toi, Hermann? Et quia remplacé chaque 
fois les dépouillés? 

- Nos ennemis, fit Wittem en langant un regard furibond du 
coté des Scavedris, 

- Nous ne parlerons pas des trois mille livres que oe Renaud 
nous doit, continua messire Regnier. Je ne redirai pas devant 
vous les autres causes de notre haine: je ne vous répéterai pas 
tous les griefs que nous pouvons articuler contre ces maudits 
Seavedris, contre'ce Conrad Snabbe, sire de Lontzen, qui, toute 
sa vie, ne fit qutintriguer contre moi, et qui, & la fin, par 
ses machinations diaboliques, est parvenu A me supplanter dans 
mon emploi de drossard du duohé, 

- Par l'enfer! nous nous vengerons,ajouta de Wittem. 

Messire Arnould de Julémont se mit & rire de nouveau en 
plein fausset, tout en toisant le jeune Robert de Scavedris,qui, 
au méme instant, passait & coté de lui. Cent torches répandaient 
la lumiére & flots, Les casques et les cuirasses se renvoyaient 
mille éclairs, Une voix terrible se fit entendroe : 

—- Wodémont! 

Messire Gilles avait tout vu, tout entendu. 

Les bras se levérent, les épées flamboyétrent; un énorme 
remous d'acier se fit d'un bout & l'autre de la grande plawe qui 
préoédait le monastére; d'thorribles vooiférations stentremé@1e-— 
rent & oette lutte dans les ténébres.
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ton, 
Robert de Scavedris attaquait avee vigueur Arnould dé 

Julémont qui se défendait vaillamment contre les assauts répé- 
tés du'jeune homme, On se battait déja depuis quelque temps 
lorsqu'ton entendit tout & coun les ¢ris de +: ‘Le duol le duo! 
place, place, vaillants chevaliers! Renaud s'approchait effeo- 
tivement, Le combat cessa comme par enchantement: les Scavedris 
demandaient justice; les Mulrepas grondaient, 

- Thi voila qui est bien, s'técria ironiquement 1'époux 
d'trmengarde, Vous n'aveg done pas honte, chevaliers, de souil— 
ler par une lutte fratricide la tombe de votre suzeraine, la 
tombe de la fille de vos princes? Yous n'aveg donc pas égard 
& ma douleur; iI vous est done impossible de'’me laisser pleu-— 
rer celie qui n'est plus; i] faut que vous miarrachiez du 
sanctuaire par vos cris menagants, par vos combats sauvages. 
Wellin de Seavedris, au nom de Dieul je vous ordonne de mettre 
bes les armes; votre famille sans doute suivre votre exemple, 
Messire Regnier de lulrepas, messire Herman de Wittem, messire 
Arnould de Julémont, obfissez & celui qui sucedde & la duchesse 
irmengarde, 

Tout cela fut dit aveo dignité; un geste noble et souve- 
rain accompagnait ces paroles, Tous rengainérent lemgs axrmes. 
Nos guerriers ne s'étaient pas fait grand mal: quelques blessés 
plus ou moins griévement, un homme tué du cOté des Mulrepas. 
Au nombre des premiers, nous citerons Arnould de Julémont qui 
recut un coup violent heureusement amorti, entre 1'épauliére 
droite et le brassard, Robert. de Scavedris le lui avait asséné, 
Gilles de Wodémont avait occis l'homme dtarmes, un arriére- 
cousin de Messire de Mulrepas, Grice & Dieu, les armures étai- 
ent de bonne trempe et le temps avait mangué. Aprés cette belle 
équipée, nos héros se logérent comme ils purent; une partie dax¢ 
regut lthospitalité de lL'labbaye; les autres allérent s'abriter 
dans les fermes des environs ou dane la jolie petite ville de 
Goch aux maisons blanches et propres. 

Quant au retour,je ne sais vraiment cdomment il se fit, 
Huit jours aprés, tout était rentré dans l'tordre et le é¢alme 
au pays de Limburg, au pays de Guoldre, mais oe cealme n'était 
qulapparent, 

L'HOMME AUX HABITS VDURTS, 

. Jl 6tait minuit, l'heure des fantémes et des longues 
réveries; l'heure cu l'on sent le mieux la‘présence dé Dicu 
ou la présence de l'esprit des ténébres: Ltheure oi l'on ap- 
précie réellement la puissance de l'un, l'horreur de ltautre; 
l'heure ob l'on'pressent le mieux la bonté ou la vengeance du 
premier et of l'on oroit entendre plus distinotement le rioan- 
nement du second, 

Celui qui va paraftre devant nous était sous l'influence 
de minuit., Une porte basses ointrée donnait accds aux remparts; 
elle stouvre lentemertt A&A l'angle d'une tour du chfteau de 
Montfort, Un homme stavanoe en courbant le dos, descend ‘aquel- 
ques marches usées, starréte et regdrde de tous cotés d'un air 
inguiet. Il avance enoore, touche 1'épaisse muraille du bout 
des doigts, comme un aveugle;: se hisse sur les drénaux et sonde 
d'un oeil oalme l'effrayante profondeur qui va fuyant devant lui, 
Ses yeux se relévent vers le oiel: il les détourne aussit6t,les 

proméne sur les oollines silencicuses qui se déroulent au loin, 
Wordt voortgezet,


