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K " DE BAND ", tweemaandelijkse uitgave van het Tungohr- 
Ee) ’ 

Veltmans Comité, wenst do band, het verbindingsteken te zijn 
8 tussen de Nodeurlandssprekonde leidende mensen van Overmaas, 
E Platdietsers, Vlamingen en Nederlanders. 

8 Kennismeking, kontakt, samenwerking zijn immers nooê- 
re zakelijk. 

Onze belangstelling zal beurtelings gaan naar de ge- 
schiedenis, do folklore, de volkstaal, het natuurschoon, de 

Jie kunsten en ambachten in verleden en heden, de stromingen dio 
Overmaës beroeren op alle gebied. 

Het zal ons niet mogelijk zijn, gezien de aard van de 
- uitgave, al deze gegovens uit te diepen. Korte bijdragen zijn 

gewenst. 

“DE BAND * wil niet het sedert zovoel jaren nagestroef- 
de tijdschrift " HEEM * vervangen. Hij wil wel de aanloop 
zijn tot '" HEEM ", Een vorzamelingblazen ! 

"DE BAND * wordt tevens verzonden aan onze Duits- en 
Fransprökende vrienden. Wij gaan uit vân de vooropstclling 

hi dat wij, kristen mensen, broeders zijn, eonder welke taal 
p wij van onze oudors hebben moegekregen. Onderlinge verstand- 

houding wensen wij te bevorderen, gerugsteund op eorbiediging 
van eenieders reëhten. Waer twist en tweedracht een land en 
eon volk brengen, toont het melgelwerk waarvan wij in äit 
nummer de publikatie bezinnen. 

"DE BARD " wordt U verzonden en zal U verder verzonden 
k, worden. Doch er is meer ! Wij vragen dringend uw medewerking. 

f Zonder de modowerking van allen zal onze poging nutteloos zijn 
geweest, 

" DE BAND " wordt kosteloos verspreid in Overmaas. 
| Elders bedrag&t de prijs 20 Fr.por nummer, of loo Fr.per jaar. 

Steun wordt dankbaar aanvaard op vosteheckrcekoenine : 

5202.5I Langohr-Veltmans Comité, Stwg op Ninove,E52, H/TLE, 

HET 1/.GELWKS BESTUUR, 
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FRESTEREBDEKE, 

In e klee Frcbboke 
lit e fi Konneko. 
It Stekt no ilerie, zi “‘odderkc 
zen twoij Händehes uut, 
tt Spèl met St-Jozef zinge Baut 
en rit em de Horen uut. 

It Het geng werm Dökskere, 
It Hat geo zaat Dekentohe, 
It Hat mer der Oos de et nakte Strüjs 

UT verwärmt met der oom, 
| It Hat mer der Esel de et “1Ct 

verviët met ze dom Gebelk. 

Hueeh 1 gen “olleke 
zweve G!Engelchere, 
Herdorkes kome ve Betlehem. 
Ze zenge te hoop t 
Gloria in Excelsis ! Vroe 
de Henche va god Wil ! 

Op hön Kemijelo 
kome dreej FKönninge, 
In witte, ne zwatte en ne brunge, 
geleojd döreh on Stor. 
Z'offere 't Kendehe, Köning, Goe, 
en äench, Good, “irook en Mrrh. 

dane



BIJ HAT VERSCHIJNEN 
VAN 

" VA GEN WELCH BES A GE GRAAF * 

  

Breleraar Dr J,Längohr 

Het verschijnen ven " Va gen Weech bes a ge Graaf * 
word niet alleen uiterst gunstig onthaald over geheel Over- 
maas, in de meest verscheiden kringon, het verwekte níet 
&lleen een rechtmatige trots ín het hart van ieder rechtge- 
aard Overmazer, doch het leidde Overmaas binnen in âe 
hoofste kulturele en wetonscheppelijke kringen van ons 
land en tot verro buiten onze erenzon, 

Hier volgt een kleine lijst van eminento intokenaars. 
Mer van “evyenbergh,rcetor isgnifiecus v.d.Leuvense Universit, 
dhr H.J, Van do “ijcr,hoorsloraar, seckretaris-gonoraal vh. 
International Committee of Onomaetie Seionecs, 
Bibliotcek van de Universiteit Leuven. 
Biblioteek van de Universiteit Gent. 
Univorsité de Liège ,Feculté de Philosophie et Tettres,Phi- 
lolorie germenique. 
De Koninklijko Bibliotcok to Brussol. 
Hot “oordonbock der Nodoriendse Tael, Mireetie Untverstteitg- 
biblioteek Loiden, 
De Universiteit Gronineoen. 
Germanistisches Seninar ( Wisderâecutsche bt.) der 
Universität Kiel, 
Germanisches Scminer der Universität Hamburg. 
Dansk Folkemindesamling,Pcot Kongelige Bibliotek,Kgbenhawm. 
A,3. Lundequistka Bokhandoln, Universiteit Uppsala. 
Een aantal professoren ven Belg.en Nederl.Universiteiten. 
De kultuurverenigingen: het Daevidsfonds,de Vlaëmse Toeristen 
Jond, het #lgemoon Vlaams Oud-Hoogestudenten Verbond, het 
Vlaams Economisch Verbond,e.a.
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Fij laten hier, ten gerieve van onze lezers, een overzicht 
volgen van beoordelingen van " Va gen "esch bes a ge Graaf “ door 
de pers. Wij beginnen met Eupen en Nederlands Limburg, streken 
afie het neuwst in aanraking komen met Overmaas. 

GRENZ-ECHO, EUPEN 27/6/1956 " hus Büchern uné Zeitschriften * 
las vorliegende Verk biidet einc dialcktische und folkloris- 

tische Studie des Tendes am rechten ilsasufer. Es gibt Kunde won den Sitten und Gebrëuchen des Volkes, seinen Sprichwörtern und 
Redensarten und schildert das Lrleben der ifenschen * von der 
Fiege bis zum Grabe " mit thren Tugenden und auch inren Sehwtiehen. Die letzten Seiten des Buches sind dann einigen Poeten des 
Landes von " Overmaas * gewidmet, wie Leo Toller, Pitt Zimmer, Frans Meertens, Hubert Nyssen, Oswald Ritzen und Th.Janssen. Tas sehr inheltreiche Buch dürfte namentlich im Kenton Zupen und den nach Vesten und Norden angrenzenden Gebieten manehen 
Interessehten finden. 

NEUR NACHRECHTEN, EUPEN 27/6/T956 “Ein Heimatbuch in platte 
deutscher Fundert.” 
Nieht oft sing nach dem letzten Krieg Erscheinungen auf dem 

Büchermarkt zu vermelden gewesen, die uas ein Stück Heimatkunde 
zu vermitteln suchen, Gorade els Seltenheit mögen unter innen die Beiträge bezeichnet werden welehe sien in der Sprache des Volkes, der Mundart,‚an die Menschen des Eupener Landes im weiteren Sinn 
wenden. In dieser Ligentümlichkeit liegt unseres Erachtons der 
besondere volkskundliche “ert des jetzt in den Handel gekommenen 
Buches " Va gen Weech bes a ge Graaf * ( Von Ger Tiege bis zum Grabe) beschlossen. 

In urwüchsigem,d.h.noch unvorfälschtem Wontzener Platt ges schrieben, enthält das Buch nach den Torten des Verfassers 
“ dasgenige aus seinen umfangreichen kufzeichnungen,was die Seh- weiseon, die Lebensweisheit, die Volkssecle der Bewohner der 
plattdeutschen Gegend am besten kennzeichnet, was uns am besten 
vor «ugen führt, wie men dort denkt und spricht,was man will, 
warum Senau so und nicht anders, wes uns Volkskunde und Volks- 
sprache lehren"‚Famit hat Dr Langohr ganz gewiss nicht zuviel versprochen. huf umfassende “eise und mit efner erstaunlich 
feinen Beobachtungsgabe verdoutlicht uns sein “erk &ie Lobons- 
äusserungen unseros Volksteils..... 

Jedem, dom unsere gemeinsame niederfränkische Volksspraohe 
noch etwas bedeutet, bringt das Verk eine Fülle von stehenden 
husdrüeken und Redenserten, uns allen gelilufis; es hietct ihm 
darüber hinaus eine wehre Fundgrube an Förtern und “ortbegriffen, 
die mittlerweile ungebräuchlich geworden “und gar ausgestorben 
sind, Und nicht zu vergessen die zehlreiehen einfachen und doch 
einzigertigen Verschen uná Roime, um deren Besteheon selbst die 
heute Erwachsenen schon vielfaech nicht meht wissen. 

N.N.gaat niet akkoord met de wetenschappelijke stelling van 
"r Langohr, niettemin besluiten ene 

Ist es uns auch nicht möglich ‚Or Langohrs schlussfolgendoer 
kuffessung zu teilen, so kommt ihm doch das hohe Verdienst zu, 
trotz der schier totaïen Verständnislosigkeit seiner I4 tmenschen 
von AÁnbeginn an ganz vorbehaltlos für dte “ahrung des germani- 
schen Charakters unserer Heimetgebiete eingetrcten zu sein.
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LUIBURGS DAGBLAD, WAASTRICHT 24/7/56 * Limburg,one allier oigon" 
Yoor ons Iigt een pes vorschenen boek getiteld “ Va gen 

Yeech bes a ge Graaf " ( Van de “ieg tot aen het Gref \folkloris- 

tisch drieluik uit het Lend van Overmaes, geschreven en gewijd 

aan Dr Jozef Langohr, eenmaal erecleraer te Tongeren ‚uitgever ven 
het Langohr-Veltmans Comité, gevestigd te Halle, Dit work heeft 
een propagandistischo strekking, aldus geformuloerd: “ij hopen 

gaerne âets U, na kennismaking mot de eigen volkstaal, met 3e rijke 

folklore van ons zo âietbaar Land van Overmaes, dat Zand cn dat 
volk zuit leren kenney, hoogachten en liefhebben, 

In deze opzet is men wol geslaëgd. 
“e moeten de uitdrukking platdiets voor de streektaal vân 

Ovormats maar aanhouden; deze ís immers nog hoog-Noderlenâs,noch 
Vlaiäms en eigenlijk het moest verwant aan ons Limburgs plât van 

de zuidrand.“ Va gen'Veech bes a ge Graef * leet aich voor Sdm- 
burgers van äte kant, wacrtoe wij ook Heerlen en Kerkrade rekenen, 
vrij gemetkelijk Lezen, 

  

TIE NIEUE LENBURGER, MAASTRICHT ,5/I2/56 “Boeken uit Limburg”. 
Folktore, dialeet. 
Ook de liefhebbers van deze categorie boeken, kunnen rovèal 

aen hun trek komen. 
Teer zorgde âe interessante publiketic " Ve gen Weeeh bes & 

ge Graaf " voor. Het bevat sen ssrie opstellen over folklore en 

volkstaal ven het te vaek vergeton - jammer genocg, want ‘t is 

een prachtig en boetend lend - gebied van Overmaes: Deze opstol- 

len werden geschreven door wijlen dr Jozef Langohr, geboren 5e 
Hontzen en cen der grote voorvechters van het Vläëms in zijn 

geboortelend. 
Elk moment uit het lever wordt onder de loupe genomen en deze 

loupe is die van volksgezegien, volksgebruiken en oude wijsheden, 
Voor liefhebbers een overrijk en kostelijk materieel. 

VE EKE, MAASTRICHT 
kondigde het verschijnen van " Va gen Woech bes ea ge Graaf * 

ean in zijn nummer van „ug.1956, 
Het Langohr-Veltmans Comité heeft met hot doen verschijnen 

van dit boek aan allen die belangstollen in het Tand van Overmaas, 

z'n cultuur en zeer specieel z'n heemtaal, een grote dienst 
bewezen. Tít bock doet ons de ziel van Overmaas konnen. Veie ín 

dit boek vermeld& uitârukkingen en zegswijzen zijn de doorsnee 

Limburger en in *t bijzonder de Zuiâ-Limburger bckend, Het is 

daarom jammer dat men in de spelling nict erg gelukkig is geweest, 
Voor wio vaker dialectwork leest, zel dit echter goen beletsel 
zijn het boek ter hend te nemen. “ij hopen na de vacentietijk van 

dit werk een meer uitvoerige bespreking te kunnen geven. Dan zal 

waer cons blijken âat Overmaus bij ons Zuid-Limburg aansluit in 

z'n voïksteal. Hon verzuime intussen niet het boek zelf aen to 

schaffen. 
In zijn nummers vân Okt, en Dou.I956 geoft Veldeke, ven de 

hand van Ors Pileynen, oen uitvoerige bespreking. 
De Zuid-Limburgers kunnen smullen van dit boek, De taal van 

- Va gen Voeeh bes & ge Graaf = is Zuiälimburge: Het Land ver 
Overmaas, ket noordoosten van de provincie Luik, is een Neder= 

lindse dieleoectäriehoek.: De taal van liontzen..:. sluit gesaohiede-
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kundig, dialeectografisch, folkloristisch aan onder bij onze 
Nederlandse provincie Limburg. Hier in het Land van Overmaes 
ligt het oer-Limburg, wear iedere Limburger zich thuis voelt, 
omdat de teel en de psyche van deze mensen Limburgs zijn... 

Mot de uitgave van = Ve gen "'eech bes a ge Graaf 4 wordt 
een blijvende en waardevolle hulâe gebracht aan de nagedechto= 
nis van een ven de grootste en moedigste voorvechters voor het 
behoud van de " Plat-T'ietso “ taal en de eigen cultuur van hot 
volk van Overmacs,nl. PR JOZEF LANGOEK, 1373 - 1950, 

J.ven Vcldeke “ de ervoeren tovermeester "‚äio Dre J,Lan- 
gohr deed besluiten tot het uitgeven van het beste van zijn 
verzameling , schreef een korte maar interessante levensschots 
met oen duidelijk karokteristiek ven psrsoon en werk, gevolg 
goor cen bibliogrefde van " dongene die geheel zijn dieven Lang 
gewerkt en gewroet heeft voor het vork det hij liefhad,“ 

Op het cinde ven het =- Folkloristisch Drieluik - koeman 
enkele Overmaasdichters zelf aen het woord, Vooral de kloine 
bloemlezing uit de dialectlitteratuur ís een aangeneme Aanvul= 
ling van het taclfolkloristisch overzicht. 

hl mot al is het een mooi werk geworden det ruime beleng= 
dn vordioent. To hopen det vele Nederlanders en vooral äe 

Veldeke-lezers kennis nomen van de volkstaal en de rijke 
foïklore van Overmiss8. Vanzelf groeit den de waardering voor de 
strijd om eigen tael, om bezit van eigen cultuur van áoz0 
Redorlenders, het volk ven Overmtes dat "neet väFol baoter en 
neet väöl sj lemmer es es jeker ander vook". 

Vermelden wij nog det op de provineiále Voldeke-dekienms - 
tie prijskamp te Mnästricht op 25 Jan.1956, eon eksomplear van 
Yv Va gen Weech bes a ge Graaf “ geschonken werd aen de eerst- 
geklasseerde ven de hoogste afdeling. 

De gelukkige winnaer was student Jacobs Piot, Klcin 
Seminarie to Rolduc. 

N,3, Door een lezer uit Eupen en door Drs Heynon voor- 
noemd werd onze eendecht gevestigd op een verkeerde vertaling 
van een platdietso uitdrukking " no de Schöp stinke ".Blz.i07, 
De lezer gelieve te verbeteren : " neer de schop { ep aäc ) 
stinken... 

Wijlen Dr Edm.Lengohr, geneesheer, broer van wijlen 
Nr J.Lengohr, vän wie'wij reeds vroeger belangrijke inlichtin- 

„gen mochten ontvangen, deed ons opmerken det in de uiterukking 
ù do stekt dór Schöpper et Gelt " bl2.55, niet de “ Sehoppor * 
bedoeld werd, doeh de " scheper " ( schauphorder, 

Wordt voortgezet. 

Zee an höre ian, âo et Blat lest : " Steet neks va gon iodo 
ârÄ 7 
Der kran : " Ziëker, Kink, mf neks vor dech,'t es et Blat va 
geester. 

Dor Neades,va Kelmis.



en 

HOR ENNIG DE OVERMAASTANDER LEEFT 
ä A MET DE HUISDIEREN, 

ee eem 

  

Wij willen, waar âe plaatsruimte het toelaat, nu en dan 

een en ander geven uis het overheerlijk werk " Vû GEN YEECH BES A GE 

GRAAF " van onze dierpebtreurde voorman, professor Langohr, zoels 
wij hem, kort en goed, naar het hart, noemden toen híj nog in ons 

midden vertoefde, 

Het zal jedere Lezer van dit werk opgevallen zijn hoe 
innig de Ovormaaslend er leef $ in kontakt met zijn huisdieren, 

Waar onze Overmseslander, zegt Dr Lungohr‚in zijn ganse 

handel en wandel í zo gans Duen en Denke, wuo e steet on nue e geet, 
in aanhoudond én óng Kontakt locTt mot Peat, Koo, Kovor eu Verreke 
Honder en Kning, kan onze zo vrome fender Gods, In zijn donkbeeldon 
en ZOESwijgen uittoraard cok echt ruw zijn. 

Hier volgt een bloomlezing van volkse uitêrukkingen 

wecrin onze huiedioren van pas komen. Het is er one nict om te doon 

voorbeelden van ruwheid te geven, intogondoel. Mij woneòn onzo 

lezors enkol opmorkzaam te maken op hot echiläsrachtígo, hot troffoan- 

de van do volkstaal zelve. 

Bezorgd om és gezondheid ven haar kinderon, zogt de moeder; 

do Krankheot kömt te Poat on rest te Voot aaf ; eon als do loet to 

groot words f dat Loof honsene Boot Jo mie Zeot es o Peat gedrego 
kit. En ET 

Kindoron groeien op in vrothgä on dougâ, onvortrootéld. Van 

de kwejongen'wordt gezegd : wont eno Jong on ene Hont röjjoch 
eer 

lanzoen gönt, ce onge von do Twaaj noet vool woat. 
  

Schoolmeisjes zingen bij hot spol : 
Trinsche, Beginsche zoot op ono Stoon 
an Troop soh allo Hano bojocn ; 
du koäme alio Hané golopoe 
on wolle Trinsche, Boeinscho verkope. 

  

  

Een meisje, to boänosd om mee té zingen, verontschuldigt 

zich met dn woorden : ono isen on on Goot, cs allos wat och woot, 

Zot de aenkomonda jonge men om neer oon molaje, den go- 

denkt hij het spreekwoord : de betste Poat stönt op eno Staal. 
  

Komt het tot vrijen dan zal hij voor haer kettepukele, 
det 1s els oon kat met hoge rug vleiend rond haar äraaïen. 

Bij het geven of ontvangen ven een geschenk gelât ook hier 

het spreekwoord 9 gegeve Peet mot meo neet à gen Bul kikke.
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Van vrijers âie beide niet al te ernstig zijn wordt gezoogd: 
gliik Vie lokt zech gan. Der onge verleft zech in e Ruozoblatt, der 
anderen in en Koflat, 

En dan die last van kwade tongen : van dem nemt gonge Hont e 
Stöck Bruot ae ! De schöt de Schent aaf, wi der Hont de vite: 
bt os gong Koo df Bloom heescht of ze haet on Vlek Gen. 

  

Van een zwerlijvig vrouwspersoon wordt gefluistord : e Vro= 

mesch wi e Hölepeat. 

De ene heeft een gezicht es went en en cuw Kroem gozoge hej. 
Do andore kijkt beangstigd es went e zen Kover verloare hej. 

Van een huwelijk ongelijk in jeren wordt gezegd : ene auwé 
Bok en en eN geve noch jeker Josf Boschect of en auw Hoon 

on ene Jonge Hean, do kómt neks mie vaen, 

Een zieke es voor de Kat. 

Van een domme men wordt gezegd : dem kömt der Vorstend wi der 
Oos de Vlüe, do es ent Schoot âat do Hondor berves lope. Eon domme 
vrouw Ís en Schruut. 

  

Van een‘lichtzinnige vrouw vordt gezegd : flöto Vromegch of 

schnuveêh Peat, zönt zele vööl weat. E Mitsche det fIOt on en Hoon 
di krot, et betste men der Hoos Omdret. Vâre Vie es Lrowwo Vie. 

Ven een bebbolkous: di möös ene Hontsmöntel of ene Potts- 
praem opgezat krijje. 

Van oen rusiozookor : dé heet ven on roze Kat vroute. De 
blöst zen Huut op wi en Schruut. 
  

Van oen lichtgoreekte: det Eönsche krit Vlüe. Een luiasrd 
is een Flattentrener.Een pocher heat on Hul wi en Schüürpoat eù en 
Het wi on Hoon. Een affront wijst men ef met went men ene Stuct 
van ene Ezzol krit, mot me denke, et Biest es ent Tuezor. 

  

‘Went eng Koo övver gon Baach geng, dé koame de vander van 
alleng, els een moïsje uit het gezin trouwt, volgen de andore. 

In hét fonge huishowen zal de man alräs ervaren dat de o 

ze Peat zot, zet op zene leester, on dat niet hij stoods de Booo 
drasgt. 
  

Wijsheid uit hot huishouden : Kenger, Tiver, ‘Water en Honder 

brenge Striit onder do Nobere, Der Ien bej de Peat, de Vrow beej 

er Heat, 

Vremde Köö lekke geng vremde Kover of eon tweede moeder be- 

mint de kIndoren uit het eerste huwelijk doorgaens niet. 
  

Men moet steeds goed överleggon : wet men en de Wrreke voot 
dat vongt men an et Spek weer. Bouter ct Vrrreke schluen es ot 
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een liene guo. le mot noot ce Stök Vleesch in e vot Värroke steäke, 

e mot neet eú vet Veärreke zen Vot schmiere. ile mot neet de Poat 

=ter gone Trgel sponno. Et Ow vin der Moester mokt do Verroke vot. 

  

Verweandheid wordt san de muur geepijkord met : et es genge 

Hondsjong ozö kleng of e mot moch ene Onderhondsjong ha, voor EE 
bedene te Llote. 

Vlijt wordt geprezen: met der Heen opstue en met âe Honder 

schlope gue. Pceats Tant en Vrolĳj Hant kenne gengo Stelstant,. 

Volkswijsheid op velerlei gebied: beeter on bize Koo es en 

zipe Koo, ecn warme zomer geeft moot boter den een nutte zomer. 

Went ot Viärreke stiif os, stöt et der Trooch öm. Wont de Värreko 
zat zont dan cs der “eej zuur. Dor enge scheat de Schoop, der 

andere de Värreke. ike öcter on Srem Tj Kovor zónt geuw vut. 
Et Peat dat der Havver verdent, krit em neet. 

“ Doch do ouderdom komt : wi owwor der Bok, wi stiver do ° 
Höender. Yoldra zel der Ouwe no de schop stinke en zöllon ze hem 

zeren aefrite. 

Tot dasr onze bloemlezing. 

Aij eindigen mot het slot van * Ve gon "ecech bes a ge Gracf 

En nu mijn lieve dezer uit mijn schone Land van Overmats, nu moeten 
wij van olkandor scheiden, De volgendc wens zou ik U ochter greag 

bij 't afschoid meegeven. In Overmees ligt de folkloro, weelderig’ 
voor hot grijpen "verspreid, op gebhed: ven volksteel, geschiedenis, 

zeden, gewoonten, gebruiken, gedachten, gezógdon, doen, denken, willo 

wensen, kortom op clle gebied. Kijk, vreag, luistor rondom U, in 
gans Overmees, in uw taalstreek, in ur dórp, in uw gehucht, in uw 

familié,'in uw huis, in wr eigón zelf ; geof dech dan aen Tt schrivel 
en vrive, aan Tt zagen en zenge. Zeg niët : 

„G n noks, ech kan neks, 
ch woet neks, ech han neks. 

  

  

Gij zult weldra de golven van de folklore rondom U zien 

oprijzen on äreigon U te verslinden. Gij zult dan wanhopig met 
Goethe!g toverleerling uitroepen : " Die Geister dio ích rief,sie 
werd teh nicht mehr ieister ", Gij zult den in 't diepste van uw 
hart echt gaan beseffen dat 4 

Moddersprook en Moddetrklank 
Luge Tiin et Leve Lenk, 
  

_ nnn nn nn nge gesesesezenesTstats 

„ Wuevöer zät me ömmer Moddersprook ? 

- Weil der Vadder evel neks te zage haat ! 

Der Nades va Kelmis.
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Rn IN OVERMAAS 
oor 

Dr J. Langohr en Jef van Overloop. 

Wij geven hierna enkele bladzijden uit bovengenoemd werk, persklaar van voor de oorlog 1940/44, Het betreft een belangrijke verzameling'van Platdietst spreekwoorden en spreekwijzen, met en zonder rijm, volksliedjes, sbotverzen, kinderrijmpjes enz. 

YJ beginnen met het hoofdstuk * Yolkslieâjes "', 

nnn nn en 

karschlied. 

Dè ne Pockel haat 
Dè moogt neet met goe, 
Dè ter twie haat 
mot veurop goe, 
Dè ter ârie haat 
mot et raat sloo, 
Dè ter veer haat 
mot kapot goe. 

Nodenliedje. 

Bim bom beijdere 
de klokken van kapeiere 
schloegen enne mean doot 
dat e duur gen kèrek vloog, 
Wè zal em dú beluuje ? 
Der keuster van Sin-Truujc ! 
Wè zal hem da bezerke ° 
Twie vette vèrke ! 
Wè zal om da begrave ? 
De kreus en de rave, 

Vastenavondlicdje. 
nn nn nn 

Veer seunt biejé 
en veer trekke noa ikrianneke 
dao kriege voor 
genover va ilarlanneke, 

edje van de hik. 

Eech heb der heek, 
Eech heb der peëk, 
Eech heb em noe, 
Bech heb em dae, 
Eech geef em an der hierejaan. 

heetten ede 

Die een bult heeft 
die mäg niet mee gaen 
Die er twee heeft 
moet voorop gaan, 
Die er drie heeft 
moet het red slaan 
Nie or vier heoft 
moet kapot gaan, 

Bim bom beijere 
de klokken van kapeiore 
sloegen een man dood, 
dat hij door de kerk vloog. 
“ie zal hem dan beluiden ® 
Ne koster van Sint-Truiden ! 
Vie zal hem dan bezerken 5 
Twee vette varkens ! 
Yo zal hem dan begraven % 
De kraaien en de raven. 

Wij zijn bijeen 
en wij trekken naar Harianneke 
daer krijgen wij 
genever ven Mertanneke. 

Tk heb de hik; 
ik heb de pik, 
ik heb hem nu, 
ik heb hem dan, 
ik geef hem aan de herejan.



Psalm. 

Vivaat, vivaat et scheekobeg 
met Paosche koomen &1 
d'auw wiever biejé. 
Da geef veur heun ene kook 
Oejet neeks ean en haat, 
Ver bruujen heun in ne kalder 
Oojet duuster os 
en da mengen ze det jet der 
duuvel zelf es. 

“togelied. 

Slaop, koeneke, slaop 
aachter gen deur, 
dao liek e schaop 
en dat schaop dat haat ene 
weekke poet, 
en det zèt det 
Is keencko slaope mot. 
Slaop, keeneke, slaop. 

Reilied. 

álle mèdsches kriegen ene maan 
en doe kries e schteumpke, 
Elle a cessé le babeihe de son 

Elle a cassé son paraplu. 

Spotliedje. 

Haaste noet gezie 
n'es tu päs vu, 
drie vreutse Vele aonder ene 
paraplu. 

Poppenlicd. 

doep, lLrianneko, 
poep ÏEriannoke, 
leet âo pupkes dianse, 
Et haat eno maân, 
ene brave mäân, 
ene mäan vä komplozéanse, 
EE stookt et vuur 
e kèrt et hocs 
en leet iùrianneke daanse, 
Hoep ierianneke ( bis } 
Hoeppedepoeppedepoep. 

11. 

Vivat, vivat het hespebeen 
met Pasen komen &1l 
d'oude wijven bijeen. 
dan gevon wij hen cen knoók 
waar zij niets aan hebben, 
wij werpen hon in een kelder 
waar het duister is 
sn dan menen ze dat het de 
duivel zelf is. 

Sleap, kindje, slaap 
eehter de deur 

dear ligt cen schaap, 
en dat schâap dat heeft een 
witte poot, 
en dat zegt det 
Tt kindje slapen moet, 
Slaap, kindje, slaap. 

Alle meisjes krijgen cen men 
en gij krijgt een stompke. 

corsage. 

Hebt ge niet gezien 
nlas tu päs vu, 
drie grootse?'t&len onder eno 
paraplu. 

loep, ilariannoket , 
poep lrianneke, 
laat de popjes damsen. 
lot heeft een man, 
een breve man, 
een man vén compléisance. 
Hij stookt het vuur, 

hij keert het huis 
en last ilkrianneke gansen. 
Hoep Mariannceke ( bis } 
Hoeppedopoeppedepoep. 

Vordt voortgezet, 

Deze liedjes werden opgetekend in de Voerstreek,
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CHTENS VAN EIGEN BODEN, 
ennen 

mn nne 

'n Rare man zo'n boeredichter, 
werkt met z'n handen en met 't hoofd; 

toch wordt steeds zijn arbeid lichter 
wijl hij God, zijn Sehepper, looft, 

Bij 't zwaaien van de vlegel 
of 't hanteren van de schop 

rijmt hij menige verzenregel, 
werkt steeds onvermoeid z'n kop, 

Dagelijks kan hij zien geworden 
uit de knop de schone bloem, 

vlinders die haar zacht besnorden, 
bijtjes met hun blij gezoem. 

Hoort de blijde vogelen zingen, 
vergast zieh aan de wlijdtge mier, 

Ja ! zo schrijft hij tel van dingen 
op 'n eenvoudig vel papier. 

In Ldele kunst is wel 't dichten, 
Ja, !'t is een verheven toer, 

harten kan hij hiermee stichten 
al is 't ook maar 'n simpele boer, 

Hubert Nyssen, 

St-liartens Voeren, I0/5/1920. 

me en en en a a 

Pastoor Veltmans zaliger beleefde veel pret aan de gedichten van Hubert Nyssen o.m. aan het bovenstaande.



De befgman wordt ons voorgesteld : zijn blik vol wrok en 
wraak, zijn hart als goud zo goed, 

Kens doow de Verkmaan, met dat bleek Gezecht 7 
gans bloo gevlekt, der Blek op dech gerecht ? 
“Der Bergmaan " wear hea övveraal genannt ; 
op Pleattütsch es als " Köler ' hee bekannt. 
Ner Blek bletst Hees, zen Heat, wi Goot zó goot. 

Ne bergman zwoegt zó zwaar voor U 1 
Geen zonnelicht in 't helse hol ! 

Hea werkt deep i gen Kul, met Heldemot,. 
Geng schön Netuur. Vóar höm der âüüstreo Schaat, 
Geng Zon schingt do. Vöar höm es 't schwette lact, 
Zij LEmpke. “ent e Kole voonde hat, 
hea hakt em loos, met beve Haant en Hat, 

Geen mensenstem | Slechts dodende geruchten ! 

Heej hüúet e noet et klengste iänschewöat , 
mär Steng en Balke vallen in Akkoat, 
En noch verlüst hee neet zing Zielerow. 
Hea denkt an Oddesch, iftsche, Kent of Yrow. 

Rood bloed op 't zwarte goud ! 

Zö geet et, Faach en Joor en leve ront. 
En weet zen Haant dörch Vaal ve Kole wont, 
da weat va Bloot gens ruêt der schwette Kool. 
Vöóar zient ct noet en stoeken ellemool. 

Wees dankbaar, lief met hem ! Bid voor hem ! 

Has doow der Köler bes Uúj estemiët ? 
Vöar deech ost oóech, det hea der Duet trotaeiët. 
Vergeat toch neet, beej Stoake Daach en Joor, 
dat dinge Kool vöar höm woor Duetsgcvoor. 
Bes vröntiech ! Been vöar höm ! Det makt em vruö. 
I Kelmes es Ger Köler neet der Schuë ! 

Bedieht van Pict Zimmer. 
Spelling en kommentaar door Dr J.Lengohr zg.
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Spreken over Overmtes en het Duvidsfonde vergeten, wore 
spreken &ls eon blinde ovor Kleuren. 

In I9II stichtte Brelerusr Dr Belth. elpot uit Moelingen, 
semen met konunnik Eneelon, de eerste Overmegerfäaling te Visé, 
“Aj hopen gearne det de h. “ulpot ons cens oon korte bljäruge 
over deze doorbreek zel bezorgen. 

In 1928 sprak voor het Devidsfondsecongres to ‚ntwerpen de 
toen Jonge pästoor H‚, Veltmans uit St-lrtens Voeron. Zijn gezug= 

hebbend woord wes de eerste kl&roenstoot voor de Vleumse strijd 

in Overmcug. 

In Eupen werf? ronf 1950 een flinke afdeling gesticht foor 
Z.E.H. J, Jecobs, lerser vun het college :1fasr, luter diroateur 
van het college te Visé, thens pestoor te Eksel - Limburg. 

Ron? @fezelfde detum ontston? afAeling Mulméfy, Vormelden wij 
Aat de hh, Dr Pilip Ze Pillecíijn, de befaamde letterkundige, en 
Dr arm. Moleorps, schrijver ven belangrijke historische worken, 
o.m. De reus van Congo, foor het Devidsfonds uitgegeven, mede In 
deze afdeling stonden, 

In Montzen werd einde I930 vun wel gestoken. De ufdeling 
omvette de tien platdietse gemeenten van de N.Oosthoek vän de 
provincie Luik : Montzen, Homburg, Sippeneken, Gemmenich, Kolmis, 
Moresnet, Henêrikkuapelle, “elkenrsedt, Beelen, Membeoh. 
ij zetten deze korte historiek van Deviâsfonds Ovormaes in met 
afd,Montzon, die trouwens van heer stichting uf, de leiding in 
henten genomen heeft. 

Het bestuur wee s.mengesteld “ls voet : 
Z.E.H, Ferbeeq, pestoór-deken, ere-voorzitter 
L.E, Euhaye, kepeleen, thans pästoor te Lontzen, voorzitter, 
J,Franssons-Beltus, expediteur, sokretaris en lister voorzitter, 
L, Ven de Voort, tolbeambte, schatbem.rder, 
sälly Goldstein, landbouwer, Hendrikkepelle, propagandist. 

als reeêsleten fungeerden : 
Or J, Delhez, lerser, Velkenrvedt , 
E.Engels - Troch, lerúur, Bleyberg , 
Ell, Verhoeven, telmoezeniet, Volkerich-Geommenich, 
Ell. Pllenâriks, Seminorist Sippensken, thens pästoor te Teuven, 
El, Van den Boer, kapeluan, Hondrikkäpelle. 

Als voorgensteende lefen tenen vermeld : 
EB,HH, Renerây, pästoor te Membach, verdwenen in het Coneentrétie- 
kamp ven Belsen, Schaank, reetor te “elkonrsedt, F, Darcis, kapelaan 
te Homburg, thans pustoor te Kanne, Scharrenbroich, pestoor to 
Sippenuken, nverledon ,„



15, 

ze hh.dokters J.Baltus - Kelmis, B. Lengohr = “elkonréedt, Frings = 

Velkenrcedt, Nyssen -'“elkenrtedt, L, Schifflers - Kelmis, 
Ren:rây - Sippenaeken , i 
de h. H.Heusscheon, sAvokset, Telkoenrcedt. 

In I99I wieren 86 leden vangesloten. 

Later zouden nog zitting nemen in het bestuur + 

Prof „Or J. Lengohr, leraar G.h.Kon, .thonoum to Tongeren, 1937 orc- 

voorzitter ; Ji Vercken de Vreuschemen, wouîmoester I°®kl,!embach, 

ere-voorzitter; Nyssen Hübert, landbouwer-dichter, Morosnet, 

Leixhey Hubert, erbeider, Montzen, cerst “ls boekenverdeler (1937) 

den als sekroteris (1939 } jammerlijk gebleven in het bombiréement 

van stetion Montzen in I944, 

“wvidefonds efd.Montzen voerde een eenzienlijke intense wer- 

king, foor voordrechten met of zonder 1iehtbeelëen, door hear 

iasrlijks kinderkerstfoest. Zij trad aktief op in êe Vlaamse strijd 
Guldensporenvioring, IJzerbeteveurt, Teilgrenscktie, 7V.T.B.,onz. 
Hrar aktie velt samen met dezo vun Gewestbonâ Overmeùs, gezien het 

sekretariast door een en dezclfde persoon voorgenomen werk. 

Op Guldonsporenvieringen 
treden o.m.op DE Foestredensers de hh. Piet Meeuwissen ( 1935 ), 

staztsminister Frens van Ceuweleert ( 1937 ), Flor, Grammens (1953) 

Op âe Asarlijkse kultuurdegen 
spreken Z.El.Potor Stricke oe). (1937), 4,E.Peter Cellowaert O.P, 
(1938) 7.E.H.Dr Mg. Philips (1939) 

1958 stelde efâ,Montzon 5 Vendelpetden voor aen Ce Vlaemse 

Toeristen Bond. 

Ven I933 of riëhtte efd.Montzon, semen met de Vlaemse Oud- 
Strijders te Hesgelt, een extra-treín in naer de IJzerbedevoart, 
In 1935 singen 50 Overmezers mee, in I934 : 98, in I935 : 150 en 

in 1936 : 4A0I, zijnde het hoogste cijfer. 

Srmen met de Christen Werkliodenbonden, de Christen Midten- 

stend on Ge Christen Volkspartij, werfen m:nâelijkse zitdagen 
insericht. Liter werden deze zitdegen wste burelon voor Afonst- 

betoon. Een «fd? Vlacms Syndikect word opsorteht te Montzon. 

  

De fdlmstrook " Hot Lend van Overmaas “ werd uitgegeven 

en op ontelbere pl:eatsen vertoond in het Vla;mse lend, 

Onmitdellijk ne de senhechting ven de Plstâietse gemeenten 
bij het Groot-Duitse rijk, op T8/5/1940 werd efd.liontzen door de 

Duitse overheden opgeheven. 

Personen &ie 1iä willen worden ven efd, Wontzen/Eupen ven 

het Davidsfonds, gelieven zieh zonderv uitstel een te melden bij 

het 
LaNGOHR — VELT!IGNS COMITE , Stwg op Ninove,IS2, HaLLE 

Postrekening 4 5202,51,
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“ACHTER WAT IS ER VAN DE NACHT ? " 

Onder deze rubriek geven wij eechos âie wij links en rechts 

in Overmaas opvangen en ic onze lezers niet onverschillig kun- 

nen laten, 
Vaar wij dezo zonder kommentaar overnemen, vertolken ze 

daarom nog niet onzo eigon mening. 

YHj goven ze den alleen ten titel van informatic. 
nn en en en nn a en 

TEE VLAAMSE WERKEN IAKEN OPGANG IN OVERIAAS, 
enn enen ennen nnn ne ee 

Op Zondar I6 Dee.I956 werd door de’ toncolgroep "Volksbühne" 
in Kelmis " Tas Jesuskind in Flendern ", nuer de gekende vertel- 

ling van Felix Timmermans, in hot Duits voor toncol bewerkt 
door K. Jacobs, met groot sukses opgevoerd. 

Wig geven hier de beoordeling door Grenz-öcho : 

Es war ein schöner und sinnvoller Gedanke, unë am vorletzten 

Läventssonntege das " Jeosuekind in Flandern ",‚diesos wunderbare 

weïhnaechtliche Spicl von Karl Jacobs nâch der gleiehnamigon 
Erzählung von Felix Timmermans, als Vorboreitung auf des lloch- 
fest der gättliehen Liebe verzuführen. 
Dass Timmermans das wundersame Geschehnis von Bethlehem ins 
Kempenlend verlegte, segten wir bereits in eivcer Vorschau, Der 

flEmische Schriftetoller sclbst segte bezel.sciner Lrzhluna : 

" Tn den Rahmen und in den Lenâschafter unscreg schönen unê 

guten Fli#nderns habe ich mir âic göttliche Lrzhlung vom Jesus- 

kinde, seiner süssen Mutter und scinem gueton Pflegevater vor 

hugen geführt und durch etwas Schreibkunst mit grossem Behegen 

ausgeschmückt. “ 
Karl Jecobs het Ateser Luffessung vollkommen respektiert und cin 

Spiel zusammengestellt, das die 3ogvbenheiten if unsere Zeit 

uang in unseren Lebensreum verlegt. Die Personen, die uuf die 

Bühne erscheinon, sind nicht durch etwa zwei Jehrteusende und 
welttcile von uns getrennte Menschen, sondern sie stehen uns in 

jeder Bezichung nehe, so nehe, düss wir das alles intensiv mit- 

leben, und vergessen,dess auf den Brettern nur gospielt wird, 

Het werk “Laat hun lömpics brönden ", mijndramà goor 

Robert de Gendt, werd door niemand minder den de Kolmiser 
âichtor-mijnwerker Piet Zimmer in hot dialekt vertacld: " Lott 
hön Lämpke brenne \, 

Hot kendo en kent nog een ongemene bijval : ruim 500 toe- 

schouwers op ietère avond. Het werd of wordt nog opgevoerd in 
Kelmis, Horesnet, Homburg, Teuven en Hendrikkspelle. Andere 
komen eän de beurt. 

Het wordt uitsluitend opgevoerd door mijnwerkors, 

“ij goven hierne nogmaals de beoordeling door Grenz-Echo :



Geschrieben wurde der Dreiakter von dem Fl&mon Rebert âc 
Gendt. P.Atmmer het des Stück ins Pletdeutsche Ubortrazen und 
inszentert. Tat P,Zimmer gut daram, die in dem Dreickter hän-= 
delnden Personen Plattdeutech sprechen zu lassen ° “ir giaubden 
die Frage bejehen zu müssen, wofl dadurch Eer Kontekt mit dem 
Publikum von vornherein sichergestollt wurde und welj die 
Darsteller ihre Rolion mit eincr Natürlichkoit spiolen konuton, 
dis wohi Hauptbodingung was, wenn das “erk Einâruck möchen 
gollGoe.s ese 
Te Genât het ein packendoee "erk geschaffen, das P,Ziinmer Gusge- 
zeichnet übersctat hates 
Geepielt wurde das “ork schr gut. Unter den Darsteilern waren 
drei junge Kumpels, die noch niemals euf Ger Bühne scstanden 
hatten und dte mit oiner Nat/ürlichkeit splelten, die unein= 
geschriinkte Bewundorung auslöste,.... 

NEUL NACHRICHTEN —… EUPEN. 

schrijft 29/30 Sept.jl.onder de titel " 50 Jahre * Euma- 
via Lovanicnsis ""', bij Ae van de viering van het 50 
„erig bestaan van genoemde studentengilde : 
"Dio Löwoner Studienzoit het den Bumavon neben dem Umgeng mit 
Vertretern aus violerlei Völkern doeh wohl els grösstos unê 
unsusiëschliches Ericbnis âíe Froundsechaft der Fiamon beschort. 
“us dLesom Umstand crgibt sich die schöne und dankbare Aufgabe 
zu Jcner uns artverwandten Volksgruppe ehdlich'eino drsuerh=fto 
goistige Brücke zu schlagen, dio es ermöglicht, durch regen 
austausch der Kräfte cine sichore Geborgonheit uneores väl- 
kischon Zigenlebens im politischen und wirtechef tlichen 
Rahmen Belgiens zu finden. ' 

Wij tellen niet moe ! 
Neue Wechriehten, ES/I6 Dee,Jl.laat zich uit als volgt 

over het jongste eongros van de CVT, = P,5:C, te Namur : 
“ Alle díe auf der Tagung behandelten Fregen, zumel die der 
Epurntion berühron in ihren möglichen Auswirkungen das Loben 
und den Besitzstand dor Menschen inserer iloimat und verdienen 
deshaib aeterke Boachtung. Unsoro ganz besondere Lufmorksamkeit 
richtete eich indesgen auf Ziffer 9 der vorervëhnten Progremms 
wo es heiset : Kevision der Sprechgesotze, kulturelie Selbst- 
ständigkeit Flendern und der Wallonie: Mor tret nun das cin 
was von vornherein befürchtet werden musste: ein glättes Ue- 
bergchen, die völlíge Regierung der deutschsprechigen Bevölko- 
rung des kleinsten Volksteils innerhalb der belgischen Staats- 
gemeinschaft , der mit Recht auf einen erhöhten Schutz seinor 
sprechlichekulturellene Higenwerte erheben kenn. 
"Ter Gedenke, den bisher zentral regierten Staat nach den 
völkisgchen Gegebonheiten aufzugliedern und cin für sliomei 
mit den zuweilen scharf akzentuierten flämísch-wellonischen 
Gegensätzon' eufzurtumon, gewinnt immer mehr an Bodon, Selbet 
die grossen, en sich duréh und durch reformfeinâliehen Per- 
telen können nicht umhin, sich mit dieser Bewogung audcinander- 
zusetzen, und es dürfte noch eine Frage der Zeit sein, bie 
eine Lösung auf Föderativer Grundlege in den Vege geïieitet wird.
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“u Diese Tatgache müsste uns Deutschsprachigen sehr zu denken 

geben. Donn welchoes wird unser Los sein ? 

“Die CSP schwieg sich über des !änderheitonproblem im âcutsch- 

sprechigen Raum aus‚â.h.ès scheint für Sio inoxistont zu sein, 

“ir werden ebgeschrieboen, wir zahlen nicht mit im Konzert der 

belgischoen Volksgruppon. ! 

" Pios ist nun um so bezeichnendoer, ja niederdrúokendcr, als 

gich gerade äâtco Christlich Soziale Partei die " Paertoi der 
Ostkantone * zu nennon pflegt. * 

Tij geven hiorbti onze Duitssprekenâc landgenoten ter 

overweging dat ook de Vlaamse katholieken, die numoriek zeker 

de twee derden van ée C,V,‚F.stemmen leveren, er niot toe gerae= 

ken ín partijverband hun rechtmatige kulturole eisen door te 

drijven. 

DE H.KOFFERSCHLEGER STELT VRAGEN, 
ensen en 

Te h.Kofferschitiger stelde aun de h.Lilar, minister van 

Justitie, een parlementaire vraug mot betrokking tot de vor- 
fransing in de Oostkantona : 
N Pe minister zal ongetwijfeld op de hoogte zijn van Ge ortie 
kels âfe de jongste dagen in de pors verschenen cn waarbij êe 
overdreven verfransingspogingen van de 64,000 duitssprckonde 

Belgische burgers in do Costkantons aen de kaak worden gesteld, 
Teze eempeghe, wolke ten zeerste nâdelig is voor âc rust in do 
grensstreek, brengt er mij toe volgende vragen te steïlen." 

Te vraag betreft de verplichte kennis ven de Tuitse teal 

door magistraten van het Hof van Beroep to Luik. 
Interessant voor de Vlaming is de zinsnede : " Is de 

minister van Justitie niot van mening âat er buiten de eigen 
verklaring van ée kAnätdaat gekerc wiêrborgen door 4e wet moe- 

ten worden opgelegdä,opdat de prektijk, volgens wolke als van- 

zelfsprekend aangenomen wordt dat magistreten met cen gronâigo 

kennis van het Nedoriends ook oen voldoende konnis bozitton 

ven de Tuitsc taal, niet verder ingang zou vinden ?" 

Niettegenstaande deze vraeg ten nadele ven bepaaldo Vla- 
mingen kan uitvallen, gaan wij geerne mot de h.kofferschläger 

Bkkoord dat een grondige kennis van het Nederlands no& long 

niet voïsteat om een voldoende kennis van het Duits te voron= 

derstellen. 
Vlaenderen interessoert zich veel te weinig «an do Oost- 

kentons en aen de kennis van de derde landstaal, 
Wij houden er echter aan bij deze gelegenheid de aandacht 

van de achtbere h.Koffersochiäger te vestigen op het inzicht 

dat van de h.Vermevien, nister van B.%,, wordt toegeschrevon 

een afzonderlijk Waels arrondissement voor ‘loeskroen te voor= 

zien. Hij gelieve or de h‚iiniëter op te wijzen dat eon Vlaëems- 

Duits kanton of arrondissement, door eigen mensen geleid en 

met elle administratieve instanties in eigen schoot, al deze 

moeilijkheden in het N.0, van de prov.Luik kunnen oplossen,



Li JOURNAL D'AUBEL, 
nn ne 

Le Journal d'äubel geeft thans, boven de handtekening 
G.Er. een zeer interessante monografie vaa de Vasise teal 
grensgemeente Thimister. 

Le Journaìi d'Aubel beschikt sedert jaren ovor eon stef 
knappe medewerkers in dit genre, die wij graag tot voorbeeld 
steïlen aan onze oigen medewerkers en iicfhebbors,. 

VELDEKE, 
nn 

Orgaan van de gelijknamige voreniging tot instandhouding 
en bevordering der Limburgse dialokton, opgericht op 26/1/26, 
verzond zo even Nr 174, het Laatste van 1956, 

Het bevat, buiton do règolmatige bijâragon in dialekt 
uit verschillende gemeenten, " Twoe'suggestios botreffonde 
Limourgso namen" door Drs P, Tummers, de gekende Ovormassvriend. 

ict botreft de naamkunde of onomastiok van de Eämburgse 
plaetsen en versonen, onderverdeeld in plsatsnanmkunde of 
toponvmie on persoonsnaamkunde of anthroponwmic. 

Na het meostorwerk van Dr A,„Boileau inzake plaatenaam=- 
kunde van Overmacs is dit ondorwerp voor wat ons betroft 
om zeggens uitgeput, doen zijn voorstel betr, het opmaken van 
eon bifebet.lijst van heiligennamen is ook bij ons aktueel. 
Zo lazen wij dezer dagen op een âoödsbericht' volgende namen 
in cen Platdiets huisgezin : Eâmée, !ärcille, Alain, Francis, 
Eddy en Laurette } E è 

“ Geesten de toonemende neiging óm originele, nieuwe, 
weinig gebruikte voornamen t& geven, kan doze lijst een hulp 
bieden aan vaders en moeders, die op zook zijn naar namen 
veer hun toekomstige soruiten," ( Zrs Tummers) 

NEUE NACHRICHTEN 28/12/56, 

Publiceert ín een artikel " Pro Amnestia *, tn cxtenso 
âe Kerstmotfe van het “erk van de Jaarlijkse Bedevaarten naar 
de Craven van de WJzer, met betrekking tot de Amnestie, 
kwestie in de Oostkantons van bijzonder brandende aard. 

nn en en 

Het overnemen van teksten uit " Do Band “, zonder opgave van 
de bron, blad en uitgevoer , is verboden,
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UIT MOELENGEN, 

EEN KRÄNEG VLAMING GING 

mmm 

Te Woelingen overleed op 2 Oktober jl.,‚na con lanesturige 

en pijnlijke ziekte, de heer Jan - Picter BRABINTS , een welge= 

kende persoonlijkheid uit de Vlaamse miâdons van de Voerstreek. 

De h.Brabants werd geboren te Tueut op IO ‚pril 2895, 

Sotert vele jaren was hij gehecht als brigadier aan het tol- 

kantoor Het “it Huis te Moelingen, belangrijke grenspost op 

de arote baan :laustricht - Luik. 

Hij was lid van de Bond van het H. Hart te lioelirgen. Hij 

was kommiesaris en oud-voorzitter van de Koninklijke Forbroede- 

ring der Finanticbedienden van Belgie, talk Limburg; bestuurslid 

van het iluldefonâs der Douanen, directie Hasselt ; lid van de 

Vriendenkring der Ouê-Strijters van lloelingen. Hij ard vorero= 

merkt met de burgerlijke medaille 2° klas en de herinnerings- 

medaille EIA - 18, 

Op Dondordag 25 Oktober werd hij onêor enorme tocloop 

van vrienden en confraters ten grave gedragen. 

De tonen van " !újn Vlaanderen heb ik hartelijk lief W, 

in sourâine gespoeld op het orgel, begroetton het stoffelijk 

overschot voor zijn afreis naer zijn leetste rustplaats. 

Varbonden met het " In Peradisum " van Gods priester ontroor- 

den deze tonen tot het âiopste van het hart : 

Det is 't refrein, 't ts het liefdelied, 

dat ik couwtga zingen zal. 

Een kranig Vlaming en een goed mens ging hoon. Zijn heen- 

gaan betekent con niocuwe leemte in de strijdersrangen van het 

eerste uur in Overmaas. 

Het Lengohr-Yeltmans Comité liet sen gezongen U tia op= 

dragen in de parochiekerk van O.L.Vrouw Hemelvaart te :foclingen 

voor de zielerust van de afgestorvone, op IS December jl. 

Wij bieden llevr. “eduwe Brabants - Thewissen, de kinderen 

en de familie, onze christelijke dvelneming in hun rouw. 

= nn en en an
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BEZAZINNENG , 
nn ne an 

HET * VOLKOMEN NIEUWE ", 

zeeen ne „=TatstsreTeesesesesea=ges=s 

Kerstmis : de verschijning van Jesus Christus in het vlees, 
de introde van het oneindige in êc eindige wereld, de grote his- 
torischo daad waarmede elk ander feit in do geschiedenis zin en 
richting ontvengt. 

Deze christelijke openbaring maakt cen einâc aan &c bce- 
schouwing dat de wereld een natuurproces en con eeuwige kring=- 
loop is; zij leidt tot de christelijke wercldbesecheuwing, met 
de historische Christus als het bogin, het miëdon en het einde 
in de geschiedenis. 

Vlant dit is het wonderlijke van het christendom det het 
niet als oon bijzonder systeem naast de andere svstomen staat, 
een Podsdienst naast de andere goâsdiensten, maar det het in ée 
wereldgeschiedenis met de komst van Christus optroodt ale ' iots 
geheol anders, iets goheol nicuws ". 

Nu hooft God zichzelf geopenbaërd cn dit goädelijke, aat 
niet van de wereld, maar in do wereld is, brengt voor do christen 
eon vroemdworden in de wereld medc, dat almaardoor grocit near- 
mate hij met God vertrouwder wordt. 

De groei van de mens els christen meakt hem anders dan âo 
medemensen in zoverre deze geen christenen villen Zin. \ 

Dit is het eerste rosultaet ven do komst van Christus,nl. 
de scheiding. Hij is hot zwaerd komen brengen.'Hij is verdeolâ- 
heid komen brengen tussen de zoon en de mocder, tussen de dochter 
on de veder. Fie zijn vador en moedor meer beming den Christus 
is lom nict waardig, mâar wie torrillc ven Christus zichzelf 
en zijn teven verliest, zal het vinden, 

Ti moeten Christus hoger stollen den onze ouders, 
vricnden en verwanten, volksgenoten en medeburgers, 

De verleiding wonkt voortturend om de levende verbonden= 
heid op het natuurlijke plan ten allen prijze to hendhaven, 
want do natuur werkt in dic richting, maar de grondwet van het 
christendom, van êo blijde boodschap en de volkomen nieuwe tij= 
Ging — vroomd aan de wercld - is : vie zichzelf en zijn leven 
boven het kruis verkiest, verliest zijn leven. 

Wij zijn dit'essentiële kenmerk van het ehrtetendom 
lenge tijd vergeten, omdat vanaf 505 tot en met dc Franse revo- 
lutie de Kerk zieh enigormete mot de worolâ had verzoend. 
Sindsdien ochter zijn wij geloidelijk opnieuw getreden in oon 
God on de Kork vijandige werole. “ij zijn eehter nict méér dan 
de meester; zoals hij zullen wij vervolgd worden. 

Christus hooft oen standpunt van waaruit men uitzicht op 
de werold krijgt, Hij staat in do werelä on tegolijk buiton âe wereld, Hij îs mens en God. 

_ nn nn ne 

Dr M,vandekerekhove, in DL LINIE van 27/12/56.



EVA de MULREPAS 
o u 

SCAVEDRIS ET MULREPAS AU XIIIe SIECLE, 

= Ohé! Clodkomir! apporte-moi mon easque, mon épée et mes 
gentelets. 

= Voilà, messire Robert. 
Et mon père, où est-il? 
Le voilà qui vient; il va monter à cheval, 

6 mon frère Goowin? 
De Le voilà. 

= Le moment n'est pas bien choisi pour discourir, ajouta une grosse volz. Pour vous en conveinere, qu'il vous suffise de jeter 
ies youx sur ce drepoau noir cui Pfiotte à la tour. 

= Vous avez raison, père. 
= En route En avant! 
Les trompettes sonnäront et une lorgue file de chevalters et ä'hommes d'armes qui, ei-devent, renpliseaient la cour soigneuriale: du sombro chateau de Celler-Drie, s‘élanga par la porto mêridionele, dans la Airestion ds Eimsourg. 
C'était 1à toute ia famille de Soaveäris avee ses écuyers, ses pages sos sergonts dlarmes : en tout neuf conts hommes, Les membres e cofte puissante familie étaiont fort nombreux alôrs, vers le milieu êe l'an 1285; hormis les femmes, les enfants, leg vieiliarda, elle pouvait compter deux cent cinquante hommes valides, en état de porter les armes, En têto venait le vieux Wellin de Soateäris, le ehef de cetto famille. Qucigue agé do quatre-vingts ans, ii était encore vort ; une énorme barbe blanche retombais sur aa euiregse, en Gehor& de son casque dont la mentonnière était beissée ; haut 

et ferme, ses grands veux bleus ombragés de longs cils biencs ree pirafent ie courage et la sévérité,- 
Après lut veneient ses douze fils, chânes teunes et megnifigues 8grcupés autour d'un chêne sécuiatre; Deux damoiselles de Seavradris restefent au chateat avec leur mère, le rigide Anne de Feuguenont, tente de Woléran II, le Roux, seigneur de Feuguemont, dont nous parlerons plus d'une fots'deans le courant de ce réelt; deux autres étulent mariéos : l'ainéo, Brunehilde, avee Joen IE, tomte de Sponheim; la seconde, Ricuinéo, avee son cousin Henri, fíis du stre de Lontzen, lequel était frère de Wellin II de Sceveäris, ' Sulvaient c&lui=cit, son beeu-ftèro Conrad Snabbe de Scevedris, sire de Lontzen, et son file Henri, sire des Erves;s les petits-fils du vieux chef; sos frères, ges noveux et ses arrière-novòux; ses vousins Jusqu'eu douzièmre degré: dens le bon viour tempe, Îa peronté était encore vreeonnue jusque là, Tous montetent des chevaux 

Nij beginnen hier,ais feuilleton van Do Bent, de pubiiketfe van enkolo hoofdstukken uit Eve Co Mulrepes, de historische roman ven Charles Morcau. 
Doze behendolt de verdceïdheid tussen de maehtive geslachten 

van Soevedris ( kasteel Callerdries, Hondrikkepeiie } en ven Muiropes { kasteoï Charnoir, Charneux ), oorzeek ven de ondergeng ven het hertogdom Limburg. 
Wij geven hier hot TI®hoofâstuk, 

t 
Ï
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de la plus telle allure, forts et fiers, tout caparaconnés de fer, 
La terre tromblait sous les pas de cette formidable cavalerie qui 
stavancait lourde et puissante on ses mouvements. 

Bientôt les tours de Limbourg, surmontés de bannières noires 
lottantes, stoffrirent à eux; les vieux crénaux paraissaient plus 

sombros qutà lfordineire, quoiqu'il fit beau temps. Ils gravirent 
deux à deux la montagne, au sommot de laquelle le viour fort était 

sssis, immobilc depuis des séiècles; puis ils vinrent se ranger en 
bataille devant le grand portail gothigque de l'entrée principale, 
dans la grande cour d'honneur, que des muráilles erieâtros, percées 
de longues fenêtres cintrées et de mourtrières édentéces, entouraient 
de toutes parts. Ïls étaient les premiors arrivés. 

- Où ost mon frère Gilles? dit le vieur stro Wellin de 
Seavodris,en stedressant à son fils einé qui portait le même nom 
que lui. 

„- Je l'ignore, mon père. 
= Ì1l étatt blen pressé, la nuit, de venir m'ennoncer lä mort 

de la duchosse, 
„- Ecoutez, père: jlentende âu bruit; eo sont ies Mulrepas 

et les “ittem flanqués des Julémont. Voyez, ils entront avee cotte 
arregenee qu'on lour eonnait, 

Effcetivement, ces familles amies et alliées entre elles, 

meis onnomies morteïlles et acharnées des Beevedrise, pénétraient 
précisément alors dane la grande cour duc&lo, Sombres et taciturnes, 

ces guerriors durent eéder ie pas à leurs rivaur et So ranger à 1ä 
droite du erend porteil, Les autres vusscûx no se firent pas atten- 

dre :les'de Tigo, de Tinwister, de Cûppis, de Soresces ( Sorozé'), 
de Buere, âe Hatov, Ruffus, de Foròn, de Tâlle, Duce de Gronees, de 
Bouxhmont, de Belbrune ( Bobrane ),Dolhaye,'de Pirrois, de Lohir- 
villé, ée Booles, de Stocks, Champelhommont, Makebrognet, do Skinu- 
mont, âe' Hukelbach, de Vuerot, Fachinug de Eineth, d'Estenoir 
(Esneux), A'Áwilhonpuche ( Avionpuit ), remplirent bientôt le 
chateau ée Tämbourgy ses remparts et los sommités du rocher: jusqu' 
au chomin' roeailleur'et étroit de le forteresse, tout était hérissé 
de laneces, de piques, de hellebardes ; de tous cotés l'on ne vovait 
que du fer. La montagne pereisscit vivente. 

Nuent à le petite ville, elle regorgoait également d'une 

foule empressée et curieuse. Sur tous les points do l'horizbg, on 

voyait accourir ies moindres vassaux ot les manants do tout genre, 

qui, ne pouvant plus trouver plsce là-heut, presseient 1e bâse du 
roe, comme les fiots tumultueux de 1'Oeéan, Un immonse frémisse- 

ment percourut le Poule: la grosse cloche du chateau de Limbourg 
bourdonnait sourdement ; lé duchesse Ermengarde quittait pour 
toujours la meison do sos cïoux. Pâle ét maigrie par ls souffrance, 
on la vovait couchée dans son corèueoil, que portaient six membres 

de son illustre famille : Taleren, de Fäuguemont et de Montjoye, 
Thierry de Heinsberg, Jeun de Lewemberg, Veleren de Juliers, Othon 
et Gérard do Juliers frèros de ce dernier. 

Conred, dtxième ebbé de Roldue, Gérard do Pones, onzième 
abbé de Vai-Dieu, efdés de quelaues pêres, portaient, derrière le 
corps, ie touvergle fatal, Le âue Reneudard de Guelâre, époux de 
la défunte, veneit ensuite en compagnie de quelques paronts et
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chevaliers, parmîi lesquels nous remarquons : Adolphe de Borg; 
Henri, comte de Luxembourg; Valeran ge Luxembourg, sire de Ligny, 
son frère; Goswin de Berne. 

Le lugubre cortège passa lentement sous los sombres areceaux 
de ls grande porte voûtée: les gros piliers massife aux echepitoauxr 
bizarrement äécoupés s'illuminèrent soudein eu reflet des torches 
portées par des religieux. Les chants graves ot solennels de 1! 
Éelise répendaient la tristesse et lo rocueillement dans tous les 
coours. Les bonnes gens tomboient à genoux. Enfin le corps,’ trans- 
porté au piod du rocher, fut déposé dens un eher magnifique, que 
traincsient six chevaux noirs richemont enharnachés, Los prêtres 
et les nobles porteurs montèrent sur des cheveux tout préparés 
à fournir une longue course, et lfon se mit en marche pour les- 
tricht. Les Scavedris et leurs partisans cheveuchâient dovant le 
ehar funèbre; les ilulrepas, les Julémont et leurs hommes merchei- 
ent derrière. 

Tle arrivèrent sur les Plenosses, où était située la fotme 
de Bertha des Hautes-Neiges, ferme qu'un ancêtre des Seavedris, 
ui evait guerroyé en Italic sous les drapesux de 1l'emperour 

Henri IV, avait élovée et baptisée du nom poétique de Tusculum. 
Berthe et Joanna, les yeux beignés de lermes, contemplaïfent, à 
genoux sur la pierre, devant la porte d'entrée, 16 triste 
cortège qui défilait. Methias, Philippe et /delino, feisaient de 
môme, sauf un mendient en guenilles, ê'une grandeur démosurée, 
adossé contre une des petites tours de la manse ou ferme, les 
pieds et les jembes enfouis dens les grandes herbes qui erois- 
sÊtännt pGle-mele le long de la mureille. 

Sa figure était pâle et meigre et doux grands yeux noirs 
brillsient sur cette face, pareils à deux teaches noires sur un 
lineccul; de longs cheveux blonds, essez proprement entretenus, 
enceëratent étrangement tette physionomie étrange, Cet komme , 
ou plutôt e& jeune homme, ne réssemblait pes mél à un point 4! 
exelgmation, à un ébehissement, à uno surprise, à une réolité de 
fantôme, Il était dtephane et, sur son front eassce'hout, assez 
large, meis plissé fortement, so Joucit,eût-on dit, une malédic- 
tion. ° 

Le peuple voit elatr; on l'appelsit Reymond-le-itudit, ou 
le maudit dos Fagnes, parce que les vastes bruyêres des Ardennes 
lui servaient de retraite. EL était nè là, disait-on, On ne con-= 
naisscit point autrement son origine,On sevalt seulement qu!il 
hebitait une petite chaumière sssez proprotte, suf 1é chètive 
fecede de laquelle étendait sos ramecux flexibles, chergés de 
fruits et de feuilles, une vigne pleine de viguerr; que cette 
eabane était sise à mi-côto @'un monticule, à une bonne liecue 
de Frenchimont ; qu'un vieillard bienveillant demourait evec lui, 
sous le môme tòit; enfin qu'on eppeleit communément ee bon vioux: 
le père Siméon, à cause de su ressomblance prétendue avec le 
saint vieillard qui tint Jésus dans ses bras au temple de Jérù- 
salem, Un vitrail de 1!'église de Theux représentait eette scènco 
du nouveeu Testament. 

(Wordt voortgezet.)


