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Soa esac we hee Sea Oe eee oe ee ee ee ee ee 

OP GEN TaPEhet. 

Op naar Moresnet ! 

0, L. Vrouw Gensdenoord en monumentale Kr» 
Ejene Meimont , gediecht. 
Moeder , geadicht. 

0,L.Vrouw van Moresnet, gedicht. 

iswegz 

Maria bet uns. Auszug aus dem ilirienspiel. 
St-Martens Voeren : De Schutterij. 
Onze Prijsvraug Nr 2. 
De Vlaamse Toeristen Bond en Overmaus. 

Pastoor Veltmans en .... Toerisme. 
Sinte Llutgart. 
669 Jeren na de Slag van “oeringen,. 
De Slag van “oeringen. 
Wachter, wat is er van de Necht ? 

Deutsches Kulturleben in Eupen-!%1mddy. 
lleischoon, gedicht. 
iva de llblrepas. 
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Belangrijk Bericht. 

Gezien voldoende insehrijvingen zijn binnengekomen om het 

" Pastoor Veltmens Gedenkboek " zonder risico aan de drukker 

over te maken, deelt het Langohr-Veltmans Comité mede dat de 

prijs van het "werk, von 1 Juni e.k. gebracht wordt op : 

TOO Fr ( 6:40 F1.) voor de gewone uitgave, 

150 Fr (is, oo Fl.) voor de luxe uitgave. 
Het Comité verheugt zich over het sukses dat deze uitgave te 

beurt is gevellen. 
Het denkt oprecht de talrijke inschrijvers. 

Het geeft inmiddels iedereen de gelegenheid,tot 1/6/50, nog 
van de lege inschrijvingsprijzen te geni 

ee ee ee ee) 

eten.



OP WAAR WORE SNE TE 1 
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Onder deze titel werd door het Davidsfonds,afd.iont- 
zen, bij de Centrale voor Projectie Onderwijs ( Davidsfonds), 
Blijde Inkomststraat 75, Leuven ( Nr 4.5585 van het C.P.0, 
Kztalogus ) een filmstrook ultgegeven, waarasn wij de fotos 
ontlenen die dit lleinummer versieren, nl.: 

Het Alteer van 0.L.Vrouw van Moresnet,Hulp der Kristenen, 
Zicht op het Park, waarin de Kruisweg werd aangelegd. 
Fragment IV Statie: Jesus ontmoet zijn bedroefde Moeder. 

BE SEET - ¢ Pista. 
AGIV Statie: Jesus wordt in het Graf gelegd. 

De‘kruisweg van iloresnet is ehig, zo om de pracht van 
het park, waerin hij werd adngelegd, 41s om de originele en 
afwisselende uitvoéring van elke grot, waérin de staties 
zijn ondergebracht, en de volkse, treffende kunst van de 
beelcen. 

Puter Callewiert noemde de kruisweg " oneindig schoner 
dan Scherpenheuvel, dan Oostakker, dan Lourdes zelf. Minis- 
ter van State, Frans van Cauwelaert schreef na zijn bezoek 
yol lof over de heerlijke stilte van dit gfenadenoord. 

De begeleidende voordrachtteksten zijn verkrijgbaar 
in het Nederlands en het Duits. 

Wij geven hierne cen fragment uit het toneelwerk 
" Maria bei uns " door Piet Zimmer. Dit werk bestazsnde wit 
opeenvolgende reeksen spel en beelden, vloeilend in mekaar 
verlopend, is eén enige verheerlijking van de Moeder Gods. 
Het werd in de loop van de maand December 1954 viermaal op- 
gevoerd in de ruime Patronaatzaal te Kelmis, 

Wij hopen, met Piet Zimmer, dat het eens moge opge- 
voerd worden als openluchtspel te Moresnet zelf op de Fal- 
varieberg: ™ ech droéhm noch 6mmer derva ett ens ajen Iikske 
als Opeluchtspeele opf6hre te kénne opene Kalverienberg." 

Aansluitend enkele fsedichten van Overmazers dic ten 
overvloede aantonen hoe verknocht Overmaas is aan Onze 
Lieve Vrouw.



  

HET PARK 

Cliché geschonken 

door Het Volk. 

FRAGMENT 
Ve STATIE 

Cliché geschonken 

door De Standaard  



Hd ENE MATION] , 

lijene IMsimont wirep ech dekk @ Bickske, 

Sver hterleche jroar Weeje, noje Ekske ! 

Stell, eo Jedénke veorsonke, vauw och ming Hen, 

met de SHnn jerecht op & Jnedebellsche klong, 

datt sOvetien hondertfoftech, ena breve Jone 

op en frejj Plantsch oj'ne Bousch nnoen Eek ophone. 

Dreejenssvensech Johr, het ett do jehenge, 

heel vohl hender derrdoreh, att Jnade ompfange, 

Bowichse doréver ventt mi on Ort Un Sth1l, 

op ifrmortiveli!, diej zoere on Kepall, 

diej achtienhondert dreejentwintech woet erbowt, 

fin seitdem och ett Jneedebeld kr@ch evertrowt, 

datt elle Minsche Smmer stell tuwrope deet, 

Kommt = ech h#lep och jeer, vertrowt mech « tihnr Deed ! 

We mekkt mett ej'ne iMeimont, beej Vogelsank, 

dorch Beusche “nn Weejo ne end&chteje Jank, 

nohet JInacdebeld ? - ddrch Arnold Frehck.oss jesehtnkt, 

at venn oss J&ijond ménech Usbel evjelainkt, 

als Helferin der Christen och hij mirr drop watt 

aittver mett vertrowe kohme stérke oss Hott, 

ejene Meimont, j@je elle Joevohre 

ende plettdtitsche JAjend, wuver jeobohre ! 

P, Gimmor.



br is op sard geen lied zo zoet 
dat w'U niet zouden bidden: 

hoe vroom 6n stil wordt ons semoed 

met moeder in ons midden. 

liv is op aerd feen leed zo froot 

dat gij niet kunt verzachten; 
ur smeken is het morgenrood 
dat weejaart donkre nachten. ora 

Er is op aard geen smart azo hard, 
die fij niet kunt berrijpen; 
uw @oedheid doet in 't mensenhart 
de blijde hoop weer rijpen. 

Er is op eurd geen kwead zo slecht 
dat gij niet kunt vergeven; 
wie ook, met U, het kwead bevecht 
zal eeuwif blijven leven. 

ir is op sard geen mensenkind 
dat niet 2™m nood komt klaren 
en bij uw beeld de sterkte vindt 
om 't leven weer te dragen. 

meee 

Woorden van Z.u.H.Frans Meertens. 
Muziek van Wauters.



  

PIETA 
Xllle STATIE 

Cliché geschonken 

door Het Volk. 

  

AlVe STATIE 

Cliché Davidsfonds



ONZE LIEVE VROUW VAN If0RESNET. 

Onze Lieve Vrouw van !foresnet, 

sedert ruim tweshonderd jaren 

noemen de volken vén drie landen 

en drie talen U: “" Hulp der Kristenen ". 

Onder uwe schutse ontlook onze liefde, 

groeide en bloeide en de dag 

van ons huwelijk staat in goud fegrift 

op de wanden van uw heiligdom. 

Al ons lief erkenden we, dankbaar, 

al ons leed éanvaardden we, mnoediz, 

zes kinderen, vrucht van heiligen plicht, 

droegen we op aan de voet vén uw altaar. 

Toen over de wereld dees grote nood losbrak, 

ging ik van dorp tot dorp en van stad tot stad, 

in woord en beeld de heerlijkhsid 

van uw genadenoord verkonden. 

Wu woedt ook de oorlog om U heen,- 

doch ons fzeloof en onze liefde 

en ons vertrouwen in U houwden stand. 

Onze Lieve Vrouw van Moresnet, 

Hulp der Kristenen, erbarm U onzer ! 

Nov. (944. Fv.
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Grossavater: 

Kinder ;: 

Grossvater: 

Kinder : 

Grossviter: 

Kinder ; 

Grossvater: 

Kinder ;: 

Grossvater: 

Kinder : 

Matter : 

Wericnspicl, von P. Zimmer ( Auszueg ) 
aa ee ee ee eee 

Im Jahre L747 als der Poster Arnold Franck 6 Jahre 

alt war, Kam hier tiber unsore Gegend oin schweres 

Erdbeben und der kkeine befand sich alletn im 

Freien, eilte vor Schreeken in einem nahen Schup- 
pen, und dort fanden ihn scine Hltern... 
Hilflos und in grosser Not ? 
Am Ende viclleicht par Tot 7? 
Nein, abor in cinem klaglichen Zustance, dureh den 
Schreeken hatte cr sich dic Fallsucht zuzezozen. 
“ar men nicht sehnell zu cinem Arzt gceilt 7 
Turde der Kleine nicht sar bald feheilt 7? 

Im Goronteil, die besorztcn Eltern wandten alle er- 
aenklichen liittel an um ihr Kind von der Krankheit 

zu befreien, aber zur grésten Betrtibniss der gan- 

zen Familie wiedsrholten sich dic Anf#lle sehr oft 

und stark. 
Gab es denn gar kein Mittel um ihn beizastehen *? 
Und liess man dic Anflle ruhiz weiter g@éschehen 7? 
Das nicht. Als im Jahre 2748 dic Aachener Heilig- 
tumsfahrt stett fand, singen die Lltern mit ihn 

dorthin, liessen ihn mit den heiligen Reliquien in 
Beriihrung bringen, aber keine Besserunf trat ein. 
Nieht ? 
es Kommt cinmal etwas zur Seite, denn im Jahre 

( Der Vorhang zur Hauptbtihne 6ffnet sich welche 
eine freie Gazend mit Bauernhof der Familie Franck 
im Jahre £750 in Ilforesnet darstellt 

( stiirzen herein ) imtter, Mutter komm schnell, 
Arnold ist umgefollen. 
( eilig cus dem Hause kommend ) Wo denn, warum seit 
ihr soweit vom Hause fort gerangen. Gott,oh Gott, 
wie wird das noch enden. ( Tilt seitwirts ab }) 

Lambert Franek ( der Vater, und Servatius, sein Bruder, ein in 

Serve tius 
Lambert: 

Servatius 

Tembert: 

Servatius 

Lambert: 

Servatius : 

den Ruhestand setretener Priester, haben Kinderre- 
schrei vernommen und betreten eilig die Biihne ) 
Was ist vorgefellen,ich horte plotzlich Kindor 
schreicn. 
immer dasselbe Leiden, Bruder... 
Doch nicht schon wicder Arnold ? 
Ja der arme Arnold, je Slter or wird umso schlim- 
mer seheint's zu werden, 
“ie ist das nur méslich, wir haben alles nur cr- 
denkliche vetan und trotzdem vergeht kein Tag an 
dem er nicht zusammenbricht; min sollte buld flau- 
Ben der Herrgott... 
(einfellend) Nu na, beruhige dich Lembert, Gottes 
Were sind manchmel wunderbar.... 
(elinfaliond) Ja ja, so redet ihr alle, ihr Priester, 

DST a at 
{sinfallend) Zweifle nicht an Gottes Vorsehung Lam- 
bert ,wor weis wis or mit deinem Kinde vor hat ?



Lambert + 

Servatius: 

Kinder ¢ 

Serve tius: 

Arnold : 
Servetius: 
Arnold 3 

Servitius: 

Arnold 
Serve tius: 

Arnold : 

Servatius: 

Arnold : 
Serve tius: 
Arnold 

Servatius: 
Arno1é 

Serv: tius: 
Krnold : 

Servo tius: 
Arnold 

Servatius: 
Arnold : 

Serv: tius: 

Arnold 3 

Servetius: 

©, 

Dos hast au schon so oft cesagzt.(In dicsem Aumenblick 

kommt @ie lmtter welche ten kleinen Arnolé suf den Ar- 

mon trézt pesicitet von endern Windern suf die Btihne 

und coht ins Heus,mit dem weinenden Arnold. 

(zu den zurtickecbliebenen Kindern) Geht nur ruhig 

spiclon,Kinéer, Arnold kommt nechher wisdcr. 

Lest ihn nur ruhig hior, cr spiclt ja doch nicmals 

mit uns ({ <b ). 

(@en Kindern nachschsuend) Er spielt ja doch niomals 

mit uns. Ja ja, seine Gedenken h?ngen nicht én irdi- 

sche Freuden. Wie kénnte es auch scin. “cs feniest 

dios Kind on Freuden? Und doch manchmal scheint er 

sich zu frouen, oft hebe ich es beobachtet, wenn cr 

yor scinom Alt#rchon dic Ceromonion dic er in der 

Kirche wahrgenommen, in kindlicher Binfelt nachehmt, 

aenn scheint er sich sliicklich zu ftihlen. Ne es ist 

mir monchmal selbst ein R#tzel.( Arnold kommt @us dem 

Heuse ) Na wie ist es, mein Junge °? 

Ieh mdchte gerne Kirche spielen, Onkel. 

Kirche spielen. Na wie meinst du das cenn Arnold ? 

Ach Onkel, du weist doch mit meinem Alttrehen, 

Ach go, nun verstehe ich, soll ich denn vielleicht 

dein llessdiener sein 7 

Jo Onkel, ich hole meine Sechen.( freudig ab ) 

Weleh! Kin@liche Frémmigkeit. Kirche spielen ,ftir 

nichts ¢nderes ist er zu begeistern, Sonderbar. 

(Arnold tritt ein mit seinen Seehen) Was hast du 

denn Alles miteebrecht 7 : 

Tin Kreuzehen, das hier ist der Kelch, eber..(scehout 

@en Onkel fragend an) 
Ne werum schoust du mich so en ? Hm,fehlt dir noch 

etwas 7? 

Ja Onkel. : 

De bin ich ober neutieric,wes fehlt cir denn noch ? 

Ach Onkel, ich bete «lle Tofe vor meinem Alttrehen 

zum lieben Gott css er mich nicht mehr krenk werden 

last, aber... 

Ua wirst trotzdem noch krenk, willst du sagen. 

Ja‘un@ ich weiss such worum. 

So, @u Schleuberrer,denn mel hertus mit der Sprache. 

Leehst Gu mich denn nicht aus Onkel ? 

Auslachen! Na wo @enkst du hin ? 

Sichst du Onkel, wenn ich vor dem Kreuzchen bete,dann 

pete ich zum lieben Gott, unserem himmlischon Vater. 

Genz richtic, mein Junge, unc... 

Der Herr Pestor het mir ‘ber’ sesagt ich miste such 

sur Gottesmutter Mhric beton, das wire meine himm- 

lische Mutter. j 

Selbstverst/ndlich, die Mutter’ Gottes ist die Mutter 

eller Christen, ®ller Menschen, die dle Heilige Taure 

empfenren haben. 
Und dor Werr Pastor segte such wenn ich zu thr botete, 

wiirde sie den lieben Gott bitten mich nicht mehr 

krrnk werden zu l®ssen. 

Netiirlich, wonn du gorne otwas vom Voter héttest, 

sprichst du je auch zuerst mit dciner Mitter dertiber, 

und sic beftirwortet deinen Yunsch denn beim Vater, 

Nicht wehr *



Arnold : 

Servetius: 

Arnold ; 
Servetius: 

Arnold : 

Serve tius: 

Arnold : 

Serve tius: 
Arnold : 

Servatius: 

frnold ; 
Seorvetius: 

Arnole ; 
Servetiusi 

Aynold : 
Servetius: 

‘ynold : 
Servetius: 

Jn eber ich kann doch nicht zur Muttergottes beten, 

Onkel. 

Wes sagst au da? Kannst du denn nicht das Gerriisset 

seist du Maria, beten 7 
Doch, des bete ich immer. 
Dag wuste ich doch, siehst @u, und serade durch die- 

ses Gebet sprichst du dic Muttergottes an und grist 

Sie wie dor Engel Sic gegrtist het. 

hper ich habe doch kein Muttergottesbild vor cem ich 
knicend boten kenn, Onkel. f 
Nun das ist doch nicht schlimm, Gie Muttergattes hort 

Cein Gobet auch’ so. 
Ich weiss Onkel, aber ich hiitte doch licber ein 

Bila, Yeh kSnnte dio Iuttercottes dann sehen und sie 

s*h'! auch mich, Ach ith hab sic $0 lieb, méchte ihr 
gern einen Kuss gcben, unc Onkel, die Muttercottes 
wireo mich bestimmt nicht mehr krank weréen 1 ssen. 

Bist au so fest davon tiberzeougzt, mein Junzse 7 

Ja, siehst du Onkel,ich wordé sic neben dem Kreuz 

feuf meinem Altdrchon stcllen, und dann kdnnte sie 

sofort mit dem lioben Heilcnd sprechen das er mich 

sesund vorden list. 
(ftir sich sclbst) Woleh unschuldiges kindlich'Ver- 

trouen.( zu frnolé ) Na 4rnold,dic Muttergéttes hort 
uné sicht dich immer wenn du zu ihr betest, auch wenn 

au ihr Bild nicht sichst. Wir alle die wir nicht das 

Gliick haben Maria hier suf Irfen zu-sthauen, nicht 

aie Freude haben ihre Stimme zu h6ren, sind doch 

niomcls fern von ihr in Gem Augenblick wo wir zu ihr 

beten. Im Gerenteil sie ist uns dann seclisch nahe. 

Ich h&tte doch lieber cin Bild ,Onkel. 
Na jo,au bist noch etwas jung un? klein um den Sinn 

meiner “orte zu verstchen, aber air jetzt ein Marion- 

bild versehnffen ist nicht so cinfach. Du weist coch, 

hier sind keine Gesch#fte, und zu Stadt sohen wir 

nicht alle Tage. 
Qnkel, du kennst doch auch Frau Klein’? 

Die Boténfrau? Sich mal an wie schlau, @ie echt 

Sfters nich fachen, nicht wehr? Ganz richtig und die 

soll dir ein Bild mitbringen. 
(freudiz)Glaubst du dass sie das tuen wird ? 

Selbstverst®@ncdlich wenn du sie schSn @arum bittest. 

(1l#uft freutic rufend ab ) Freu Klein, Freu Klein! 

Er ist ausser sich vor Freuf@e. Welehe Sehnsucht néch 

einem Merienbild doch ficses Kine im Herzen trict. 

-~_ -« = = = = ee oe 

" d11es in ellom kann man ohne dic ferineste Uébertreibune 
" gocen, dass P,Zimmer ein Work feschrffen hat, dca reliriss- 

" historischen Wert besitat. 
Wir pleuben,@ess joer Marienverechrer, un¢ ganz besonters 

" joder Moresnet-Pilfrer, Com Spiclo mit Cer eleichen Andacht 

t foleon wird, wic wir selbst. Das Spiel " Mcria bei uns " ist 

" cin Erlebnis’im suten Sinne, es ist cine Verherrlichung der 

" Gottesmutter, der men sich freudig anschliesst. 
Gronz-Echo,
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Op I0 Juni e.v.,tweede Pinksterdar, 
komt de schutterij ( sjdtteriej ) 
yen St-llaerten weer eens in de ék- 
tualiteit. Die dar wordt #eschoten 
voor de nicuwe " keunning ". 
's Zondags daarop most die immers 
de " platen " dragen in de broonk, 
de processie. Volgens “ der book," 
het officiéle ref#lementen-,leden- 
en verslisboek van de verenifing 
zal hij de EI4° zijn in de reeks. 

We zouden dan onk een kort histo- 
risch overzicht willen feven over 
wel en wee van deze cude broeder- 

sehap. 
Hen schutterij is een broederschap, 
er is eon kerkelitke kant aan. In 
onze 29° ijpen we nict 
onmiddollijk waarom eon schutterij 
icts anders 1s dan e5n louter bur- 
Perlijke verenifine. Ten tijde van 
de oprichtins ervean echter ( of- 
ficieel in 1765, doch sigenlijk 
reeds in 1750) dacht men nict,zo- 
als nu, eonerzijds kerkelijk,ander- 
zZijds bureerlijk, De scheiding 
tussen boide borrippen was nog nict 
ontstaan. De schutterij bowaerde 
hacer statuut van toon, ze is niet 
felaiciscerd! Hetaclfde feldt voor 
do " joonkhét *. 

Als broederschap heoft de schutterij haer missen voor 
overleden leden en necmt ze deel aan doe broonk. 

Een kernfrocp vén de schutterij, sinds 1955 in cen nicst- 
traditioneel uniform, heeft op de processic haar vasts 
plaats, nl. achter harmonie on oud-strijders. Haar twoe trom- 
melaérs en tamboer-majoor nochtans openen de processic. 

De ecigenlijke schutterijeroep op de broonk ; achter het 
vasndel ( 1892 ) stappen kapitein ( voor 't ogenblik dhr Hub. 
Vaessen, burzomecstor ) en koning, deze begzeleid door twee 
“Wnests", schutteknechton. De schutteknechton dracen de twoe 
karabijnen, ciacendom van do vereniging, mec. Ds xoning® is 
netuurlijk bekleed met eilveren vozei cn dito platen; hij is 
nu in uniform van de schutterij, met twecpunthoed en sabel; 
enkcle jaren terug was hij fewoon in ceremonic. Volien dan 
nog enkcle sehutters. In vroefzer tijécen droezon deze stan- 
dasrden on flambouwen, tot mecrdere luister ven broonk en 
schutterij. 

 



a. 

Na de proecssic wordt or Gon pint op gedronken," bi der 
Hendericekx ", wasr sinds menseneeheugenis het lokaal ven ds 

vereniting is. 
Buiten procossicdar hoeft de schutterij nos twee gele- 

fenhoden waarbij zo optreedt: “" Sin MeGtomis “,St-lLertensdar, 
11 November, op welke dag de koning in vol ornaat wordt afgo- 
heeld, do hoogmis bijwoont en hicrna “" ne lietter " eect; 
en " Poeenksmondag ". 

Deze tweede Sinksendaz is sinds 1750 de traditionele 
dag wearop " Der Vozgelsjot " plasts hoeft. 

Alle leden-liefhcbbers verzamelen zich na het lof - 

vrocser (1765) was aanwezicheid in de " vesper " verplichtend- 
aen de " vogzelsjtans “ dic staat bij “ der kasjtangeleboom " 
op tn pleintje dat voor vecrtien-achttien de tweespronz vormde 
ven de weten naer Vours en St-Picter. 

De vofelstang is voorzien van 'n vozel ult hout zonder 
vyeren. Dic vofel hoet in da statuten van [750 en 1765 ook 
" papegaai “,vel.hct Kempische " gaeischicten". Sinds enkele 
jaron is hij op kop en staert eetooid met 'n papieren bloem, 
doel ven premieschieten. 

Bij het besin van de plechtighcid worden de platen ssn 

de voreclstang gehangen. 
™+ Eizenlijke koningschieten: cerst schict de burge- 

meester of zijn afgevasrdigde ( tot sen de Frunse revolutie 
kwem dit voorrecht toe aan de heer van het dorp ),dan schicten 

kapitein en koning, vervolgens de leden in volgorde van aan- 

komst. In £956 waren er 16 desinemers - hun naémen staan ver- 

eeuwigd “" i gene book ".Het schicton gaat met de karabijn — 
flobert -. Vroszer was de bSks ( buks, vel Duits Buckse, Ndl, 
haakbus, Fr.arquebuse ) in februik. Deze werd na 'n paar 
onzevallen in 1899 en 1906 bifh rezlement van 1907 vervanzen 
door " der flobér ". De buksen waren eifendom van de leden. 

Na ongeveer twee uur pozen vliest dan gewoonlijk het 
laatste stukje hout. De nieuwe konins ! Hij krijst de platen 
fun... en tn premio van 500 fr. ( 1750 : con goudculden ; 
£3a9 ; 25 fr.; £925 : 40 fr.) Im 't lokaal betailt hij cen 
liter jenever. Vroeger wes dit twoc tonnen bier ! Tot 1347" 
@art de koning ook @en zilveren plaat voor de vofel. Bldors, 
bvb. in Remersdaal, werden tot in de jongste jaren nom platon 
fefeven. 

Vermelden we de twee oudstc van de 25 platen dic de 

schutterij van St-IZiarten bezit ; 
"N: rT / ROY / I765 " 
" Dirk Kerfs / Koning van if St-Ilcertens fH Vouren / 1767 " 

De tekening bavenaan dit artikel sesft de vorm weer 

van do vorel ; deze is in zilvem, hol. 

Nof ecn woord over het konineschicten : in 1950 werd 
een oindse zesteld cen de gewoonte op voorhand aan tc duidon 
wie de koninzg zou zijn - onseacht wie de vogcl afschoot. Dit 

was eistenlijk ook een afwijking, en herhaalde melen in de 
loop van het bestaan van de schutterij vinden we reficmenten 
{ T1819, T907% ) wasrbij toron het niet-zelf-schicten wordt 
ingegaani. 

KEQTZER ! Wie drio jaer achtereen ciscnhendifz de vorel 
afschist en tussendoor niet verzuimt do platen te dragen in 
de procéssie is keizer. Omdat hij a@un een ven beide voorwarr- 
den niet voldsan hid werd Jean Diderix in 1878 geen keizer.
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Er is er trouwens not maar één seweest : Picrre Bour in 1905, 
We beschreven de schutteorij zoais ze heden ton dage 

florisseert. Hair huidice werking bencdert van diechtbij de 

oude retlementen. In kwaliteit laat ze voor 't osenblik nicts 

+e wensen over, Met het eantel nktieve leden kon het beter. 

Leden _ senders : in 9956 + 57 zijn het er 218 ( broeder- 

schrp ! 
Het sprockt venzelf dat de sehuttorij nict altija ce- 

woost is wat ze op vendass is : cen verenkging faet op en 

neor, Mot persoonit) Kheden Als pastoor VOSS ( Ess? “1909 ) of 
Methieu ROYEN ( sest,I952 ) blocide de schuttorij. Er word 
deelfenomen san e snutteratoeston ( Montzen 18a" , Mergraten 
T8838, Mechelen-ittem [888, Eupen 1895 ~ ven beide leatste 

modélie can het vorndel ), er werden volksvermekelijkheden 
incericht ( 1945 e.v.) om in I945-46 schuttersfeesten. Aan 
het inrichten van de kermis nam de schutterij ten tijde van 
beide voormennen rezelm?ti¢ deel. 

Tn 1952 werd de schutterij St-Martinus " koninklijke 

meetschappij ". Hot efeachrift van het diploma staat in " het 
bosk " op dezefde bladzijde cls de mededoling can net over- 

lijden van Mathicu Royen. 
Behalve in tijden van troebelen yond net vorelschisten 

ook vroeger elk jacr platts. Er was geem vofelsecho. van L777 

tot [802 ( Brabantse on daarne Fronse revo }, In £802 

werd de schutterij zelfs " heroprericit “. for 
kingen vinden we ven LSI2 tot [8i8; corlogen van Napolecn ; 

1838 - 1859: verlegeir van Bele.Nederiamaus great ; =9LO- 
T9I9 on L94T-1£944, oor vfen. 

Elf jaer lengz, van 1927 t/m 1937 sechcon do cehuttertj 
in vergetelheid te feraken : het moderne ont rningzec.even 

is anders fericht ! Er zijn zelfs geen procices7aspsiij sten 

yen, £929 tot EYS7, 
Ten slotte : hoe oud is nu de sehutt: Sto) 2 eile reel) 

wordt asnfenomen: uit E765. Op doa pastoris ve $1-Mectene 
Voeren besteant echter noz cen bockje dat getiteid is : De 

Schutterij 1750. Het bevet statuten ven de schutterij, geko- 

picerd op die van Slenaken ( E734 } en cen aeém van ‘n koning: 

Willem Bemelmans. 
Ur stant Lettorlijk : “... den efgescnosten vogsel die 

ndagz £750. den 19. may binnen St-Mair (eng omrer aeece voor 

den silver vozel toebchoorende de Schutterije van St-Iimrtens 

Vouren...." Den zou b.v. de sehuttcrij on T7465 heropfericht 
zijn, of enkel van statuten verandcrd. 

     

  

   

  

Jone Nyssen, 
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Het Langohr-Veltmans Comité schrijft hierbij zijn 

tweede prijsvraag uit, nl. : 

MINSTENS 25 SPRERKWOORDEN OF VOLKSE GEZEGDEN IN OVERIMAAS- 

DIALEKT ( Voerstreek - Platdietse streek - Eupener land ) 
eae en ewe ee we tee eee SB Se Se ee ee ee eee eee ee wee ee ee eee ee eee 

WK MAG MEEDOEN ? 
Teder feboren Overmazer en ieder persoon sedert minstens 

lo jaren in Overmaas verblijvend of er gedurende minstens lo 
jaren verbleven hebbende. 

VOORWAARDEN, 

De ingezonden spreckwoorden en gezegden moeten van 

eigen vinding zijn, t.z. door de inzenders in eigen omgeving 
opgetekend, 

Spreekwoorden en gezegden voorkomend in " Va gen Weech 

bes a se Graaf " of gelijkaardige uiteaven, kunnen niet in 

aunmerking komen. “lel varianten op daarin voorkomende 
spreckwoordsn en sezesden. 

DATUM VAN INZENDING, : 

Ten laatste op 1 Augustus 1957, onder gesloten omslae, 

aan het Lanzohr-Veltmens Comité, Steenweg op Ninove 152, 
Halle - Brabant, met vermelding van naam en adres van de 

inzender. 

PRig ZEN, 
1° Prijs : luxe ultgave " Va gen Weech bes a ge Graaf ". 
2° Prijs : Gewone uitgave idem. 
4° Prijs : 78 toerenplaat Jo Erens., 
4° Prijea : 78 toerenplaat Jo Erens. 
Verschillende waardevolle boeken. 
Ieder inzender ontvangt cen gratis jaarabonnement op DE BAND, 

UITSPRAAK, 
De inzézonden spreekwoorden en gezceden zullen beoor- 

deeld worden door het dagelijks bestuur van het Langohr - 
Veltmans Comité, hicrbij geholpen door ter zake bevoegde 
personen, 

De bekroonde reekson wullen in DE BAND gepubliceerd 

worden, 
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DE VLAAMSE TOERISTEN BOND 

EN OVERMAAS, 
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Tussen de kultuurverenigingzen die sedert vele 
_jaren met de grootste belangstelling de Overmaasstrijd volz- 

den 6n steunden, neemt de Y.7.B. een ereplauts in. 
Toen even nu de oorlog I9T4/T8 ven uit Antwerpen 

de oproep tot stichting van deze bond de wereld werd inge- 
zonden, werd deze onmiddellijk met geestdrift beantwoord 
van uit Overmaas. Pastoor Veltmans nl. fines er prat op lid 
te zijn feweest vun het eerste ofenblik af. 

Hot wire onbefgonnen werk de tulrijke uitstappen 
op te sommen dic de V.T.B. afdelingen nazr Overmaia orgzani- 
sesrdsen, En het moet cen sardig. somnetje zijn det de V.T.B, 
ers in de laden van winkeliers, restsurents en cafés van 
Overmuas achtorlicten. 

Vij wensen hier slechts dan een uitstap to herin- 
neren, op Zondag 15 Juni 1952, met bezock aun pastoor 
Veltmans te 's Gravenvooren. ‘ii knippen wit het verslag 
van De Stund@acra van 20/6/52 : 

" Op Zondeg T5 Juni richtte de V.T.B. cen uiltestep in 
neater Ovyormais. Mot oon uur vortrizing, wezens voortdurend 
oponthoud goor dc H.Sukromentsproccsaies, Iavamon do doel- 
nomers toe te ™s Gruvenvocron: con bus uit het mtwerpse, 
één uit het Gintse on cen uit het Louvonse, Enkele afzon- 
deriijike Va A,Beledon woron Sea genwegie. De dir word 
ingeazot mot con groct acn 7,.H.i1.Valtmens, de stokoude pas- 
toor met rust. 0. de apaein iets van het Klooster sprak 
4.H.i.Veltmms de Vi-amse tocristen toe: I< ben optimist, 
zo ving hij agen en zo cindigds hij. O;timist, omdat de 
keth.Vlucmse soci:le werking van zieckenkasson cn svndikaten 
van uit Limburg ds Vocrstreck doordesemde, omdat de monsen 
meroendcsls de kath.Vluamse bladen trouw bleven. Hii wees 
op het bedroe van de talentellingon en sprak zijn vertrou- 
wen uit in de Vlaamse kultuurvercnigingzcn, om in dezen 
het rechtvaurdige Vlesmse standpunt te doon zesevieren. 
Hii herinnerde er ten slotte nor aan, mot betrekking tot 
deze V.T.B.tocht neuer Overméis, det hij zich persoonlijk, 
van hot ocrste ogenblik van de stiehting ef, alse lid liet 
inschrijven." 

“" Nist zondsr dicpe ontroscring verliet het gozele 
schap dezc oude ¢ erbiedwaordige strijder op do vuurlijn 
van de taulercns in Overmacs. 

In bijlage azn deze bijdraze seven wij con kort 
overzicht von dc bijzondersto bijdragen door het tijdschrift 
" Tosrisme “", door de V.T.B. vitesseven, gewijd aan 
Overmias. : 

In 1958 werden, op vreeg ven de V.T.B.verschillen- 
de Wundelpedcn door geheel Overmaéas ontworpen en ter gosd- 
keuring sen de leiding ondorworpen. Eon cerste, het Pastoor 
Voltmins-pad, vertrok uit Visé lines de Maas tot Moclingon, 
ging vandier over 's Gravenvoorox, met zijn verschillende 
merkwoirdigheden uit het Romeinse en Frenkj «cho tijdpork, 
over St-Iirtons Vocren, Teuvon, key., Gommonich 
néar Moresnet.
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Hen tweede hot Dr J.Lensohr-pad, dced de ronde van de 
Pletdictse eoneonten: Morcsnet , a en, Hendrikiceapelie, 
Kelmis, Morcsnot. Eon derdc, uitesende van EHupen, deed het 

Hertoronwoud., Membach, Balen, Gulko en Limbure. 
Do oorlog 1940/44 sloog dit ontworp in duiron, Loten 

woe hopen dat het do V.T.B. mofelijk zal zijn, ne do rous- 
aehtize opaene ven deze kultuurvercnising scdert dc jongste 
oorloz, dit tarug op te nemon cn uit te worken. 

Tn 1959 bezorrde dc V.T.8. cen nette uitsave ven het 
tocristisch workje vin Z.E.H.Frens Meertens vain 's Gravon- 
vyooren, toon ‘Loracr gen het collcgs te St-Truiden. De uit- 
Fuve bevat con foto von 7.5.1, Voltmens, do " Hugo Verricst " 
van Overmies, toen nog pestoor te St-irtens Voceren. 

Een nicuw Tnitiaticf. 

Mot de modeworking cn de steun van V.1T.B.zal corlang 
door het Lenzohr-Veltmans Comité son aunvang somuukt worden 
met het verwozonlijken ven con sinds jziren gokocstcrde 
droom : het oplciden ven Overmaeszidsen. 

Een oproep wordt hierbij ecdacn tot de personen dic 
hiervoor kunnen in eanmerking komen : onderwijzors, bedien- 
den, studonton,enz.,dic iets voclen voor hot toorilseme en in 
hun "vrijo tijd, Op aengeneme wijzc, con stuiver willen bij- 
verdienen. 

Oplsidingskursussm zullen wordon ingoricht. 
Wij kunnen ven nu ef moededolen det dc ingcschrceven 

personen, ven mect ef, con kostcloos lidmuatschap van de 
V.T.B. zullen ontvenscn, met toezonding van het prachtize 
W-deags tijdschrift " Tocrisme ". Zij ontveneen evenoons 
kosteloos " De B:na ", 

Inschrij vingon te: sturon can «dros : 

Lenfohr-Voltmens Comité,152 Stwe op Ninove, HALLE-Br: bent. 
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Het Lidma, tschip V.T.B.ken rochtstroecks «rns rovre eed 
worden op <dres : 
Veto. Konine in Astridplcin 2/5, Antwerpen 
Ol Op @dres van ons Comite. 
  

J.wen Voldoke. 
Stichtorslid V.T.B, Nr 1640, 

a met zilvoren hordenkingsplekct. 

BEJDRAGEN IN TOERISIE : 

T5- 8-22 7 Bupcn *, door 0, 
15-10-26 " Wezet cn Omstrekon ",door V.deo Ihesschelk. 
I5- 9-50 " Rond Aubel “,door J.van Overloop. 
T-11-50 " Rond Aubecl ", door dr J,Lansohr. 
1-12-32 " 's Grevenvocren " door Frings Moortons. 

I6- 9-35 " St-Picters Vooren " door Frans Moartens. 
T6- 9-54 "Ts Voot van 's Grivenvooren noir fubel on Godgdal" 
1-10-54 Tdom,door Frans Moertens. 
I en 16/1/56 “" In hot Lend dcr Platdictsers "4.J.v.Overloop. 
T-10-56 " Near de valleicn vin Berwinne ,Voer,Gulpe,Gcul"? I. 

I6-[2-43 "De abdij van Godsdil bij Aubsl " door F.v.d.Str. 
5-45 " Ruines in cen laechend lénd-Moresnot" d.R.Merocy. 

T6- 9-49 " Hot Lend van Overmaas " door Frins Mecrtens. 
1- 4-52 " De lotgevallen van de Viadukt te Moresnet” J.v.0. 
1- 4-55 " Do omgeving vin Eupen " door R.Emmermann.



PASTOOR VELTMANS IN ..... TOERISME ! 
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De teerling is geworpen. 
Als twee somenzweerders zitton ze rond het burecu in 

de pistorij : de pastoor on’de “Yaclse dokter Frbri van Drihem. 
Wijnfles, signrendoos, krant, assenbckjes, Alles ver- 

dwijnt onder het  antal londkasrten, wegenkesrten, hotellijs- 
ten, reisgidsen en formulicren. 

4e doen het ! ; 
Per cuto noor Duitslend! Helemesl hun cigen goesting 

doen, uitstappen weer ze wensen, rijden langs waar ze willen, 
éls groot volk behandeld worden in de hotels en onderweg en 
geen onkosten. Wen beetjc benzine en wat olie. Niet de mocite 
om cr over te sprekon. 

De auto...zo'n steltloper. 
De eerste Citroén: zonder spatbord, zonder treeplank, 

zonder versnellingen, twee zitplretsjes on nog een voordeel: 
hoog ven de grond “1s er modder is. 

Voorzeker goon Rolls-Royce. 
We zijn in ©9905. 
Dokter Febri krijgt de toeleting van zijn wedorhelft, 

in ruil voor verreikende beloften die hij trouwens niet zal 
houden. 

Tegenover zijn huisgenoten zwijgt pastoor Veltmans 
els vermoord. Op de conferentie rept hij wel een woordje 
erover moar dacr zijn voorstel «ls onvercntwoordelijk door 
de confraters wordt betiteld, zegt hij er macer niets over 
fan de Esrwairde Heer Deken. 

Op een zonnige maendagmorgon ven Juli [903 - na een 
pen speck geGten te hebben - vertrekken ze. 

Deags te voren werd slles nog cens losgeschroefd, ge- 
smeerd, gedlicd, in bewoging gobracht én terug in zijn juis- 
te positie geplantst. Koffers negezien, voorrerd: benzine 
enh olie anmgebracht. 

De huishoudstor van iiijjnheer Pestoor heeft er het hort 
van in.” Marr gota vregen els ge niet acker zijt van de weg, 
Mijnhesr Pastoor, en ncrr de gendarmes gann als ge verloren 
Five 

De 'fsuto start reeds wonnmecr zo met de punt van do 
yoorschoot cen trarn wegpinkt cn roopt: " En zie dat ge 
geen kou vet." 

Te Hendrikkepelle'gact men over de grens.’ 
Geen libre-sortie, geen enrnét de passage, geon devio- 

zen, geen internationc®l rijbewijs, geen vergunning voor het 
voertuig. Wet was reizen toen asngenacm. 

De bomen snellen “en weerskentén voorbij slsof ze op 
een drijfriom staan. De Moezclvallei, een zaeht golvend 
lendschap met welig begrocide houvels. Ze gonicton, golijk 
weinigen det kunnen docn, vin hot heerlijke met zon overgo- 
ten landschcp. 

Het voervolg kan lederoen logon in het " Pastoor Velt- 
Mens gedenkbock " dat eerlang door het Langohr-Veltmens 
Comité zal worden uitgegeven. 

Hebt U al ingeschreven ?
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Schutsvrouwe von ons Vlaamse Volk. 
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Ste Luteert werd in TIie2 te Tongeren geboren. Onfkeveor 

T2 jrir oud werd zo door hesr ouders’neer het klooster der 
Benediktessen te St-Truiden sebracht, weer zij rond hacer I8° 

joar de sluier ernnam. Op 24 jarige leeftijd werd ze tot 

priorin zekozen. To nedcrig om deze opdrnacht te arnveatrden, 

besluit 26 over te facn noir de Cistencienzerorde, waer do 

retel van St-Bonediktus strenzer onderhouden werd. Haar kouze 

velt op het klooster Herkenrodc bij Hasselt " omdat daar 

Dicts fesproken wordt ". 
Zij verzet zich langdurig tefen het aondringen van 

priester Jan van Livot uit Luik, die het klooster van Aywieres 
eonbeval, met de woorden " Tk ken daer de taal niet." Zij 
seeft slechts toe ni harde verwijten ven de H. Kristina de 

Wonderbare en na cen verschijning ven 0.L.Heer zelf. Soon aie, 

veertiz jaren lant leefde zij tussen Wetilse zusters en owen 

er niet toe voldoende Frins te leren om, naar de woorden vai 

hier levensbesechrijver Thomes van Bellingen, " behooritj-. o75 

stuk brood te vrogen &ls zij honzer had." 
Doch als zij sprak met cen wanhopige Wacalse vrouw, ver- 

stonden ze mekaar, teder in de eigen taal, zodat verontsr 

stclt mag worden det het Heilig Hart het Pinkstorwonder hoer- 

he: lde voor deze nederife non, " cen der allereerstc yoorvecon" 
ven de H,Hertdevotie. 

Ste Lutzert, wier noam betekent “ schutsvrouwe van hacr 

yolk " leiéde een leven ven boetvasrdifheid en innige omgans 

met God. Deze omeenz was zo intiom dat eensdaces de Gekrui- 

sigde zijn arm ven het kruishout losmenkte on om de sshouders 
van Lutzert lLegde. 

De lastste jeren ven hear levon was zij blind. 
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te Tonceren oen Ste Lutrart kepel opfericht. 
Brendramen werden peschonken door Davidsfonds en Vlacmse 

Tocriston Bond. 
De Lutzardisedel beziclt de Vleamse jeugd in brede 

Lefen. 
Tot ver buiten onze frenzen reikt haer room. In 1950 

verscheen ven de hend ven Thomas Merton ( U.S.A.) de bekendc 
schrijver ten “ Louteringsberg " het werk “ What are these 
Wounds " in verteling " De Roop der Wonden ", Uitze. Sheed & 
Ward , Antwerpen, wanruit wij het slot overnemen : 

" Endien Jesus in “Zijn Kerk hceilizeon heeft verweks zoele 
Ste Lutzart dean was het met dit uiteindelijk dool en inzicht 
de mensen te herinneren cain hun slorierijke cindbestemming 
en hen te bezielen met liefde en volharding om, verzakond 
aon een scheduw van acrds feluk, het Kruis te omarmen on 
Hem te volgen op de wef van echte zielevrede en echte 
hartevreugde."



5 JUNI 1288 - 5 JUNI 1957 oe 
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Middon hot feestrumoer dat Vlaanderen overstemt bij 'go- 

legenheid van do vorjacrdég van do slag der Gulden Sporen, op 

11 Juli I302, denkt niomand ann de verjeardag van de sleg vin 

Wooringen, op 5 Juni 1288, : 

ia er nochtims twoe voldslagen zijn, door ons volk ge- 

Leverd on géwonnen, met oven vergtrakkende gevolgen door de 

eeuwon heen, zijn dit voorzeker Wocringen en Groeninge. 

Iedcreen kent Groeninge. Wie herinnert zich Wocringen? 

Een roemrijk geslccht van gravon on hertogen, recht-= 

stroeks cfstrommende van Kerel de Grote, hed gedurende eceouwen 

goregcoerd, ven uit de’ burcht Limburg, gebouwd “is cen edeiacrs* 

nost boven op de rots, over dé omliggende gouwen. Het levorde 

hertogen a:n Noderlothiringon, het nem deei ©cn do Kruis« 

tochten. : 

Het stierf uit toen Irmgaarde, dochter van hertog 

Weelrend IV, gehuwd met Reinout vin Gelderen, xinderiocs 

stierf in 1235. 
Scdert jeron verdeelde een noodlottige vote de ecelij*e 

geslechten ven Limburg in twee onverzoenlijke kempen: de 

Schavodricsen van het slot Zelderdries te Hendril<capelle, de 

iulderpes ven het slot Charnoir te Cherneux bij Aubel. 

Aynold ven Mulderpes wes @rossecrd ven Limburg toon 

hortog HonérikIV ( 1226-1246 ) zijn oudste zoon wegens Lose 

pendigheid onterfde. De drosscerd keurde de mactrefel yan de 

hortog cf en word uit zijn cmbt ontslagen. 

Wellin I van Schsvedries voerklnarde zich akkoord met de 

hertog on werd tot drogscaerd crngestold. 

Do vote cldus ontstacn, zou “1s oon kenker in het li- 

checm ven het hortogzéom invroten on beslecht worden op het 

slegveld van Woeringen. 

De Schivedriesen’ vochten als leeuwen in do rengen ven 

do gracf ven Luxemburg, aan de zijde ven de eertsbisschop ven 

Keulen en Reinout ven éclaeron on sneuveldon tot bijnn de 

lettste men. 

Do Imlderpos stredon onder Cc béinier von de zegovieren- 

de hertog Jon I ven Brabent. 

Geen Conacicnce is opgestean om Wocringen te vereouy gen, 

Het cpos von de ondergeng vn Limburg word fesshreven, 

in 't Frans, door Cherles Moreau, in zijn werk " Iva de Milre- 

pes ov Sefvedris et Iulrepss cu XITT® Siéele ", Gite .Mre 

H.Ccsterm:n. Doornik 1876 - twee boekdelen. 

Als mengelwerk bij " De Bend " gevon wij uittrexscis ui 

deze hoogstrnnde ridderroman. — 

Wij vertilen hicorn:, vrij, het verh*?]. yn dé sleeved 

Wocringen. . ; 

Goswin ven Schovedrios, acn de’ slechting cntsnapt,ver- 

tolt, dezelfde «vond ven 5 Juni 1288, arn nijn meeder, vrouwe 

Anno ven Velkenburg : 
o oo 6 GO G6 8
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Dozo morgen woonden wij do h.Mis bij, opgodragen door Mon- 

scigneur dco aartsbisschép van Koulen zclf, in do kepel van hot 

klooster van Brenwoilcr, ten einde de zegen van den Hoge over 

onzo wepenen af te smekon. Gehcol onze femilio naderde ter 

H,Tefel, 

Na het h.Misoffer schcardcn wij ons in slagorde, 
Wij vormden de linkervlougel, semen met de krijgslicdon 

ven Limburg en Luxemburg. Grenf Hendrik in pefsoon voerde ons 
cen. ifijn oude vedor, op zijn wit ros gezoton, reed afin de 

rechterhend van de grant, Wij wechten op het signaal tot de 
convel. Voor ons bewegen de ‘bentse gelederen, Wij zoyden do 

Brebantse rechterflank oenvellen dio onder bevel stend ven 
preef Arnold van Loon. j : 

Het signacl weerklonk. Wij bewogen vooruit, stceds sneller 

en sneller on stormden cindelijk op de vijand in. Reymond hicf 

hot Roclsndsliced sen. Duizend borsten stoten een vorschrikke- 

lijke strijdkreet uit. Duizond stommen zingen dit vresolijk 

lied. Eon stofwolk omringt ons. Wij zien zelfs de Breabantse 
Rinies nict meer. De acrde beeft onder de hoeven van onze 

pearden, het wepengekletter weerklinkt I¢ngs ¢lle kenten. 

Het eros ven ons leger;aangevocrd door de caartsbisschop 

en zijn broeder, gart ons voorbij. De stendtard van do prolant, 

gcheson boven op cen houten toren cn door vurige rossen voort- 

getrokken, woppert midden eon bos van iansen. Wij wedijveren 

mot mekecr in snelheid on vervoogzen weldrn onze rechtervlougel 

die onder het bevel stunt ven heer Roincut en onze necf 

Weailrend van Velkenburg. 

Wij vellen nllen semén als cen Gonisr op de Brabrnders. 
De slag wis heorlijk, mocder 
Ncoen, het gerstel ven de donder wis niet te vergelijken 

met dezc botsing. Meer dan’ vijftigduizond mannen in rézend 

gevocht gewikkeld. Knotsen, lanscn, twoehandszwnc-rdon, pijlen, 

tlles wemelde in eeh reuzonmengolize dcor mekacr, 

Onze cenvoerder, gréof Hendrik, was overel. Wij 2gen zijn 
wappoerende witte holmveren langs cllc kenten te gelijk. Mcer 

dan cens jocs hij zijn ros near de Brabintse gelederen, cls — 

hij de trotse overweldiger, in zij -itterende wopenrusting, 

opmerkte. Tolkens word hij teruggcsmotcn. Plots sehrecuwden 

wij uit vollc borst : " aldue! alduc ! " In cen geweldige in- 

spanning jocg procf Honérik door do Brehentse rangen, tot 

vlok voor hertog Jon. Vorsteld word ao strijd lange beide 

zijdon gesteckt, als om Ge gewoldige ‘ctenstrovers de kans te” 

laten zich met mekacr te meton. De sawiciden schicten bliksems, 

de slegen vyéllen, Het awonrd yon gras? Hendrik breckt. Doch 

rechtsfande in de beugels grijpt aij icrtog Jan near de keel 

en sleurt hom mede. Doch, vorschrikcclijk, op dit ogenblik’ 

stoot hem riddor Bisdomme, “ce echtfonoot van cen Mulcerpas, 

gijn zwaard in de zijde. 
Graaf Henérik ven Lluxcmburg stort stervend noeor. 
Woedend hervetten wij de strijd onder de kreet: wrack, de 

Mulderpes zijn acor! Wij zochten ze scdort lung, Achter de 
Brabentse gelederen weaehtten zis hun ogerblik cf, Wij vochten 
ven vijf uur 's morgens. Zij wiren tris. Monseigneur von Keulen 
nodat hij de dood van greaf Hendrix hed vernomen, snelde ons 
ter hulp. Doch plots stece cen wenlics’ se Kreet uit onze 
rangen, Wij werden in de rug overromse:” decr dey benden ven 
de verrador Berg. Benden boeren vicion .ns in de rug aan onder 

    

      

6 
    



re, 

onze rengon 
de kreet ' Hiha Borge romcrike!" De Mulderpas kiezen dit ogen- 

blik uit’ voor hun acnval, als wij overrompeld zijn oor de o- 

vorm.cht, doodmoe en onze reéngen deerlijk gedund door de sla- 

gen ven Ce vijand.’ 
Wrank, moeder, wradk ! Wij hebben Hard teruggeslagen.Do 

oude Renier van Mulécrpas is niet moer, 

- En wear zijn de onzon ? Weer zijn mijn zoons ? 

- Dood, mocder. 
- Weor’ zijn uw ooms ? 
- Dood, mocdor, : 
- Weer is uw veder, mijn zoon ? 
- Ik zoz hem cen Lactste macl. Hij opende nog evon de ofen. 

herkende mij on bovel mij mot hanst onhoorbare stem :" gn noor 

vrouwo Anna, uw moedcr, on zeg hoor dat wij cls dapperen ge- 

snouveld zijn voor Limburg." 
Anno ven Velkenburg, kasteclvrouwe ven Zelcerdrices, 

youwle @o henden, hief herr vochtige ogen ten hemel en schcon 
te bidden in stilte. 

o oo @ GO 0 6 

Een joar na Wooringen werd, onder @e hoge beschorming 

ven Jen I, @e overwinnaar, doch niet minder de diplomsat, in 

ae kerk ven Ste Gudulo te Brussel, het huwolijk ingezegend 
ven Eve yeu Mulderpcs met Robrecht van Schavedries. 

En hoor nu hoe Ce rollen keren. 
Bareine van Stareckenburg, hoge vrouwe van Mulcerpas, 

overleeffe deze verenifing niet. Steeds onverzoenlijk tefen- 

over de Schuvedriesen; weigerde zij Eva en Robrecht terug *2 

zien. Trots stierf zij, zocls 2ij gseleefd had en vermaledijd: 

hertog Jan, die er met cinéeloos gefuld in geslzcgd was de 

twee huizen te verzoenen en het hertogdom de vrede te brengen. 
o 6 6 6 68 46 

" Hertoz Jon " vit de volksreeks 1944 van het Davidsfonds 

beschrijft eveneens de slag van Woeringen, Doch de sohrijver 

ziet alleen Hertog Jan van Brabant. Hij begrijpt Limburg nict. 

Hij doet claus zelf te kort aan zijn cigen held, waarvwan God- 
fried Kurth gcotuigt det hij uitriep, toen ridcer Bisdomme 

ereaf Hendrik velde: " Ongelukkige, wat hebt gij gedaen 7?! 
Gij hebt de dapperste ridder von Git slegveld gedood!" 

o © o o ¢ 

Tot I795 leefde Limburg in een¢rccht onter Brabants 
bewind, 

Woerinren besliste er nict alleen over dat Limburg Bra~ 

bents werd, warr het angers Keuls of Gelders zou zijn fewor- 

den. Woeringen lerce de gerens vast, nict “lleen tussen Gelde- 

ron/Feulen cn Brabunt mcr ook tussen “ce letere Nederlanden 

en Duitsland. 
Op tealeebied besliste Wooringon or over of Limburg 

Ne@erlends werd of Duits. 
Linbure richtte Ce ogen wostwocrts. 
Honérik van Lontzen vocht, veertien Jaren nedat hij mc» 

mon en macht tegen Brabent in het krijt stond, in dco ringen 
von de Vieminzen op 11 Juli 1502. Waclrand van Gulpen ston 

atn de zijde ven Gewijdo ven Dampierre bij de verdcdiging vin 

Rijsel tegen Philippe le Bol. J Valls 
ao os 

a’ ao” oo oo
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Wanneer de sehaar van Siegfried van Vesterburg zicht- 
baar wordt voor de Brabanders, rukt 2ij op naar de Rijn toe, 
om plots af te azwenken, voorzeker tussen de weg iMerkenich- 
YWoeringen en de stroom, Daardoor wijst alles er op dat de 
eartsbisschop de troepen van de graaf van Berg gaat aunvallen, 
die terstond een ridder naar hertog Jan I zendt, om hem te 
smeken hem onmiddellijk bij te staan, 

De graaf van Virneburg," versienre van den stride " in 

het hertogelijk leger, raadt de vorst aan ter pluats te blij- 
ven, de vijand te laten oprukken en hem slechts aan te vallen 

op het ogenblik dat hij bezig is de stract en de frachten te 
overschrijden, In het oversteken van deze terreinhindernissen 
zullen immers de scheren van de aurtsbisschop en zijn bondge- 
noten gebroken worden en in wanorde geraken, Indien de hertog 
op dit moment aenvalt met zijn flink geordende bataelge, zal 
hij een zeer groot voordecl behalen. 

ifmer Jan IT oordeclt dat hij niet al@een zijn bondgeno- 
ten ornmiddellijk moet ter hulp snellen, doch ook dat het exploi- 
teren van dé voordelen, geboden door cen brock, wegen en grach- 
$en en al wat beschutting biedt, hem niet waardig is, Met 
harnis, helm en zwiard wil hij de sleg beslissen, Hij trekt 

dan aclf over de weg Wocringen=-Keulen, de vijand tegemoet, die 
oprukt," zo breed als men zicn kan", 

Zodre Siegfried vin Westerburg de opmurs der Brabanders 
bemerkt, keert hij terug over de weg Merkenich Woeringen on de 
grechton, in de richting van zijn vijand. Zonder voordecel voor 
oon der bcide partijen zal de strijd uitscvochten worden tussen 
do twee wegon, buiten sloten cn griéchten,. 

iizir wenneer do prelaat met zijn schaar néiar links af- 
gwonkt, wordt zijn voorbecld onmiddcllijk gevoled door dc heron 
ven Limburg on Luxcmburg, zodat dezo het middon van het velé, 
tussen dc woeen innomen, De derdc schacr, bcvolen door de graar 
ven Golre, komt echtoraan fercdon, doch kort na de zwenking 
heclt zij do andere formetics in, De dric efzonderlijke schi- 
ren rukken nu niiet clkacsr ep en weldri vormon zij nog slechts 

één grote efdeling," die zo sterk scheen en ao groot, olsof zij 
él kon verslinéon wat zij voor hécr zou vinden." 

De opmars ven beide legers geschicdt nog zcer tracg, 
want de hereon rijdon zo langzecm, cls lieden dic econ bruid voor 
hen in het zedel voeren. 

Wanneer de Braugeanders bemerken dat de scheren van hun 
vijendcn niet meer de ultmuntende ordening vertonen, wiacrin ze 
to voron optrokken, rocpt do bistuird vin Wezemanl: " Heren, nu 
zie ik wel dot zij ven de strijd nicts kennen, Rukken wij cr 
op los, 2ij zijn overwonnen, went hun seh:ren zijn gpebroken," 
Doch Rais vin Gover, heer wen Liedckorke, is ongerust:" Ik zio 
det hun scehacr breed is on long. Zij zouden ons wel,v'éor wij 
het weten, kunnen omringen, tegen onze wil in, Doet onze schear 
vordunnen en verlengen,vé6r we op hen stoten".Zo hendelt men 
incerdéed op tornooien, Daur rukt men dun en Wijd uitgespreid 
op. Doch dit is nict goed voor de echte slag, vertelt dichter 
Jun ven Heelu, Verontwairdigd en wocdend, schrecuwt Licbrecht



a0, 

von Dormarl, "Dik cn ong! Dik en eng! Dat icdereen dapper 
teoron oy gebhren ¢ringt! Elk zo dicht mozelijk tegen zijn 
mekkor! Aldus zullen we vendace esr oogsten!" Don rocpen 

zowel armon #1s rijkon:" FPlink to zamen,dik! dik!" Een seriant 

wakkort zijn mokkers aan: ELK velle vooral de heren aan, 
Went oens doze godood, 61 was hun lerer nog zo lang dat het 

ven hier tot in Keulen reikte, verliezen zij de strijc." 
Voorzeker zijn sommige heren ook ongerust gseworden 

over de wanordelijke opmars in het vijandelijk kemp. Heelu 

loet hier zijn persoonlijk bezwaer in de mond ven Herman van 

HoGdemale, dic zou gezegd hebben tot de graaf van Luxemburg: 
"Tk wou dat we nore gzebataelgcerd waren in onze scharen. Dun 

zoufen we cer hélen uit Ge strijd. Want al kunnen wo gans doe 

eerste bataclge, Ge Brabanéers, verslaan - wet we in feite 
noz mooten afwachten = bij hen staén in clk foval nog twee 

betaclzon klaar on daurtogen zijn wij nict moor bescherm¢ 
want onze @ric scharen vormen slechts é¢én zrotc formatic". 
En dc hoor Berroot van Halloy klaagt evenoens over die onvoor- 
zichtighoid:" Hoo hebben wij aldus sevaren, dat esebroken zijn 
onzo seharen?" : 

Het is echter mt te laat. De voorstrijd befint reeds. 
Van Brabentse zijde nemen de heron Franbach van Bingelen en 

Arnout van Yasche or aon deel, met lckebrocder Arnout, broor 
van @c heer van Housden. Het gseslacht der Schavendricssche 

flink seschaurd un hun conroot det wel llo man bevatte, zoekt 
hun aartevijanden op, weermede zij in vete ligsen: het fe- 
slocht ven Witthem en Ifilrepas. Zoe kunnon deze ochter nict 
boroiken, doch stoten integendecl op de ecnheid van Godevarrd 

wan Brabant in vollo charge. 
De leatste afstand, die beicde tesenstrevors schelAt, 

woret in snelle vanrt Coorlopean. De vijanten rospen alle : 
" Ay due! au due!" en door hun hoftige charge dringzen 2ij de 
Brebonders echteruit. Zij zijn immors telrijker Adan de sehaar 
vin Jan T, doch cen deel vin hun trocpen, dic trager aangcreée 
fen komen en hun voctvolk zijn nos achteruit, De formatio van 
do hertog blijft echter vest opeestcla, ridders en ruiters 

dicht tesen elkaar, zij aan zij geschaard. Het hanczgemeen, 

do " porse " woret hevig on sroot. Hct conroot van de baander- 
heren Kuyk, Arkel en Heusden komt in het gedrang en verkcert 

in ernstizg gevacr. Heelu boweoert dat de Brabenders zelf bij 

tijc hun lenégenoten ter hulp gesnel¢ zijn. Ze strijden trou- 

wens op merkweer@ige wijze, went vermoeciden en gewoncen ver- 

leten de slagorfe slechts voor korto tijd en leton hun mak- 

kers uit de volgende gelederen voorwaarts trokken, Nadat deze 

ruiters, tijdclijk uitgeput Aoor ¢c adembenemende chirge, wat 
vitgeblazen hebben, keren ze terug in froep naer het govecht. 

Mear omiet cdo vijanden met hun ‘rie oorspronkelijke 
scheren noiust mekear aonvelleon, is hun front breder dan ¢it 
van Ce Brabenders. Devrdoor mocten zij fataal deze «fecling 
overvleugelen. Er zullen eehter seen ernstige gevolgen uit 

yoortvlocien. De @ichter schrijft cit toc aun het feit dat 
aa overvlougelenée trosep van dc great van Gelre onmidecllijk 
yerdor trekt nour het Brebentse kemp, Cit pluncert, danarne 
¢c buit onmidéellijk in voilishcic brongt, en nict meor terug- 

keert naar dco slis.iWe Conkon echter dat we op cit ofenblik
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de tussenkomst van de tweede batael&#e moeten plaatsen, onder 

@e graven van Loon, Gulik en Virneburg. Deze laatste heeft 

vyoorzeker déze troep, welke zich na de Brabunders in beweging 

Pezet héeft, naar de rechtervleugel van de efdeline van Jan © 

rericht, om er het front te verlengen tot aan de weg Keulen- 

Vooringen. Pavr@oor ken slechts cen klein deol van de manscnap- 
pen von de praaf van Gelre deel nemen azn de overval van hot 
Brabantse kamp, waar zij alle voorraad en de tenten vén de 
Brabandors roven.Onder leiding van de heer Reinier de Ezel, 
wordt ac buit #enomen en weazevoerd. Indien deze chef met 
enkele ri@ders, vecl knapen en menige boer, Coor de bedreigzing 
torzen de rug van de Brabantse formatie, hoopt dat deze hun 
slagorde zullen vorlaten om ait gevaar te bezweren, versist 

hij zich zcor. Do Brabenders inderdacd mogen hun ta iuktische 
froeporing nict verlaten en geen fevangenen nemen voor de 

slaz beslist is. De aankomst van de twoedo schaar hersteit nu 
volledig de toestand en een heftige strijd op korte afstand 
barst los. 

Dit gevecht zal zeor bloodigz worden on bijzoncer Lane 
duren. De graaf van Luxemburg zou wol willen de hertog ven 
Brabant zelf aanvallen, doch het gedrang is zo groot tijdens 
de algemene stormloop, dat hij hem voorlopig niet kan bereiken. 
Van Brabantse zijée onderscheidt zich ds heer Gerasrd van e- 
zomeel, die sémen met Willem Pipenpoy en Gillis van Buzocron 
in de gelederen van het Aréennergeslacht, de Oessenincs 
binnendringen. Daer wordt het pacard van de heer ven Wozemaal 
getood, Goch hij zal zich nog kunnen terugtrekken naar ce 

Brabentse pelederen. 
Intussen is ¢e graasf van Luxemburg teruggeworpen “oor 

Gotevarrd ven Brabent, doch hij laat daarne zijn helm af- 
nemon om het slagveld te overzicn en zijn tegenstrever Jan I 
op te zocken. Hij wordt in Ge riehting ven de hertog gcleid. 
Het komt cehter tot gceon beslissend treffen tussen beife vor- 
sten, went zij worden ven clkear weegedrongen,in het hendse- 
meen. Jon I wordt or aan @e erm fewond door con vijandelijk 
ruiter, Welter ven Wez, dic léter zal gevangen fenomen worden. 

Do formetie van Ge greet ven Luxemburg lijdt echter 

zwere vorliezon, wet dezc vorst acnzet tot cen heftise charge. 
Gen ven zijn ruitors doodt het paerd ven hertog Jan en bijnea 
torazclfdertija wordt ook het strijdros van Reés va n Grez. 
Brebents vaandeldrégor, g@edood. Hct vaenfel azinkt en fe Bra- 
bentse trompotters, @ic voortdurend op hun bézuinen blezen om 

de strije@ors moo@ in te pompon, houcen plots, verbeasd en pe- 
vreesd, op mot spclon.’Eoen der ruiters bestemd voor de verie- 

Aiging "ven het va: ndel, Claes ven Outen,sleagt cr gelukkifs in 
het benier woer op te richten. Zijn mokker Wouter ven cer 
Cepellen neomt het vervolrfens over. Het uiterst kritisch 
moment is voorbij. Weer sehllen de bazuinen! 

Hertog Jan hoeft zich vrijgemiuakt uit het krijgsgewcel 
en is noser de wor retrokkon,: waar Arnout van de Hofsteat hem 
azljn pucrd efstdaat. Met een kleine cenheid, Cie semper 20 men 
bevat, keert ce vorst terug near het govecht, dwars coor het 
vole .Hij voert nu con geduchte Genval uit op het hanier vin 
Luxomburg, det hij noerworpt. Greaf Henfrik snelt persoonlijk 
toe. Doch zijn petré wordt gokwetst coor Moerbeko, cen knochs
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ven @e Hertom. Do gereaf wil dan I wit het zedel lichten en hem 
op “c prone werpen. Hij nicht zich op in zijn stijebeugcls,coch 
verfoet in zijn uviterste inspenning, ¢;t hij zich ernstig bloot- 
stelt Door zijn bewosing is hij gcedceltelijk ongedckt coor zijn 
hermes. Ricder Wouter ven Cen Bisdomme slect toe en gararf Hen- 
frik stort stervencd neder. 

Op @ce linkervlourel fcr Brabeneers heeft intussen Co 
icrtsbisschop ven Koulen met zijn formstic @o heer ven Aerschot 
cenfevollen, ovonals @o heron ven Sint-Pol. Zijn brnior woret 
omhoog Bohoufen oor presf A@olf ven Nesseu, dic leter Rooms 
koning z¢l worden, con Copper on flink ri¢edcr. De prelect 

strijét zolf in hot voorstoc golift, vollefis toot zijn i}zcroen 

uitrusting beschormad. Zijn sehair worft cchterné lenge, herde 
strija, vollodir vorbrokkcl¢. Wannoer Ce Coorbreck bijné vorwe- 

zenlijkt is, versehijnon oin*clijk, omstreeks I5 uur,co grarft 

ven Bers mot zijn riftfters, zijn booron on %e militio van de 
ste’? Koulon. De bocren uit Bore ¢rézon hun wambuis en beckenecl, 
en oon feel er ven beschikt over ijzoron pléteon «ls bosshermen- 

do uitrusting. Als offensieve wipens hanteren (Cc meoeste ondor 

hen knuppels mot soprikkol@e koppen. De Koulent:rs zijn beter 

uitecrust: sommige strijeers “regen zclfs melienkolcers, hals- 

borfen en zweirfen. Do booren rukken op onfor het «onheffen ven 

hun strijfkrect :" Hya, Berge romerike ", In cen befinne woten 
zij niet coms watr zich @¢e vrienden of @e vijencen bevincen on 

kunnen @eze niet onferschcifen winneer zij voor *e weg Woerin- 

gon-Merkenich en Se greeht <:nkomen. Een Brebunts rnuiter, 

Bettele, leiet hen echter nour ce rug ven %e ruiters en het 
voctvolk ven @e @:rtsbisschop vn Keulen. 

Wienneer @e prelist @eze ruwe krijrers ziet opd;gen,wil 
hij zich onmif@@ellijk overgfeven «in Goteverre yen Brebant, om 

niet in @e henfen ven @e burgers ven Keulen toe vallen. Doch er 

ligefen zovecl fctote prcarden tugssen beide eftclen fat Ait onmo- 

eelijk blijkt on Sicffricd vin Westerburg is tmslotte ver- 

plicht zich over te goven an zijn gobuur, Ce eroef ven Borg, 

Fic hen torston@? coot wervooren n':r zijn bureht to iMonhein, 

doch no? beloof@ ts hebben zijn sevenzeone nict vrij te leten 
gzonter cc tocstomming ven Cc hertog ven Brebant. 

De stanfnrrd von co +frtsbisschop wappert echter nog 

boven het sli¢fgvolc. Hij prijkt cr hoog boven con wegen,wierop 

oon goort ke stcel gcbouwl is mot stovige plankcn,.Vortecigers 
zijn opfestcol? in @it bolwork. De kar, die coor verschillenec 

stcrko pecrécn tor bestemming cobrécht is, zit nu met belken 

vost in ¢o gron®. Denrfoor kon @e strnfirrd noch voortzeslecpt, 
noch omfcworpon woreon,Het cinde’ven het fovecht nifert echtor 

op doze vloumel. Gewone knechten, di¢ geen hernts cragen, en 

normarl sin (co strij? nict ccelnemen, bestormen Ce vesting met 
bijlen en aweirden, om Ce stendccr’t nesr te hi lon en Cit vore- 
nifineg spunt vin een hunnor vijenton to vernietizon. Zij slefen 

vollefis in hun opzet. Terzelfecrtija slasn Ce boeron ven Berg 

onmecdofend @c heron zowel @#1s hun prirden Cond. Heelu ken hier 

moeilijk zijn sympethic voor Ce efclen verberfen. 41 zijn hot 

nor vijenden, toch vinet hij het " jommer groot " fat Aeze 
prochtigo, @eppere strijfors in 4e rug ¢ngevellen woreen door 

eenvoutize bocren. 
Op het enéere uitoinfie ven het slregveld, op Ge linker-
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vleugel van het leser van de agrtsbisschop en aijn verbonde- 
nen, voert de praaf van Gelre eveneens een harde en langduri- 
pe strijd. Met de tijd worden de selederen van zijn troep 
echter zedund. Ne Brubanders zijn tenslutte woedend het vaan- 
del van de eraaf termend voor hen te zien wapperen. In een 

nisuwe machtize charfme werpen zij het neder en nu stort de 
weerstand van de troepen uit Gelre ineen.Graaf Reinout wordt 
tevenzen fenomen. De burgzzraaf van ifontenaken rukt zijn wa- 
pentekens af en op wens van de graaf van Loon wil hij hem 
laten ontsnappen. Dit wordt echter belet door vier Bi bantse 
ruiters, die de praaf op hun beurt Sevansen nemen, zonder te 
weten met wie ze te doen hebben. 

ir het centrum verdedigt de heer van V,lkenberg zich 
nor hardnekkic. “unneer hij echter opmerkt dat de vijanden 
duehtig aundrinsen, befin hij te strijden zoals in een tor- 
nooi. Na enize tijd op een bepaalde plaats festreden te heb- 
ben, trekt hij zich terug om elders zijn tegenstanders aan te 
véllen, waar hij hoopt op een lichtere weerstand te stuiten. 
Deze taktiek ken hij semakkelijk toepassen omdet de Bréban- 
ders noe steeds antstvalliz hun formatie bewaren en hem niet 
vyolfen, om hun slazorde niet te verlaten, Op dit otenblik 
achtervolfen zij de vluechtende tezenstrevers nog niet. Op de 
hoogte terenover de Brabanders vormt de heer van Valkenberg 
een nieuwe eenheid onder zijn banier. Ridders uit Gelre, dic 
het slacveld noe niet willen verlaten om geen schandvlek op 

hun foede faam te werpen, sluiten bij hem aan. Wanneer hij 
aldus een flinke formatie fevormd heeft, rukt hij weder ten 
strijde. Ditmas] ontwijkt hij echter de Brabantse formatie 
en slaat toe op de schaar van de gerasf van Gulik, terwijl hij 
als strijdkreet " Montjoie! ifontjoie!" roept, omdat hij voor 
zijn leen Valkenberg, leenman vén Jen ZT is. De graaf van 
Gulik wordt sedurende deze aanval gewond. Doch ook de heer 
van Vulkenberg wordt ernstif¢ sekwetst aan de neus. De graaf 
ven Loon en de heer Arnout van Stein, twee zijner verwanten 

en andere vrienden uit de troep van ds eraat van Gulik maken 
echter zijn vlucht morelijk. 

Als eersten in de slag getreden, blijft het seslacht 
Sehavendriessche ook het lanzst in de strijd. Jan van Heélu 
roemt de onvolprezen dapperheid van deze Ardeense edelen,die 
op het einde van het revecht door de Ifulrepas overwonnen wor- 
den na talrijke doden op het slasveld gelaten te hebben. 

in daurna is de slag bij oeringen geéindigd. Hen ach- 
tervolring wordt ingezet door de bondgenoten van Jan I, De 
Brabanders nemen er slechts in gerins aantel aan deel. Waar- 
schijnlijk uitzeput door de Llanre strijd, die van 9 uur tot 
omstreeks I7 uur peduurd heeft, blijiven zij eerst noe wat op 
het slazveld om na te gaan of de vijand geen offonsicve terug- 
keer zal ondernemen. Ecn openblik schijnt dit het geval te 
zijn. Eon machtire afdeling rukt op met ontplooide banieren. 
Snel herstellen de Brabanders zo goed en zo kwaud als moselijk 
hun fedunde slarorde. Dan stellen zij echter vast dat ze te 
doen hebben met hun bondgrenoten dic terugkeren met talloze 
ztevanzenen, Jan I trekt vervolsens met zijn overwinnend lesser 
naer het kamp, dat volledis seplunderd is. Alle wagens en 
tenten zijn restolon. De hertog zacelf neemt zijn intrek in ecn
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schamele hut. 

De overwinninc is eehter verpletterend. Onder de gevange- 

nen wordt Reinout van Gelre ontdckt. De aartsbisschop van Keu- 

lcn is eveneens in handon van de overwinnaars gevallen en zal 

een jaar lane in het gcvane zuchton. De araaf van Luxemburg is 
sosnouveld. Hondorden vijanden zijn pevanzon fcenomen,Honderden 
ligten dood in do vlakte. Volgcns Hoclu zouden er lloo vijan- 
den fesncuveld zijn, terwijl de Brabanders seen 40 doden te 
botrcuren hadden. Hst sprecekt vanzelf dat het cerste cijfer 

wat te hooz, hot tweedé belachclijk laaz is. Eon later Bra- 
bants kronickschrijver,De Dynter, sprockt van 600 sesnouvelde 
Brabanders. In foite zullen de verliczen in beide kampen wel 

ver felijk gcewoost zijn : 800 bij do strijders van Jan YT en 
* 

zijn bondonoten, tezenover 900 & looo bij hun vijandon. 

o 40 2 8% © © 6 

™i4; ontleonden bovenstaande beschrijving ven De Sia 
Wooringzen san een bijdrafe uit " Het Leger - De Natie “ L220, 
door Dr J.F,Vorbrurzon, repotitor aan de Koninklijke Iflitair< 

School. 
Wij betuigen hierbij onze dank aan de Koninklijke Biblio- 

theek van Bclfié die deze teksten boreidwillis te onzer bo- 
schikking stolde. 

Het was ons aldus mosolijk, neasst het onigszins roman- 
tisehe verhaal uit " Eva do Mulrepas ", do historische bo- 
schrijving door een vakman, onze lezers aan te bicdoen. 

Dr Verbrugren steunt aijn beschrijving op teksten uit ce 

Rijmkroniek van Jan von Heelu, oofgetuige ven de veldslac. 
_ ten korte opmerking slechts i: de Sehavedriesen waren ~cen 

" Ardeense " ridders, doch " Limburese " ridders. 

Voegen wij hierbij nog dat de overwlnnaars, steals vol- 
fens Heelu, de burehton van de Schevedriesen on hun vrienden, 
"Sinnecke" ( Opsinnich ),"Reimersdale", "Woude" (Wodemont) , 
Wileenru" ( Veljaren ) " die dede met brande dic herivcze 
storen altemale ". 

Schavedries word van do Sardbodem wegrovaasgd. Aileen de 
plaatsnaam blijft levendig te Hondrikkepelle. En voor enkele 
jJeron decd oon frondinzinking in de woiden de kelders van hes 
beruchte slot blootkomen. 

o «© 0 0 6 OG 6 

Bij cen Franstalig besluit van het gemoehitebestuur ven 
Brussel, ven I7 Maart 1854, zonder kommentaar; werd agn con 
nicuwe straat, tussen de Zuidlaan en de Zenne, de naam 
" Rue de Woerinfen " sefeven. 

Bij besluit van de stad Gent, van 8 April I$04, evencons 
zonder kommentaar, werd de Kicwitstroat omsedoopt tot Wecrin- 
genstroet, in dezelfde omgevinge als de Jemeppestraat, de 
Fleurusstract en ondere. 

De Via Vg 
09 6066 0 0 6
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WACHTER, WAT IS ER VAN DE NACHT ? 
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KATERLID ALBERT VAN DEN BERGHE 

stelde aan de hwlinister van Openbdar Onderwijs volgende 
vraag : 

" Kan de minister mij zeggen of het met de werkelijkheid 

strookt dat in de oostkédntons van het land de voorbereidende 

afdelingen van de Rijksmiddelbare scholen worden bezocht door 

een Duitsonkundig inspecteur ? 
" Meent de minister, indien zulks het geval is, dat_een 

dergelijke toestand van aurd is om de loyauteit van de Duits- 

eprekende burgers van ons land tegenover de Belgische staat 

te bevorderen 7? 
" Yielke maatregelen denkt de minister te treffen om aen 

deze en andere wantoestanden in de oostelijke kantons een 

einde te maken? " 
De h.minister antwoordde dat de inspekteur, aangewezen 

voor de lagere scholen van de staat in Iuik, Namen en Luxem- 

burg, enkele Duitstalige Klassen en te Sankt-Vith onder zijn 

bevoegdheid heeft. Die man bezit echter een voldoende kennis 

wan de Duitse taal om zich met vrucht van zijn opdracht in 

bedoeldée klassen te kwijten. 
De term " voldoende kennis " heeft doorgaans geen gocde 

klank. Zijn er dan geen inspekteurs of kanvdidaat-inspekteurs 

op wier kennis van do stresktaal nicts valt op te merken ? 

  

DE H, HERREMANS, afgevaardigdc van de Minister van 
Binnenlandse Zakon, hceft in bijzijn ven de burgemeesters,de 

schepenen alsmede van de patronale on syndikelo afgevaardbg - 

den vin iloeskroon en omgcving medegedecld, dat de regering 
de oprichting op het oog heeft van cen Franstalig érrondisse- 

ment, dat lloeskroon en de omliggende Franstalige gemeenten 

zal omvatten. 
De h.Herrem:ng is in Overmais goon onbekende. Hij hield 

er destijds een de toestanden porsoonlijk te komen bostuderen. 

Wij hopen gsime dst hij binnen afzionbare tijd cen- 

zolfdo mededcling betr. het Vledams-Duits arrondissement zal 

kunnen doen. 

HET VLAAMS COMULTE VOOR BRUSSEL, 

voerlangt det een stabuut voor twoetilige personcelsleden zbu 

worden uitgewerkt. Het verlangt o.m." toekenning van cen 

twoctalighcidstoestag van 50 % ven de wedde."( De Brusselse 
Post 5/2/57 ) 

Wij verlengen dat togelijkertijd oon stetuut voor de 
a@rictzlige personcelsleden van Overmacs zou worden voorzien 

en tockenning ven cen dristelighcidstoeslag, die dan normaal 
60 [> van de wedde zou bedregen. 
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Le JOURNAL D'SUBEL 

bocindIgt in zijn nummor van 5 April jl. zijn goschiedkundigo 
bijdrage over " Barchon ", met cen overzicht van de betrekkin- 
gon tussen Berchon en de Abdij van Godsdal. 

TAS citoren. + 
" Uns seconde note de L'an 1676 se repporte ¢ux entrepri- 

ses militeires du roi Louig ATV dens nos régions, perticuliére- 

ment lors du siége de lfestricht par les Freneais, 
"On avait aoppleudi, écrit l'abbé, A 12 déroute des Alliés 

et A le gloire des Frenegais, mais ceux-ei se souillérent de 
erimes. . 

" Sous prétoxte que les habitants do Herve, Barchon,Housse, 

Chore tte ,etc,avaiont prété aide et assistance oux Alliés, on 
leur offrent leur traveil, vivres st leurs bouress, tandis que 

ces mélheureux y aveient été contraints par le force, les Fran- 

geis expédiérent une colonne infernéle sur ces endroits pour 

chétier leur félonic, diseient-ils. Rien n'échappa 4 la cru- 
auté et A la rapeeité des agents de cotte prétendue vengesnce. 
Ils outragtrent les femmes, mutilérent les hommes,pillérent 
toutes les églises suns exception." 

Vorder : , 
" Ay hamesu de Rabosée, proche du fort de Berchon,450 Bel- 

ges résistérent pendant toute une nuit aux asscuts de 1l*tennemi 
en Aotit T9T4. On a élevé un monument A cos héros dans le cimé- 
tigre militeire de “endre, sur les hauteurs qui dominent 1a 

vwellée de la Meuse." 
Hicrbij voermelden wij dat Z.E.H.Voltmans,tocn pestoor te 

St-Romy, deartoc opgeeist, met de spede in de vuist modeworkte 
een het begraven ven de gevallen slechtoffers, zo van vriend 
als van vijend. 

ONZE ALOUDE OVERIZASGESLACHTEN, 

Nieuws uit Limburg, uitgove ven het Prov,.Verbond voor 
Toerisme in Limburg, April 1957, geeft een bijdrage over de 
" Commanderey# ven Ouden Biezen " te Rijkhoven, waarvan ook 
deze van St-Pieters Voeren «afhankélijk was. 

De schrijver citeert dacrin dat de cerste Grootmeester 

von de Teutonische Ridderorde in het Heilig Lind, aldaer ge- 
sticht tijdens de Kruistochten, Hendrik Wallpot heette. 

Deze acnheling herinnert ons eon bijdrage uit De Limburg- 
se Leeuw, Sept./Okt.[954 betr. " Het Hoandelsverkeor over de 
feos tussen Zuid-Limburg ( voorol Eysden ) en Hollend ( wooral 
Dortrecht ) in de £5°, £6° en 17° ceeuw. Takken ven het geslacht 
Weelpot te Dortrecht." 

Dr Th.G.A,Bos, Amstérdem citeert een cantal nemen als 
Waelpot, Houbiers, Tosses, Jenssen, Gerardts,e.a. alle uit 
Moclingon/Eysden, die els Meesschippers in Dortreeht terecht 
kwemen. 

Wen dankbaar ondsrwerp voor onze jonge studerenden: het 
opsporen ven deze sloude Overmeasgeslachten. 

  

DOKUMENTATIECENTRUIT '" BOLRENKRIJG " 

Genooma Contrum word opmerkzaém fomeakt op de Overmads- 

declneming acn de Bocrenkrije. 
‘ De h.Roppe, gouverncur, schrijft ons,dd.?8 Maart W957 ;: 

Gearme geef ik U de verzckcring dat de Overmaas-deelname aen 
de Bocrenkrijg nict uit het oog verloren wordt bij de verdere 
uitbouw van het Document: ticeentrum-Booronkrije." 
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VELDEKE , Nr t74 van Fobrunri D957. 

Seeft°o.m. bijdragen in het diclckt ven Ue:stricht, Mergraten, 
Venlo, Heerlen. 

Ons bevelt mocst " Vere, vere vour Vléts " oen oud ker- 
misgebruik met tocspraék, dc " groedte kel ". Alleen plaitsge- 
broek wecrhoudt ons deze onboteclbare toospraak in har’ gehcel 
over te nemen. Het is nacr d¢ woordon van Drs P,Heynen, “" cen 
yoorbeeld von volkstaal vin 't rosechte soort, met al de cigen- 
schrppen van do volkstacl ,d.w.z.toncereet én naief in g'n denk- 
yorm, ongebreideld, kolderachtig, luchtig, bijne vulgcir soms, 
in a'n fentesie. Pittig, sprankelend in de beeldspraak en met 
verressende woordverbindingen." 

De lijst vin oude en verouderde woorden ven Mheer-Ban- 
holt, nacr uitspraak on woordensch:.t der goborenen voor 1870, 
wordt afgesloten. Ben groot oantel ven deze woorden had even 

goed in het Iend van Overmai's opgetekend kunnen zijn. 

  

DE C.P.0.,75 Blijde Inkomststraat,Leuven, 
beveclt do filmstrook " Op naar Morésnet " ean tusson de vele 
stroken, bijzonder pessend voor de Meimeend. 

Vermelden wij det dezc strook kén verkrogen in Neder- 

lendse en Duitse versic. 
Nr 5585 ; 55 beelden = Prijs 70 Fr. 

TS SINT-LMARTENS VOERRERN, 
werd de h.Hubert Veéssen, gcmeenterncdslid sedert [946 on 
schepen sedert 1952, eengesteld tot burgemeestor, ter vervan- 
ging van de h. Teney, overleden. 

TE REMERSDAsaL 

overleed op 25/2 in de ouderdom vin 67 jaron dhr Jules 
Pinckeers. Dhr Pincktors, brigcdicr in het Ned.legor, van dionst 
einde F9T8 arn dco grens te Eysden, kontroleerde de papicron van 
eon binnenkomondec Duitse cuto. 

"Kont gij mij den nict “,vroog wrevelig de inzittende,die 
niemend anders wis dan Keizer Wilhelm If, dis zijn heil zocht 
in de vluecht ni:r Holland. 

  

TE CLERMONT ; : 

Do h.Joseph Mounier, noteris, voorernstacnd geschiedkun- 

dige on folklorist, word vereerd met hot Kruis van Ridder in dc 

orde ven Leopold II. 

Proficiat. 

ZUIDNEDERLANDSE TONEELGROEPEN IN DE VOERSTREEK, 

Te Ts Grevenvocron | Kursacl ) speclde Mheor de operette 

" Het witte Piuzrd". 
To St¢Mertens Vocron ( Hcrmonie ) was Noorbeek te gist 

met een drama, 

OP DE B,J .8,SLOTVERGADERING , Louven , 24/4, 
nem eon atgeverrdigae uit de oostkinténs,in het Duits ,het 

woord."ij zijn golukkig,verkl:crde hij, iets near onze streek, 

waer @e B.J.B.in opbouw is, van deze dagen mee to nomen, dat 

yoor ons con sterkte is: de verbrocdering, de vriendsehap on de 

gezamenlijke trouw een Ploeg on Kruis." 
=-— = = = = = oe =
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DEVTSCHES KULTURLEBEN IN EUPEN-I.LIEDY. 

— me 

Es wire sicherlich leichtcr, tibor Cic eusteblicbenen 

Kulturereisnisse der zu Fnfe fehenden Winterseison zu berich- 

ten, els fiber ces Wenige, fas fer “eutschsprachisen Mincerheit 

tatsichlich geboten worren ist. 
Des besseron Verstindnisses weffen sei zun#chst ein gen 

kurzer Rlickblick in die jinsste Verfanfenheit restattet. In cer 

ersten Nechkriefszeit wor es trotz der aamels in jeter Hinsicht 

schwieriren Vorh*ltniése méflich, in Supen Ceutsche Theatersuf - 

fiihnrunten cufzuziehen, Cie ts " Wiener Opernstudio " besorgte. 
Die Darbictuncen erfreuten sich cines lebhaften Besuches, unt 

neben cen’ Secheuspiclen waren es besontors Cie volkstiimlichén 
Operctten, wic Cer " Vogelhincler " unc die “" Flecermaus ", 

welche vor tiberftillten Sklen sespiolt wurten, Im Zuge cer dll- 

femeinen sprachlichen " Umerzichune " mussten sie das Feld 

riumen. Die mittlerweile cerrintete Gesollschaft " Les berux 
Spectacles fronecsis " traton cuf den Plan, dcren Botriebsam- 
keit und Einfluss von lonct 2u Monet wochson, Zum fronzdsi- 

sehen Thecter pesellten sich bela die Vortritifze der " Grandes 

Conférences franenises ", spiter noch um @ie des " Cercle de 
Formstion religicouse " anreftillt. Das “eutsche Wort hatte auf 
kulturellem Gebict in Eupen keinen Pletz mehr. Dessleichen in 
Sankt Vith, wo ein " Cerele littéraire " von sich recen 
machte. 

Es wire clso nicht cine Zeile tiber aie letzte Spielzeit 
zu vermel@en, wenn im vergengenen Jahr in Eupen nicht die 
Vereinifunr “ Kunst und Biihne " ins Loben gcerufen worten wire. 
Thr Vereienst ist es zweifclsohne, fen frenadsischen Kultur- 

monopolismus cin eenz klein wenig ¢urchbrochen zu haben. Im 

Oktober licss sie G.B.Show's " Helden " sufftinren und im 
Februnr den " liitigen Seefahrer " von Goorg Keiser. Beide 

Stiicke brachte dic Loncéesbiihne Rhoinlend-Pfalz. Wihrend das 

erste verhtltnismissig gut besucht wor, liess beim zweiten cie 
Besucherzahl sehr zu wiinscheon tibric. 

Die Befenkon mancher, (@s unternommene Werk von “ Kunst 
und Bihne " mlisse kurz ofer lens scheitern, konnten fluckli- 

cherweise @urch die “ritte Vorenstaltung zerstreut werten. 
Das " Agehener Zimmertheater “ bercisterto am 20.iirz in 
Lessing's “" ind von Barnhelm " ein ausverkeuftes Hous, Vor 
ellem bemerkte mon mit Gonurtuune, dass diesmal auch cie 
Jugen? recht zhlreich vertreten wir. Bin hoffentlich sutes 

Omen ! 
Der erfolfreiche Abschluss @or @ies}#hrigon’ Spielzeit 

het "' Kanst und Biihne " offensichtlich angespornt, die Bezie- 
hungen zum " .cehener Zimmerthenter " auszubcuen, unc es 
scheint heute schon fostzustchen, diss die Blihne aus Cer n&hen 
Keiserstcdt nech don Sommermonaten wicder in Eupen soisticren 

wird. Dicse erfreuliche Voreussicht durfte jedoch nicht 
peniigen, um auch nur einizerm ssen einen buspleich zu dem 

frenzdsischen Kulturéinbruch 2u sehaffen. Weiterhin bleibt 
es @rinfen? vonnSten, ausser cen Schcuspielen auch Operetten 

auffilihren zu lessen. Was bereits seit Jahren, selbst ohne 
Kulture bkommen zwischen Belsien uné cer Bun@esrepublik,ftir 
Hésselt, Liittich un? andere Stadte Wirklichkeit geworden ist,
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sollte Coch in Eupen nicht unmsclich sein. Ferner wire deftir 
zu sorgen, d@ss in rezelméssizen L.bst&#nden Ceutschsprechize 
Vortrogsabende jeflicher -rt cinserichtet wiircen. 

Kiineist das Jahr ©1956-2957 cino Wents im Kulturleben 

Tupen-linlméctys an ? Das ist vorerst noch schwer vorauszusagen., 
Immerhin eber wurfe in Lupen ein never snfanz remacht, und 
ksinnte mas @asselbe von St-Vith beh-ppten, dann wire ein vor- 
sichticer Optimismus nicht cana unberechtint. 

{ ven onze korrespontent in Tupen ) 

his ne de isnge wintecrslaap 
Gods schoon nituur herleven gaat, 
Als '% gonneke in zijn gouden précht 
weer licflijk een ¢c hemel leeht, 

ry EEO: 

4ils boom en bos en veld en woi 

weer zwioren in hun feestkledij, 
hls loof on gras en bloemenkleur 
mijn hert yorkwikken met hun gcur, 

in Moi, 

Als 't boterblocmpje cn jasmijn 
zich koesteren in do zonneschijn, 
en 't henclsblauw vergeot mij niet 

Zich spiogclt in°dc bleuwe vlict, 
in Moi, 

ils "Ss morgensvrocg on 's evondslact 
het lieve neehtegasltje sleat, 
‘ls sijsj©, meos en distelvink 
hun wijsjce kywelen, pinkepink, 

Idi, Mot, 

1s porelatr cn kerscoboom 
weer beden in hun schoonhecidsdroom, 
en trotss cik on zilverberk 
zich mengen in Gods wonderwerk, 

in Mei, 

O mensenhért ontvlam in vuur, 
in Liefde, voor Gods schoon nituur. 

H.Nyssen.
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eee ee eee Vervolg. 

- Clest ici, c’est 14, se dit-il d'un ton farouche,que je 

youdrais vivre éternellement. Ni enfer, ni ciel ! A moi la 
terre et ses jouissances!... Mais je deviens vieux,trés-vieux, 

et puis la mort! Pourquoi Dieu a-t-il inventé la mort?.. 
Ctest horrible.,. la mort! 

L'homme se tut, s'élance sur les remparts et ecommenca 
une promenade forcenée le long des vieilles murailles. L'as- 

pect de cet inconnu, sans doute le maitre de céans, n'avait 
rien de fort repoussant: sa physionomie, un peu boursoufflée, 

paraissait encore assez jeune ainsi le soir,quoiqu'en regear- 

dant plus attentivement, on y remarquait une foule de rides 
qui lui donnaient pleinement la cinquantaine; ses yeux bril- 

lants encore d'un éclat particulier, fascinateur meme, com- 

muniquaient A ltinatant un frisson déagréable et malsain; 

quelques maigres et longs cheveux s'échappaient d'une toque 
de velours vert,entourée d'une chaine d'or, qui en faisait 
au moins quatre fois le tour; une rude moustache grisatre, a 

demi brilée, aurait-on cru, pousseit ses afguillons en avant, 
au dessus d'une bouche flasque et dépareillée; un menton nu, 
gros et é6pais retombait sur les brides bordées d'or d'une 

pélerine A longs plis et de drap vert; un jupon court et 

tailladé descendait jusqu'aux genoux, laissant apercevoir les 

bords d'une cotte de mailles artistement entrelacée; d*élé- 
gantes bottines en soie verte, dont les pointes e¢lors commen- 
eaient & s'allonger, emprisonnaient ses pieds et ses jambes 
jusqu'au milieu du mollet; ses jambes étaient revetues d'un 
haut de chausse de méme couleur. 

Te voila dépeint de pied eh cap, quoique je ne parle 
pas des bijoux dont il était couvert; de sa ceinture, vraie 
ceinture merveilleuse; des deux’ escerboucles flamboyantes de 
ses chaussures, de son pdignard, de son épée. C'était done 1a 
l'homme aux habits verts, connu et nommé ainsi par les bonnes 
gens du pays! Il s'arréte tout A coup en face de la porte, 
dont il vient de franchir les mérches extérieures; ses yeux 
restent fixés sur une niche de deux pieéds, dans laquelle se 
trouve fixée une medone d'un demi-pied, ses lévres se re- 
muent: était-ce pour prier? Non, car il se met 4 rire, en 
fausset, puis ajoute 

- Ah! etest toi, Vierge, mére du Messie qui fut envoyé 
pour nous racheter; moi, je ne fus pas compris dans la rédemp- 

tion. N'ai-je pas foulé aux pieds, moi, ta pitié sans bornes? 

Peux-tu encore, Seigneur Dieu, me pardonner 4 moi qui al 
commis tant de crimes? Allons, courage, faisons un examen de 

conscience, pareil a ceux gue ma mére faisait avec moi, lors- 

que j'étais encore un tout petit Stre innocent dans les Etats 

héréditaires de monseignsur Gérard, mon illustre pére. 
L'homme reprit sa promenade, les bras croisés sur su 

poitrine et les youx dirigés vers les étoiles qui scintil- 

laient dans l'azur du firmament. Tout 4 coup, il se frappe 
violemment le front, rugit et s'éeric :
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- Non! point de pardon pour le prétré sacritége! A lui 1! 
enfer et, puisque telle est ma destinée, faisons ic plus de 

mal possible! & ecs Liéecois surtout, dont je nteus jamais 

qu'aé mo plaindre; sédhisons, tuons! ot toi, Satan, mon vioux 
compere, puises-tu armer contro eux vinget nations différentes 
qui vicndraiont festoyer au milicu de leurs miséres ot de 

lours maux A la lueur des incendics de leurs maisons, do Lours 

palais ct de lours temples! Oh! alors, tu viendras m'invitor 

A la féte ct l'on mo verra, avec mos braves scudards, arrachor 

la derniéro picrre ds lours fonda tions et faire dispe sreitro, 
s'il cst possible, la poussiére méme de ses dbris. 

Puts rotombent de cétte furcur A un avattement complot : 

- Hélas! s'écrico-t-il, je suis devonu bien méchant! J'étais 

né pour’ faire honncur 4 me famillo, et maintenant, rebuté 

partout, jo vis méprisé, oh! méprisé! ee nis redouté! au 

milicu dos foréts, dang 1a eompagnic des bGtoe sauvages et da! 

hommes plus torriblos encore, aprés évoir fait jaon Trepaire de 

ques vicux manoirs juchés sur dos soimes “es monvagnes. 

ourguei done toutes les circonstunces solenneiies dc ma vie 

ont-clles concouru a ma porte? 
"Oh! je me le rappolle cneoroe es moment redoutable qui me 

langa définitivoment sur le pento fatale ect irvesistible du 

vico: o'était un matin, le 22 Marg T2880: aprés avoir combattu 

toute la nuit contre me conscioncc, Ltembi tion LYemporta,l'or-= 

gueil terra gsi ce qu! ‘il y A4vait oncorc do bon dams mon cocur, 

quoiqutil fit aéja bien corrompu: je mo fis pr e6tro pour.reste 
prings! 

" Ont, meis je prends ici le cicl & témain des offorts que 

ma femille fit suprés dc moi pour m'oengege: dears sotte voic 
décisive; mon pére, mon frére, tout le monde somtlait conjure 
contre moi, qui, plein Ge faiblesse, ai fini par suecomber. 
Ohije nten vouldis pes d'ebord; mais jiavaiu ascopté l*téloction; 
tous miappolsitnt 1™Elu. Jtallais pordrc cette boile princip 

peuté; le pape, maudit soit Ic eons le pane me ton Ait le 

coutcan sur la gorge, onfin, Jc devais me dealcor. 

" Et j accepted! "Et jo me figs protre! Inscnss que 4c tus! 

 Plutot que de perdre co botu Joyeu, jtal sasritié mon ame. 

Quo jteu’se été plus sage, si j'étcis rontré © _a maison dc 
mon péro, comme un simple chevalicr. 

  

" Qué dis-fe? rentrer cu chatenu de mis énece. res? mits on 
aveit vomi contre moi des monsees dc mors, Jans te eas ot jf? 

auracis abendonné mon siégée princicr! 
Et pis, d'aillours, ces meneces ne mi'eussent pes of- 

frayé, si’ me détermination de quitter eit été bion prise une 
fois, Non, que tout rotombe sur moi! l'avrarzce. 14 luxure, j 

Ltembition, l'onvio dc dominor me suffsqi 7 2% eb me clouaient 

a ma place: ees ennemis étaient invincibics 

" Et je me fis protre! e' était un matin,ne 22 mars I 
lés oiseaux chantaiont, ce mabin-la; les viocacis 
sonnéient A toute volée; dans lés rues, on entendit 14 v 
des hérauts annoneant le eérémonie. : 

      

   

  

" Pale et déteit, je sortis de mon “it, i péché dans le 

eosur; la vellle, avais osé ,profaner te of %) ae Péni« 

tence, ,moi,qui Seen. “dovaigs Stre éveque, Arras ai eure recou- 
vert de mes votements, je crois que jo mc suis mis a genoux 
devent le Christ ct Le Vierge: j'cus 1° 920 as prior, ouL, 

jl'eus cette audace et des lermes noyér: nm yeuk,et des 

larmes couléroent le long de mos joucs; sala, meis Jo
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sentsis 1A, dans le fond de mon ame, que mon sort éternel 
e@llait se jouer. Une mauveise pensée me survint ot je m'en 

fus en ricanant: Au diable les serupules! 12 confession n'est 
pds d'institution divine! 

"Je pénétrai dons le cathédrale de Saint-Lombert, comme 

un voleur, furtivement ct creignent ad'étre observé: je croy- 

ais que cheque oeil allcit pénétrer le profond abbme de mon 
a. . *, * ’ = . 

Ame! Le saerement de 1'Ordro'’me fut conféré et je’me souviens 

encore d'un sourire ironique, qui, dans ce moment, vint of- 

fleurer nes lavres. Cepondant je resteis indiff4rent a tout 

ce qui se faisait autour de moi; une statue de merbre m'eft 

aussi bien romplacdé. L'ondureiasoment du coeur somnongeit-il 

pour moi? : 

" Mors, j'officiai pontificalement: je gravis les degrés 

de lteutel, j'allai droit A 1 consécration sans soureiller. 
Et je connaissais mon iniquité et toute la ncirecur de tha 

conscience! Hoe est corpus moum, fis-je, et j'en restai 1a: 
oh! oh! j'étais atterré! je tremblais, oh! comme jo tremblais! 

Je m'éteis point encore si méchent!.. n'est-il pas vrai? 

Mois, je continuai!.. je consacrai!.. je conmmuniai! quelle 
terrible commotion j'éprouvei, alors, déns tout mon Stre! 
Oh! ctest affreux que ectte chose, laquelio je ne puis defi- 

nir; ¢'était lthorrour et 14 pour on méme temps; o'était le 
secrifice et le flamme impure de 1l'holocauste de Cain; c! 

éteit du repentir ct de l'endurcissement; j'avais commis en 
un jour un triple sacrilege! 

" hussi, jomeis’je ne ltoublicraij dens cc moment supréino, 
L'ocil grand ouvert, la bouche béente, les orecilles fermées, 

4e@ orus voir Saten en personne A l'autel élevant le cAlice 
au dessus de sa tate infornale et déchirant A belles dents 

le corps scuré de celui quo j'ose & peine nommer! Oui,je vois 

encore ses yeux, les youx du prince des ténébres; je vois” 

son sourire et secs’ yeux; te sourire plein do satisfaction,me 

disvit! C'est bien, Honri, c'ost bien; maintenant tu os digne 

de moi, toi, qui n'és’pas ersint de fouler eux pieds le 

Snint des saints; toi, qui as 6sé ereccher a 1a foco du Dicu 

erucifié; toi, qui’cs mis «ux picds de 1a heine infernale, 

lc souvercin pmour, le sainte charité; toi, qui as romplreé 

dans ton cocur 1% divine capérence per le désespoir sans fin; 

toi, qui as déposé “ti fond de tes entrailles 1" énorgique 

impiété cu licu do 1'énorgique foi; toi, qui es briilé tea 
derniére priére cux flames des onfcrs; toi, qui n'tes plus 

le bien; toi, qui cs tout le mal; toi, qui n'as plus de eiel 

ouvert; toi, qui ne boiras plus désormais qu'cux fleuvés 

épouventebles du sombre empire: Oh! tu es digne de moi ,Henri! 

c'est bien, Henri! Hélas! Henri, te scuvencis-tu de ti mére? 

Non! : 
Et l'homme sux hebits verts pleursit encore.Peut-étre 

ellsit-il demender perdon 4 Dieu‘ i 

- Crest A pertir de cette messe sacrilége, reprit-il,que 

je suis devenu entiérement mouveis... Voila pourguéi le miseé- 

ricorde divine stest éloignée de moi. ‘a: si 1A miséricorde 

du Crueifié me touchait.. ircis-je rehonse: A m2 bonne et 

gente vie? Quoi! Je fersis pénitence! moi, porter le cilice 

et me couvrit de cendres! oublier mes douces “mours! m'tec- 

cuser de mes vengecnces! rendré les biens gue j'ui cequis, 

injustement, dit-on! Quoi! moi, noble cho\clicr, prince,
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j'endossereis le froe d'un moine et je m'enfouirais dons un 

cloftre, su fond de quelque cellule, en proie 4 tous les dé- 

sirs de m choir!... Et j'endurerais pareils supplices en mo 

frappant 14 poitrine: mec culpa.’ 0 Dieu! ntespére point celn 

de celui qui'’renouveln, pour toi,toutes les soufrences de oA 

passion. Non, ne L'espére pis: esr tu es indigne de moi, com- 

me je suis indigne de tol. An! n'y pensons plus. Mais pour- 

quoi mon premior saterilége ¢pparnit-il toujours devant mol, 

comme un spectre ¢ffreux? Nous irons le noyer dens le vin, 

ot gon souvonir ne m'importuner’’pas daventage. , 

Lo silonce régno de fiouvenu, et Henri de Guoldre, 

ex-ptinee-évéque do Lidge, déposé l'on 1274, cu concile de 
Lyon, per le pepe Clément AX, & enuse de ses débordements, se 

peneha entre deux créneux ct écouts attentivement. Il n'en- 

tendit que le bruit dos pis des sentinolles ot le elapote- 

ment de l'esu & la base du rocher. 

- Rien, fit-il A voix bissc. T1 devait venir pourtent au 

milieu do la nuit. Il me l'avait assure. 
Ay méme instent, los sons lointsins d'un instrument 

s'élevérent dans le silenee do’la nuit, des profondeurs des 

bois épris qui, A cette épogque, couvrfAient les montcgnes de 

1'Ourthe. ‘ 
- Enfin, c'est lui, continu: le chevilier; 11 jouc Beir 

du Sombre-Ghftelsin. Per m foi, il n'est pis si béte qu'il 

en 4 liapparence: il sait «pproprier ses airs eux circon- 

stences. Clost bien; voilA quo tout se feit comme je Lfai 

ordonneé. 
On entendit elors les sons éelstents dc la corne du gtr- 

do do nuit qui voillcit su sommet de l'une dos doux tours de 

1p porte méridionslo dc Montfort. Un énorme pont-levis s'5- 

peissa sur les bords du roc voisin, qui se dresseit vis-a-vis; 

les herses furont tirées et un grond corps allongé dispsrut, 

comme un révo, sous 1* vofite obscure, Henri de Gueldre ot 
Raymond lo ifudit étcient en présence. 

- To mids fcit attondre, Reymond. 
- Soignour, il est minuit. 
- Soit.ducllcs nouvolles m'cpportes-tu du Limbourg* Le 

Limbourg est-il treonquille? 
- Pos trop; vous savez 1é...ces fomilles,.. 
- Ellcs ont recomencé lours luttes interminables. 

- Oui.Lours hcines féroees ne font que s’aceroftre.Ellos 

ont trouvé un climent eon plus. 

- Je le soupeonne: Joon de Brebent se met de le prrtic, 
Mais jo voudrois bien sfvoir a qucl titre. 

-. Il se dit duc de Limbourg. 
- Perr 1’enfor! il ment.. Voyons:dis moi pourquoi Jen de 

Brebrnt 9 pris lo titre de duc’ de Limbourg? Mon neveu Renaud 

n'2-t-il pes le droit do jouir, sf vie durant,du duché et de 

ses @épendrnces? Co’ droit ne lui ‘-t-il pes été reconnu pir 

l'empereur Rodolphe, @cns les lottros d'invite tion qu'il fit 

expédier A Ermengarde, épouse do mon susdit neveu! 

- Tout cele est bien ibis vous apprendrez,séigneur de Mon- 

fortqu'*dolphe, comte do Berg, viont de vendre, “u duc de 
Brebent, scs droits A le succession du Limbourg. 

Wordt vervolgd.
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Steenweg op Ninove 152 
Z.E.H. Dr H. Veltmans Comité) (Platdiets Huis). 
  

Postrekeningen : Brussel 5202.51 

Den Haag 1455.32 

OVERMAAS ROEPT ! 
Hierbij nemen wij nogmaals de vrijheid de aandacht van het Vlaamse land te vragen voor 

Overmaas, alsmede beroep te doen op zijn steun. 

Wij verwijzen vooreerst met trots naar onze verwezenlijking 1956, de uitgave van “Va gen 
Weech bes a ge Graaf” (Van de Wieg tot aan het Graf), Folkloristisch Drieluik uit het Land van 
Overmaas, door wijlen Ereleraar Dr J. Langohr. Dit verschijnen werd niet alleen uiterst gunstig 
onthaald over geheel Overmaas, in de meest verscheiden kringen, het verwekte niet alleen een 
rechtmatige trots in het hart van ieder rechtgeaard Overmazer, doch het leidde Overmaas binnen 
in de hoogste kulturele en wetenschappelijke kringen van ons land en tot verre buiten onze 
grenzen, 

Hierna onze bijzonderste opgaven voor 1957. 

Het Pastoor Veltmans Gedenkboek, waarvan hierna de beknopte inhoud. Wij wachten thans 
op een voldoende aantal inschrijvingen om het werk zonder al te veel risico aan de drukker te 
overhandigen. 

De bijzondere Overmaas-Voorlichtingsbrochure, in beide landstalen, die zal verschijnen bij 
gelegenheid van het aangekondigde wetsontwerp van de h. Vermeylen, Minister van Binnen- 
landse Zaken. 

“DE BAND”, Tweemaandelijks Tijdschrift voor Overmaas. Het eerste nummer verscheen 
op 1-1-1957, op 24 blz. Uit het voorwoord lichten wij het volgende : 

“DE BAND” wenst de band, het verbindingsteken te zijn tussen de Nederlandssprekende 
‘’mensen van Overmaas : Platdietsers, Viamingen en Nederlanders. 

“Onze belangstelling zal beurtelings gaan naar de geschiedenis, de folklore, de volkstaal, 
het natuurschoon, de kunsten en ambachten in verleden en heden, de stromingen die Over- 

‘“maas beroeren op alle gebied. 

“DE BAND” wil niet het sedert zoveel jaren nagestreefde tijdschrift ’‘Heem’’ vervangen. 
" Hij wil wel de aanloop zijn tot ““Heem’’. Een verzamelingblazen. 

“Door het verspreiden van dit blad beoogt het Comité in eerste instantie, de leidende 
" Overmazers een klaar inzicht te geven in feiten en toestanden, zelfsbewustzijn en fierheid bij 
"te brengen, samenwerking aan te wakkeren, — wel bewust dat zonder deze, de beste wettekst 

een dode letter zal blijven en verdere katastrofen als de telling 1947 onvermijdbaar zullen zijn.” 

Wij vertrouwen, als vorige jaren, op uw milde steun te mogen rekenen. 

Postrekening : voor Viaanderen : Brussel 5202.51 
voor Nederland : Den Haag 1455.32 

telkens op naam van het Langohr-Veltmans Comité, Steenweg op Ninove 152, Halle. 

Wij danken bij voorbaat. 

J. VERCKEN de VREUSCHEMEN Dr B. WALPOT Mr M. LANGOHR Z.E.H. J. LENSSEN 
Rustend Woudmeester, Ereleraar, Advokaat, Pastoor, 

MEMBACH. MOELINGEN. ANTWERPEN. ST-MARTENS-VOEREN, 

G. SPEETJENS Piet ZIMMER J. LONDON A. MEENS 
Handelaar, Mijnwerker-dichter, Landbouwer, Bediende, 

SIPPENAKEN. KELMIS. ST.-PIETERS-VOEREN ST-MARTENS-VOEREN. 

Jean CRUTZEN Hubert NYSSEN Dr J. NYSSEN J. FRANSSENS-BALTUS 
Slachter, Landbouwer-dichter, Rijksveearts Sekretaris v.h, L.V.-Comite, 
TEUVEN. MORESNET. ST-MARTENS-VOEREN. MONTZEN & HALLE.



PASTOOR VELTMANS GEDENKBOEK 

INHOUD 

“Moorwoord” namens het Hoofdbestuur van het Davidsfonds. 

“Hij was een Rechtvaardige”’. 

Inleiding door J. van Veldeke. 

Stamboom van de familie Veltmans. 

Met medewerking van de familie uit Genk, Maastricht, Haelen-Roermond, de Kulturele Ra- 
den van Belg. en Ned. Limburg, verschillende gemeentebesturen en ZZ.EE.HH. Pastoors. 

In het College te Beringen. 

In het Klein Seminarie te St-Truiden. 

In het Belgisch College te Rome. 

Schrijven van Z.E.H. Kan. Kempeneers, sekretaris van de Bond der Oud-leerlingen van het 
Belgisch College te Rome. 
Interview bij Mgr Prins Ferdinand de Croy, enig nog in leven zijnde medestudent van pas- 
toor Veltmans te Rome. 

Z.E.H. Dr H. VELTMANS, STRIJDEND VLAMING. 

“Taalgrenstoestanden in het Luikse (Overmaas)”. 

Voordracht gehouden te Leuven, de 7 juni 1928, op de Algemene Vergadering van het 
Davidsfonds. 

“Schriftelijke Tussenkomst’’ op het Algemeen Kongres van het Davidsfonds te Leuven, op 12 sep- 
tember 1954. 

“Rede uitgesproken bij het gouden priesterjubileum van Z.E.H. Veltmans, te St-Martens-Voeren, 
op 12-10-1941, door de h. Henri Vaessen, gemeentesekretaris. 

“Pastoor Veltmans en de K. VI. Taalgrens-Aktie”. 

“Pastoor Veltmans en Overmaas”. 

Uit De Vlaamse Linie’’ van 22-12-1950. 

"Grijze Vechter”. 

Uit “De Vlaamse Linie’’ van 21-11-1952. 

“OPROEP TOT VLAANDEREN”. 

Radiotoespraak door pastoor Veltmans op de Overmaas-Voorlichtingsdag te Brussel, op 
29-3-1953. 

Z.E.H. Dr H. VELTMANS, SOCIAAL WERKER. 

Z.E.H. Veltmans en de Belgische Boerenbond. 
Z.E.H. Weltmans en de Kristelijke Arbeiders. 

DE PASTOOR VELTMANS PRIUS. 
Stichting van de Pastoor Veltmans Prijs in de schoot van het Davidsfonds. Bijdrage ver- 
schenen in ‘De Belleman’, |, Winter 1955. 
Tekst van de Stichting. Leiding december 1954. 
Werking en eerste uitslagen van de Prijskamp. 

PASTOOR VELTMANS WORDT TEN GRAVE GEDRAGEN. 

"Kanselrede”’ 

uitgesproken door Z.E.H. J. Hanuset. 

"Grafrede” 

namens gemeentebestuur, kerkfabriek, parochie, door de h, Henri Vaessen, gemeente- 
sekretaris. 

“Grafrede” 

namens Davidsfonds en Dr Langohr Comité, door Z.E.H. J. Nagels.



De H. Mis. 

Deelneming van heinde en verre. 

De Parochiekerk van St-Martinus te St-Martens-Voeren. 

De Voorgangers en Opyolgers van Pastoor Veltmans, van 1330 tot heden. 

Mathieu ROYEN, 

de rechterhand van Pastoor Veltmans (geb. 1911, gest. 1952). 

VARIA. 

Anekdoten uit het leven van Pastoor Veltmans. 

ILLUSTRATIES. 

Grote foto van Z.E.H. Dr H. Veltmans. 

De Vier Veltmansen, familiefoto met vier geestelijken Veltmans, genomen even na de 

terugkeer van Rome. 

Pastoor Veltmans te midden van zijn Familie. 

Pastoor Veltmans met een groep trouwe vrienden. 

De Kerk van St-Martens-Voeren. 

De oude Pastorij. 

Verschillende foto’s van de begrafenis. 

Het Graf van Pastoor Veltmans. 

Fotocopie van schrijven van 20-5-1951] aan een confrater. 

Prijs van het Werk : 

Bij inschrijving: gewone uitgave 75 F. 

luxe uitgave zo 

Deze prijzen worden naderhand gebracht op minstens 100 en {50::F, 

Men gelieve bijgaande bestelkaart zo spoedig mogelijk, volledig ingevuld, terug te sturen.


