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Voorwoord  

 

Spin-off 

‘In de media is een spin-off een verhalend werk dat is afgeleid van een of meer reeds bestaande 
werken, zoals een televisieserie of film die ontstaan is uit een al bestaande serie of film.’ Dit is 
een definitie op Wikipedia van een interessant verschijnsel waar Verhalis in de loop van 2017 
mee te maken kreeg. 

We zitten midden in ons jubileumjaar 2018 (we bestaan 10 jaar!) als we ons jaarverslag 2017 
presenteren en dat doen we met gepaste trots. Wie had aan het begin van dat jaar gedacht dat 
het een monumentaal jaar zou worden waarin we de grondslag zouden leggen voor een project 
waar vele fietsers de komende jaren van zullen genieten. Het project De Dodendraad Leeft krijgt 
namelijk een heel bijzondere spin-off: een langeafstandsfietsroute langs de Nederlands-Belgische 
grens. Deze staat in het kader van De Dodendraad die daarmee definitief een markering krijgt, 
meanderend door het grenslandschap tussen de Noordzee bij Knokke en het Drielandenpunt bij 
Vaals. Langs ons uitdijend land art project met witte krokussen op vele plekken langs deze route, 
groeit er dus een nieuwe loot aan de stam van Verhalis. 

We deden nog meer waar we u graag over vertellen in dit jaarverslag, dus kijk gerust verder. 
We danken onze kunstenaars, onze vrienden, onze subsidiënten en alle anderen die ons 
materieel en immaterieel steunden en op wie we ook in 2017 weer konden rekenen om 
geschiedenis een persoonlijk gezicht te kunnen geven.  

 

Thomas Heesters 
Bestuursvoorzitter Verhalis 
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Over Verhalis 
 

In juli 2008 werd stichting Verhalis opgericht door filmmakers Jeroen Neus en Carine van Vugt. 
Verhalis was vooral bedoeld als paraplu om onder samen te werken vanuit hun gedeelde passie. 
De stichting stelde zich ten doel om kleurrijke, inspirerende (levens)verhalen te verzamelen en 
hierbij te zoeken naar nieuwe manieren om deze verhalen uit onze, vaak nog recente, 
geschiedenis te vertellen.  

Inmiddels bestaat de stichting 10 jaar. Er zijn in die tijd bijzondere projecten gerealiseerd, 
waaronder de nog steeds groeiende documentaireserie Kloosterverhalen; een erfgoedgame 
over de Tachtigjarige oorlog in Breda; Geluk op 13, een breed samenwerkingsproject in 2013 en 
De Dodendraad Leeft, een groeiend landartproject langs het traject waar 100 jaar geleden de 
Dodendraad door de Duitsers werd aangelegd. 

Kartrekkers van onze projecten zijn Jeroen Neus en Carine van Vugt van Lumineus. 

 
Het bestuur van Verhalis bestaat uit: 
 
Thomas Heesters, bestuursvoorzitter 
Agnes Vugts, penningmeester  
Meike van Zandvoort, secretaris 
Arnoud-Jan Bijsterveld 
Wilbert Willems 
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Activiteitenverslag 2017 

DE DODENDRAAD LEEFT 

De dodendraad leeft is een erfgoedproject en een landkunstwerk. Ons streven is om langs de hele 
Nederlands-Belgische grens, witte krokussen te planten op het traject van de voormalige 
Dodendraad. Een krokuslint van 350 kilometer lang. Daarnaast willen we ook een 
langeafstandsfietsroute ontwikkelen langs alle reconstructies van de Dodendraad. 

De Dodendraad was een elektrische grensversperring uit de Eerste Wereldoorlog. Op de 
draad stond een spanning van 2000 volt. Bij deze versperring zijn zo’n 1000 slachtoffers gevallen. 
Verhalen over en verbeelding van dit immaterieel erfgoed worden ingezet om de identiteit van 
de grensregio en zijn bewoners te versterken. De zoektocht naar het traject van de dodendraad 
levert veel mooie ontmoetingen op met de boeren in de grensstreek. Er komen verhalen naar 
boven die al 100 jaar in de families doorverteld worden. 
 

   

 
We hebben de afgelopen jaren al wat kleine pilotprojecten gedaan in Kalmthout en Baarle-
Hertog, samen met Erfgoed Brabant. In 2015 hebben we een groter stuk onder handen 
genomen: 11,5 kilometer op de grens van Zundert en Wuustwezel. In 2017 bloeide het witte 
krokuslint in Wuustwezel voor de tweede keer. 

   

 

UITROL DODENDRAADPROJECT  

We hebben in 2017 samenwerking gezocht bij Provincie Noord-Brabant en Erfgoed Brabant om 
het project uit te kunnen rollen langs de hele grens. Daarvoor hebben we met medewerking van 
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Heemkundekring Amalia van Solms eerst een landelijke bijeenkomst georganiseerd in 
Zondereigen, om te polsen of er animo voor ons plan was bij de betrokken gemeentes, 
provincies en heemkundekringen. Dat bleek er zeker te zijn en er werd besloten de week van 7 
tot 14 oktober 2018 uit te roepen tot ‘de week van de Dodendraad’, waarin op zoveel mogelijk 
plaatsen tegelijk krokussen worden geplant. 

Daarna hebben we 5 informatiebijeenkomsten georganiseerd in vijf verschillende regio’s langs de 
grens waaraan in totaal zo’n 200 bestuurders, ambtenaren en heemkundigen deelnamen. Het 
doel van die bijeenkomsten was alle betrokkenen te informeren over ons voornemen een 
langeafstandsfietsroute langs het dodendraadtraject te realiseren en het krokuslint van 
Wuustwezel/Zundert uit te breiden naar zoveel mogelijk gemeentes langs de grens. 
 

  

Startbijeenkomst ‘de dodendraad leeft’ op 25 september in Zondereigen  

Tijdens die bijeenkomsten hebben de deelnemers van aan elkaar grenzende gemeentes op 
kaarten al samen bekeken wat de mogelijke geschikte plantlocaties zouden kunnen zijn. 

  

 

FIETSROUTE  

Een langeafstandsfietsroute langs het traject waar de Dodendraad heeft gestaan is de tweede 
component van ‘de dodendraad leeft’. Zo’n route zou het verhaal van de Dodendraad op een 
geheel eigen en duurzame manier door kunnen geven. We hebben het afgelopen jaar daarvoor 
samenwerking gezocht met de twee belangrijkste fietsplatforms in Nederland en België: Grote 
Routepaden en Nederland Fietsland. Onze vraag was hoe we het beste een 
langeafstandsfietsroute kunnen realiseren en of zij mogelijkheden zagen om er een LF- of 
‘icoonroute’ van te maken. Omdat beide organisaties in een transitieperioden zitten, raadden zij 
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ons aan ons aan alvast een route op te zetten op basis van het bestaande 
fietsknooppuntennetwerk en daar een site bij te maken met een kaart en verhalen over de 
Dodendraad. Zij waren beiden enthousiast over ons idee om deze themaroute uit te zetten. Dit 
plan hebben we tijdens de informatiebijeenkomsten voor ‘de dodendraad leeft’ voorgelegd aan 
de grensgemeentes, die daar over het algemeen positief op reageerden. 

   

 

 

10-DELIGE SERIE KLOOSTERVERHALEN  
VOOR DE FRANCISCANESSEN VAN VEGHEL 

De zusters Franciscanessen van Veghel werken al enkele jaren aan het vastleggen van hun 
erfgoed en zochten naar nieuwe vormen om hun gedachtegoed door te geven aan volgende 
generaties. In eerste instantie dachten ze aan een permanente tentoonstelling, waarvoor ze ons 
uitnodigden om die voor hen vorm te geven. 

In overleg met de erfgoedcommissie van deze congregatie werkt Verhalis een serie ideeën uit 
om hun verhalen en spiritualiteit voor diverse doelgroepen en tijdsperiodes vast te leggen. 
Onderdeel van dit project is een serie van tien korte films: portretten van zusters die ieder een 
aspect uit hun kloosterleven belichten, gerelateerd aan tien grondwoorden die de identiteit van 
deze congregatie uitdrukken. 
In 2016 is gestart met de opnames en de montage van de eerste 3 films voor deze serie, die 
uiteindelijk ook deel zal uitmaken van ons grotere project Kloosterverhalen. 
 

   

In 2017 hebben we de opnamen gemaakt voor 4 nieuwe films. Die films worden in 2018 
afgemonteerd. 
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Publicaties en vertoningen  

• In februari werd op het documentairefestival DocFeed in Eindhoven onze film ‘de 
terugkeer van het paradijs’ vertoont. 
 

• Op 24 februari werd ‘de terugkeer van het paradijs’ vertoond bij Pop Up Cinema 
in de NWE Vorst in Tilburg. Met live een muzikale introductie die naadloos 
overgaat in het begin van de film. Muziek: Jan Wirken en Mete Erker. Na afloop 
een interview met de filmmakers. 
 
 

 
 

• Erfgoed Brabant plaatste in de eindpublicatie van hun project ‘Verhalen van 
Vriend en Vijand’ een artikel met foto’s over ‘de Dodendraad leeft’. 
 

• In De Koerier, het tijdschrift van Brabants Heem, verscheen in het juninummer 
een artikel van Carine van Vugt over de uitrol langs de hele grens van ‘de 
Dodendraad leeft’ en de geplande ontwikkeling van de fietsroute.  

 

Vrienden van Verhalis 
In 2016 zijn we gestart met Vrienden van Verhalis. In 2017 telt Verhalis 25 vrienden. 
 

Subsidiënten, Sponsoren en Partners 
In 2017 ontving Verhalis subsidie en steun van:  

Provincie Noord Brabant 
Erfgoed Brabant 
Erfgoedcel Noorderkempen 
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Vooruitblik 2018 
 
We onderzoeken ideeën voor nieuwe projecten en werken in ieder geval aan de uitvoering van 
onderstaande projecten: 
 
DE DODENDRAAD LEEFT 
Uiteindelijk doen 28 grensgemeenten uit België en Nederland mee met De Dodendraad Leeft. 

Die gemeentebesturen wordt gevraagd zich te commiteren het project in hun eigen gemeente 
vorm te geven. In totaal zullen er in 2018 zo’n 150.000 witte krokussen geplant worden door 
kinderen van zo’n 75 basisscholen. Wij maken voor de gemeenten een lesbrief, een infobord en 
we verzorgen de communicatie naar de pers. En we ontwikkelen de fietsroute. 

Grote Routepaden, het fietsplatform uit België wil toch participeren in de ontwikkeling van de 
langeafstandsfietroute langs het traject van de Dodendraad. De route zal  de ‘grensroute’ gaan 
heten. Verhalis maakt een website voor de grensroute en Grote Routepaden geeft in 2019 een 
uitgebreide fietsgids uit. We zorgen samen voor de lancering van de fietsroute in de markt.  

Het fietstraject zal lopen via het fietsknooppuntennetwerk. De Dodendraad leeft wordt weer 
een project met een groot draagvlak, met ook een ruime diversiteit van subsidienten. 

 
10-DELIGE SERIE KLOOSTERVERHALEN  
VOOR DE FRANCISCANESSEN VAN VEGHEL 
We werken verder aan de 10 portretten van zusters, aan de hand van de 10 grondwoorden die 
door de erfgoedcommissie van de congregatie in samenwerking met Adri Bosch zijn 
geformuleerd. 
 

SYMPOSIUM TGV 10-JARIG JUBILEUM VERHALIS 
In 2018 viert Verhalis haar 10-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan organiseren we een 
symposium met als thema ‘levensverhalen in de openbare ruimte’. De doelgroepen zijn 
erfgoedprofessionals, verhalenvertellers en de achterban van Verhalis.    
   


