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Themanummer De Eerste Wereldoorlog: 
 
* Herdenking 100 Jaar Vluchtoord Uden. 
* Monument 100 Jaar Vluchtoord Uden. 
* Adriaan van Ravestein uit Volkel in de 
 USA, een ander verhaal uit de 
 Eerste Wereldoorlog. 
* Bijdrage tot de geschiedenis van Uden 
 door Piet de Groot, deel 20. 
* Werrens in Uden: L'histoire se répète! 
* De heemcollectie: Uit het vluchtoord. 
* Kaartje: OAT 1832, La Place in Uden. 
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  Sprokkelingen 

 
Historisch informatieblad van 
de Heemkundekring Uden. 
Verschijnt 4 keer per jaar. 
 
Jaargang 28 
Nummer 111 
Maart 2015 
 
Oplage: 270 stuks 

Van de redactie 
Geen nieuw jasje, wel een nieuwe opmaak. 
Na vijf jaren en twintig nummers, 91 t/m 
110, vinden wij het als de redactie tijd wor-
den voor een iets andere uitstraling van 
Sprokkelingen. 
Heel veel hebben we niet veranderd; zo 
hebben we de omslag en het lettertype het-
zelfde gelaten. De aanpassingen zitten voor-
al in de weggelaten kaders om de titels van 
de artikelen en de direct daaronder volgen-
de naam van de auteur, zodat u niet naar 
het eind van een artikel hoeft te bladeren, 
om te zien wie het artikel heeft geschreven. 
Verder hebben we de eventuele inleiding 
iets meer cachet gegeven en zijn we afge-
stapt van de vaste uitlijning, omdat dit vaak 
absurde regel-indelingen veroorzaakte. 
Enne … o ja, deze rubriek heet voortaan 
Van de redactie, maar wat was de titel voor-
heen ook al weer? 
 
Sprokkelingen gaat digitaal. 
Steeds meer leden en externe relaties geven 
aan dat zij de voorkeur geven aan een digi-
tale versie van Sprokkelingen. Dit is te rege-
len via Has Hendriks, de secretaris. 
De gedrukte versie zal standaard blijven 
voor onze leden en relaties. 

De activiteiten van het 1e kwartaal. 
Maandag 5 januari: 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Na de korte terug– 
en vooruitblik door de voorzitter was er 
ruimte voor een muzikaal intermezzo door 
Jan van Kuijk. De zelfgeschreven Volkelse 
en Újese liedjes werden met een daverend 
applaus gehonoreerd. 
Na de pauze was het tijd voor onze Újese 
Kwis, dit keer in elkaar gezet door Has Hen-
driks. Als basis was hij uitgegaan van een 
opdracht van Stichting C voor de Udense 
schooljeugd. De 40 cryptische omschrijvin-
gen van straatnamen e.d. bleken moeilijker 
dan verwacht. Team Pierre-Luciën wist op 
één na alle vragen goed te beantwoorden. 
 
Maandag 9 februari: 
Wandeling over het voormalige buurtschap 
Melle. Inleiding door Wim Rovers. 
 
Maandag 16 maart: 
De reis van koning Lodewijk Napoleon door 
Brabant in 1809. Inleiding door Hans van 
den Eeden uit Heusden. 
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Herdenking 100 jaar Vluchtoord Uden 

Communiceren en samenwerken. 
De eerste taak van de Coördinatiegroep 
100 Jaar Vluchtoord Uden van de Heem-
kundekring Uden was om te communiceren 
met andere partijen en te kijken of er kon 
worden samengewerkt met deze partijen. 

Gedurende 2014 groeide de lijst van part-
ners gestaag. Er bleek duidelijk behoefte 
aan een gecoördineerde organisatie en er 
werd bijna maandelijks vergaderd. 
 
Een alfabetische opsomming van de deelne-
mende partijen, naast de HKKU: 
Bibliotheek Uden (NOBB) 
Erfgoedcel Noorderkempen (België) 
Gemeente Turnhout (België) 
Gemeente Uden 
Horeca Uden 
IVN Uden 
Natuurpark De Maashorst 
Openluchttheater Naat Piek 
Stichting 100 Jaar Vluchtoord Uden 
Stichting C 
Stichting Jeugdvakantie activiteiten 
 (Slabroekweek) 
Stichting Uden in Geschriften 
Stichting Het Uden-archief van Bressers 
VVV Uden 

Toen er binnen de Heemkundekring Uden voor het eerst werd nagedacht 
over de herdenking van het feit dat het in februari 2015 exact 100 jaar gele-
den was dat de eerste Belgische vluchtelingen gehuisvest konden worden in 
Vluchtoord Uden, kwam men al snel tot de conclusie dat men deze histori-
sche gebeurtenis niet ongemerkt voorbij kon laten gaan. 
Contacten met nazaten van Belgische vluchtelingen, die in Uden hebben ver-
bleven, versterkten deze gedachte. 
Er werd door Pierre van Diepenbeek al jaren gedacht aan een monument. 
Een tentoonstelling behoorde tot de mogelijkheden en er waren ideeën om 
een boek uit te brengen. 
Voor de Udense schooljeugd en de toeristen die Uden bezoeken wilden we 
het vluchtoord ook op de kaart zetten. 
In het najaar van 2013 werden de eerste oriënterende gesprekken gevoerd 
met diverse partijen. De HKKU besloot om een Coördinatiegroep 100 Jaar 
Vluchtoord Uden in het leven te roepen. Adriaan Sanders en Jacqueline van 
Driel werden bereid gevonden om de kar te trekken, Zij hebben er de afge-
lopen vijftien maanden ontzettend veel tijd en energie ingestoken en al het-
geen er bereikt is, mag ronduit geslaagd genoemd worden. 
We willen een korte terug– en vooruitblik geven op de activiteiten. 

Door Luciën Bressers - met dank aan de Coördinatiegroep 100 Jaar Vluchtoord Uden 

 

Pim Rosier ontwierp het logo van de 
Coördinatiegroep 100 Jaar Vluchtoord Uden. 
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Activiteitenkalender. 
De eerste ideeën voor een openluchtspel en 
de oprichting van een monument dateren al 
van jaren geleden en kregen in 2013 de 
eerste concrete vormen. 
Langzaam maar zeker werd door de deelne-
mers aan de coördinatiegroep in het afgelo-
pen jaar de agenda voor de periode augus-
tus 2014 - augustus 2015 ingevuld en op 
20 augustus werd gestart met een publici-
teitscampagne onder leiding van Jeanette 
Huussen van VVV Uden. 
 
Openluchtspel Grenslicht door Naat Piek. 
Grenslicht is een theaterstuk geïnspireerd 
door Belgenkamp Vluchtoord te Uden ten 
tijde van de Eerste Wereldoorlog. 
Na de jaarvergadering van de HKKU op 14 
april 2014 gunde Gert-Jan Peeters de aan-
wezigen al een blik in de keuken, waarbij 
hij uitgebreid inging op de ontstaansgeschie-
denis van het theaterstuk. Verrassend was 
het om te horen dat hij al jaren met het stuk 
bezig was en dat hij het enkele keren hele-
maal herschreven had. 
Het verhaal gaat over wanhoop, verdriet en 
pijn. Over leven en overleven. Over hoop, 
verlichting en uiteindelijk bevrijding. Het is 
een stuk over de eigen historie, speciaal 
voor theater Naat Piek geschreven door 
Gert-Jan Peeters. De regie was in handen 
van Sofie van den Krommenacker. 
Op de site van Naat Piek lezen we: Je kunt 
niet in je eigen licht gaan staan. Verzamel 
mensen die zien wie je bent. Die het licht 
in je zien. Die je licht weerkaatsen. Dan 
ben je niet meer bang. 
Na het uitbreken van de Eerste Wereldoor-
log, maken de familie de Franq en de fami-
lie Geeraerts uit het Belgische dorpje Zemst 
zich klaar om naar Nederland te vluchten. 
Ondanks een groot verschil in klasse, be-
staat er een bijzondere vriendschap tussen 
beide moeders en hun dochters Vonneke 
en Kathleen. 
 

Op de dag van vertrek worden zij echter 
bruut overvallen door de voorhoede van het 
Duitse leger. Het ondenkbare gebeurt en 
terwijl familie de Franq naar Antwerpen 
vlucht, is familie Geeraerts genoodzaakt 
achter te blijven. 
Het stuk is zeven keer opgevoerd in een 
uitverkocht openluchttheater Naat Piek te 
Uden op 30 en 31 augustus, 6, 7, 11, 13 en 
14 september en heeft alleen maar positie-
ve recensies en commentaren gekregen. 

Historische lezing door Dr. Frans Govers. 
Op maandagavond 17 november verzorgde 
historicus Dr. Frans Govers een inleiding 
over De Groote Oorlog voor leden en niet-
leden van de HKKU. Vanwege de verwach-
te grote drukte werd er uitgeweken naar de 
Kruisherenkapel. 
Govers wist zijn gehoor te boeien met zijn 
kijk op de lange voorgeschiedenis van deze 
oorlog en ging daarna in op de gruwelijk- 
 

 

Het affiche van het theaterstuk Grenslicht. 
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heden tijdens de jaren 1914-1918 die aan 
miljoenen soldaten en burgers het leven 
kostte. 
 
Boek door Henk Hellegers. 
In het najaar van 2013 werd er binnen de 
HKKU de Documentatiegroep 100 Jaar 
Vluchtoord Uden in het leven geroepen met 
als doel uiterlijk op 1 maart 2015 een boek 
uit te brengen. 
Henk Hellegers bleek bereid tot het schrij-
ven van het boek dat als titel kreeg Van hei-
degrond tot Vluchtoord Uden. In tien we-
ken tijd heeft Uden een Belgisch dorp. 
In zijn inleiding schrijft hij: Ik mag dan wel-
iswaar de pen, of in moderne termen het 
toetsenbord, gehanteerd hebben, dit boek 
is een coproductie van een aantal mensen, 
die zich verenigden in de werkgroep van de 
heemkundekring Uden om een boek te 
schrijven over het vluchtoord Uden. Jacques 
Brouwer, Luciën Bressers en Adriaan San-
ders hebben dagen doorgebracht in de ar-
chieven van het BHIC om de noodzakelijke 
bronnen voor het boek te achterhalen, te 
fotograferen en te indexeren. Gerry Verkuij-
len werkte de bronnen uit op de computer. 
Els Swinkels tekende verhalen op en screen-
de teksten en Pierre van Diepenbeek, de 
“grote man” achter de historie van het 
Vluchtoord en initiatiefnemer voor het mo-
nument, was dienstbaar met zijn kennis en 
adviezen. 
Vervolgens werd het concept overgedragen 
aan het bestuur van de Stichting Uden in 
Geschriften en hebben Adriaan Sanders, 
door het toevoegen van de verklarende ka-
derstukjes, en Luciën Bressers, door het se-
lecteren van de bijpassende foto’s en af-
beeldingen, het boek verder gestalte gege-
ven. De redactiecommissie, bestaande uit 
Els Swinkels, Martin van Lanen en Johan van 
der Leest, heeft de laatste schoonheidsfout-
jes eruit gehaald. 
Tot slot heeft Ad van den Broek van Wilson 
Design de grafische vormgeving voor zijn 

rekening genomen, waarna het bij Drukkerij 
Ketelaars gedrukt is. 
Zo is de geschiedenis van het vluchtoord in 
die eerste jaren op die manier opgetekend 
in dit boek. Er is geprobeerd een beeld te 
schetsen van die “Groote Oorlog”, van de 
stroom vluchtelingen die uiteindelijk tot het 
ontstaan van Vluchtoord Uden leidde en 
van de betekenis die dit vluchtoord voor 
Uden had. 
Het eerste exemplaar van het boek is op 
21 februari 2015 door de redactieleden van 
Stichting Uden in Geschriften aangeboden 
aan burgemeester Eric Vos van Turnhout, 
burgemeester Marnix Bakermans van Lan-
derd, burgemeester Henk Hellegers van 
Uden. Dit heeft plaatsgevonden bij de ope-
ning van de tentoonstelling 100 Jaar Vlucht-
oord Uden in de ruimte van Stichting C. 

 

De voorkant van het boek “Van heidegrond tot 
Vluchtoord Uden” met de oudst bekende foto 
van Belgische vluchtelingen in Uden in oktober 
1914 bij Hotel Wijsbek vlakbij het toenmalige 
station. 
De afbeelding van de 100 punten “munt” staat 
symbolisch voor de honderdjarige herdenking 
van Vluchtoord Uden. 
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Tentoonstelling i.s.m. Nunspeet en Ede. 
Medio 2013 werd het bestuur van de 
HKKU benaderd door de historische vereni-
gingen uit Nunspeet en Ede; twee gemeen-
ten waar eveneens een vluchtoord is ge-
weest. Er werd besloten om samen te wer-
ken voor de realisatie van een tentoonstel-
ling en vanuit het bestuur werd Jacques 
Brouwer de afgevaardigde. Door deze sa-
menwerking aan te gaan is het mogelijk ge-
worden om vijftien banieren voor de ten-
toonstelling te laten vervaardigen. 
Van 10 oktober t/m 28 november was de 
tentoonstelling opgesteld in Veluvine te 
Nunspeet. Jammer genoeg was de beschik-
bare oppervlakte bij lange na niet toerei-
kend om alles uit te stallen. 
In Uden is de tentoonstelling in de ruimte 
van Stichting C op ruim 300 vierkante me-
ters opgesteld door Jacqueline van Driel, 
Jacques Brouwer en Luciën Bressers. 
De bijdragen uit Nunspeet en Ede zijn hier 
slechts een klein onderdeel van het totaal. 

Grote blikvangers zijn de modellen van een 
villa, het ziekenhuis, een eetzaal en een 
woonbarak, die de gebroeders Cees en Wil-
ly Jacobs op verzoek van de HKKU met vak-
manschap hebben gemaakt, en een model 
van het Udense stationsemplacement van 
de treinhobbyclub De Tenderloc. 
De Stichting Het Uden-archief van Bressers 
toont alle ansichtkaarten van het vluchtoord 
en de resultaten van een onderzoek in de 
Bevolkingsregisters van het vluchtoord. 
Verder zijn er enkele authentieke voorwer-
pen uit het vluchtoord te zien en wordt er 
op een aantal panelen uitleg gegeven over 
het reilen en zeilen in het Belgisch dorp. 
Een tiental politieke spotprenten van o.a. 
Jan Sluijters completeren het geheel. 
Leden van de HKKU zijn aanwezig om de 
bezoekers te informeren en verzorgen op 
aanvraag rondleidingen voor groepen. 
De tentoonstelling is op 21 februari geo-
pend en is t/m 4 april te bezichtigen tijdens 
openingstijden van de bibliotheek. Daarna 
zal een klein deel van de tentoonstelling 
doorreizen naar Ede. 
In de periode van april t/m augustus willen 
we een gedeelte van de tentoonstelling pre-
senteren in de hal van MIK en bibliotheek. 
Ondertussen zijn er al aanvragen van de 
gemeente Turnhout en enkele erfgoed-
verenigingen uit België om onderdelen van 
het tentoongestelde te mogen gebruiken 
voor hun tentoonstellingen. 
 
Herdenkingsmonument door Stichting 
100 Jaar Vluchtoord Uden. 
Zonder een van de andere onderdelen ter 
herdenking van 100 Jaar Vluchtoord Uden 
te kort te doen, wil ik in een apart artikel 
aandacht besteden aan het monument ter 
herdenking van 100 jaar Vluchtoord Uden. 
 
Lezing door Paul Moeyes. 
Buiten Schot. Nederland tijdens de Eerste 
Wereldoorlog 1914-1918 is de titel van de 
lezing die Paul Moeyes onder auspiciën van 

 

Affiche van de tentoonstelling in Uden. 
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de bibliotheek Uden op 25 februari heeft 
verzorgd. Hij is de schrijver van het gelijkna-
mige boek. In de lezing gaf hij aan de hand 
van een aantal spotprenten uitleg over de 
politieke tweestrijd in het neutrale Neder-
land tijdens de Groote Oorlog. 
 
Wandelroutes i.s.m. IVN, afdeling Uden. 
Voordat we binnen de Heemkundekring 
Uden aan een coördinatiegroep dachten 
had Klaas Bakker al een GPS-tocht, voor 
Geocaching leden, met als onderwerp 
Vluchtoord Uden in elkaar gezet. Door de 
coördinatiegroep is hij in contact gekomen 
met Lies Verbossen-Vialle van het IVN. Sa-
men hebben ze maanden gesleuteld om te 
komen tot een korte en langere wandelrou-
te als wel een GPS route. 
De bijbehorende informatieborden in de 
stijl van Natuurpark De Maashorst zijn ook 
het werk van Klaas Bakker. Deze zijn tot 
stand gekomen dankzij de medewerking 
van de gemeente Uden. 
De flyer met de wandelroutes is te verkrij-
gen bij het VVV kantoor. 
Sinds 1 maart is een GPS wandel- of fiets-
route beschikbaar voor een handhold GPS 
(.gpx bestand) en voor Google Earth (.kml 
bestand) voor een mobieltje en laptop 

waarop Google Earth geïnstalleerd is. 
Heb je een mobieltje met een GPS app ge-
ïnstalleerd, dan kun je eveneens het .gpx 
bestand uploaden. De app is gratis te down-
loaden via de VVV Uden site. 
 
Educatie voor schooljeugd door Stichting C. 
In het tweede deel van dit schooljaar kun-
nen de Udense scholen kiezen uit een uit-
gebreid keuzepakket van de Stichting C. 
Enkele mogelijkheden die worden aangebo-
den zijn een bezoek aan het monument, 
een rondleiding op de tentoonstelling en 
heemkunde in de klas. Ook is er een les-
pakket samengesteld om de situatie van de 
vluchtelingen van toen te vertalen naar de 
hedendaagse vluchtelingenproblematiek. 
 
Evenement in het Hemelvaartsweekend. 
Bij het verschijnen van dit nummer van 
Sprokkelingen staat dit evenement nog in 
de steigers en valt er nog niet veel te schrij-
ven over de opzet en inhoud. 
Verdere informatie zal zo spoedig mogelijk 
worden vermeld op de www.vvvuden.nl. 
 
Slabroekweek. 
Welkom op Vluchtoord is het thema van 
de Slabroekweek 2015, die georganiseerd 
wordt door de Stichting Jeugdvakantie-
activiteiten Uden. Verdere informatie volgt 
binnenkort op www.slabroekweek.nl.  
 
En daarna … 
Het is de bedoeling dat er ook in de ko-
mende jaren aandacht aan Vluchtoord 
Uden zal worden besteed. Concrete infor-
matie hierover hebben we op dit moment 
nog niet. 
 
Bronnen: 
* Deelnemers aan de Coördinatiegroep 
 100 Jaar Vluchtoord Uden 
* www.naatpiek.nl 
* Van heidegrond tot Vluchtoord Uden, 
 Henk Hellegers, Uden 2015 

 

Fragment van de flyer met de wandelroutes 
over het voormalige gebied van Vluchtoord 
Uden. 
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Een lange voorgeschiedenis. 
In het najaar van 1992 heb ik de eerste 
voorzet gegeven om een Werkgroep Gene-
alogie binnen de HKKU op te starten. 
Vanaf de oprichting, begin 1993, hebben 
Jan Versantvoort, Tjeu Klotz en ik gepro-
beerd deze werkgroep binnen en buiten de 
HKKU op de kaart te zetten. 
In het najaar van 1996 kondigden we aan 
dat we in 1998 het Genealogisch Historisch 
Weekend van de afdeling Land van Cuijk 
en Ravenstein van de Nederlandse Genea-
logische Vereniging (NGV) wilden organise-
ren. We wilden in het derde weekend van 
maart 1998 in Zalencentrum Market Place 
een kleine tentoonstelling inrichten met een 
tiental Udense onderwerpen. 
Pierre van Diepenbeek wilde wel iets met 
het vluchtoord doen, omdat ik altijd op de 
Hoeven heb gewoond en omdat er in het 
café van mijn opa veel Belgen uit het 
vluchtoord een pintje kwamen drinken. 
Het heeft voor de tentoonstelling van 1998 
geresulteerd in de maquette, die momen-
teel in de tentoonstelling is te zien. Normaal 
staat de maquette in het Heemhuis. 
 
De eerste voorzet voor een monument. 
Met de realisatie van de maquette hield het 
niet op voor Pierre. Hij bleef onderzoek 
doen en groeide uit tot de autoriteit als het 
gaat over het vluchtoord in Uden. 
Enkele jaren later kwam hij op het idee om 

een monument te realiseren ter blijvende 
herinnering aan Vluchtoord Uden. Het 
werd het stokpaardje van Pierre, maar echt 
spijkers met koppen werden er de eerste 
jaren niet geslagen. 
Pas in 2008 maakte Gerrit de Groot uit Vol-
kel de bouwtekening en korte tijd later 
werd aan de hand hiervan door Jan Hege-
man een schaalmodel in elkaar geknutseld. 
Misschien soms tegen beter weten in hield 
Pierre vast aan zijn ideaal: het Vluchtoord-
monument moest en zou er komen! 

Oprichting van een stichting. 
Mede door ondersteuning van de HKKU 
kwam de zaak in 2013 in een stroomver-
snelling en werd op 27 december 2013 in 
het Heemhuis de oprichtingsakte van de 
Stichting Vluchtoord Uden 1914-1918 
gepasseerd voor notaris Erik van Egeraat. 

Herdenkingsmonument 
100 Jaar Vluchtoord Uden 

Sinds vele jaren is het oprichten van een monument ter herdenking aan het 
Vluchtoord voor Belgen tijdens de Eerste Wereldoorlog het stokpaardje van 
Pierre van Diepenbeek, de onbetwiste autoriteit als het gaat over Vluchtoord 
Uden. 
In dit artikel wil ik de lange voorgeschiedenis en realisatie van het monument 
ter herdenking aan 100 Jaar Vluchtoord Uden proberen te beschrijven. 

Door Luciën Bressers - met dank aan de Stichting Vluchtoord Uden 1914-1918 

 

De bouwtekening van Gerrit de Groot voor het 
monument. 
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Het hoofddoel van de stichting is het op-
richten en in stand houden van een monu-
ment ter herdenking aan Vluchtoord Uden. 
Daarnaast wil de stichting (ondersteuning 
bieden bij het) verzamelen en exposeren 
van gegevens voor educatieve doeleinden 
in verband met Vluchtoord. 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd 
door voorzitter Hans Schepers, penning-
meester Pierre van Diepenbeek, secretaris 
Marius Wijdeven en de leden Toon van den 
Berg en Jan Hegeman (namens HKKU). 
Het monument moest komen te staan op 
de plek van de kerk van het toenmalige 
vluchtoord. Anno 2015 is dit aan de Lan-
derlaan, vlakbij het elektriciteitsstation van 
Enexis. 

Contacten met Enexis en Gemeente Uden. 
De eerste zaken die het bestuur moest rege-
len was het aangaan van een zakelijk recht 

van opstal met grondeigenaar Enexis en het 
aanvragen van de bouwvergunning bij de 
gemeente Uden. Gelukkig stonden beide 
instanties vanaf de eerste contacten positief 
ten opzichte van de plannen en zijn ze 
zonder problemen akkoord gegaan met 
de oprichting van het monument. 
 
De eerste financiële zaken. 
Pierre van Diepenbeek had al een aantal 
jaren oud ijzer ingezameld, met het doel 
om van de opbrengst het monument te 
realiseren. 
Tijdens het carnaval van 2014 werden op 
de Baggemert ÚJese búkskes vur klèèn prijs-
kes verkocht door Marius en Jacqueline van 
Driel, Wim Rovers en Luciën Bressers. Een 
aantal auteurs hadden een deel van hun 
restvoorraad gratis ter beschikking gesteld. 
Roland de Winter bleek bereid om een flink 
aantal Újese búkskes ter beschikking te stel-
len. 
De carnavalsvierders werd ook een collecte-
bus voorgehouden met het opschrift ‘n 
muntje vur ‘t monumentje. Ondanks dat 
veel passanten niet wisten waar we het over 
hadden, werden er vooral later in de mid-
dag, toen er iets meer alcohol genuttigd 
was, aardig wat consumptiemunten gedo-
neerd. 
In het voorjaar heeft het bestuur Udense 
bedrijven aangeschreven voor steun bij het 
realiseren van het monument. Verder zijn 
Belgische gemeenten aangeschreven, waar 
vandaan er inwoners in Vluchtoord hebben 
gewoond. 
Medio juni 2014 meldt het bestuur in de 
pers: Ongeveer de helft aan donaties in geld 
en in natura is binnen. Er is 25.000 euro 
nodig om het monument te bekostigen. 
 
De eerste bouwactiviteiten. 
In hetzelfde persbericht staat: Gerrit de 
Groot heeft inmiddels de kap van de toren 
achter in zijn tuin kunnen bouwen en daar 
zitten ondertussen al leien op. Die komen 

 

De stichting koos een herdenkingspenning uit 
Vluchtoord Uden als logo. 

 

Jan Hegeman maakte aan de hand van de 
tekening dit schaalmodel. 
Foto: Jacqueline van Driel. 
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van de kerk van Volkel. Toon van Assel-
donk, die de bouwactiviteiten begeleidt, 
heeft er al voor kunnen zorgen dat dankzij 
een donatie in natura de fundering is ge-
stort. Op donderdag 26 juni wordt de stalen 
toren inclusief kap geplaatst. Als er weer 
voldoende donaties komen, kan na de 
bouwvakvakantie aan het metselen begon-
nen worden. 
De bouwploeg bestond naast Toon van As-
seldonk uit een tiental mensen. Daarnaast 
hebben diverse vrijwilligers en bestuursle-
den gewerkt aan de inrichting van het ter-
rein. In een klein comité is gewerkt aan de 
invulling van de panelen op het monument. 
 
Voortgang financiën en bouwactiviteiten. 
Vooral door goed gebruik te maken van de 
netwerken van de bestuursleden en de vrij-
willigers werden er veel donaties binnenge-
haald en konden de bouwactiviteiten vrij-
wel onafgebroken doorgaan. Veel van de 
benodigde materialen en diensten werden 
tegen gereduceerde prijzen verkregen of 
zelfs geheel in natura gedoneerd. 
Ruim 80 organisaties en personen die een 
bijdrage hebben geleverd aan de realisatie 
van het monument staan, als dank daar-
voor, vermeld op een paneel aan de achter-
zijde van het monument. 
 
Onthulling op 28 februari 2015. 
De coördinatiegroep, de stichting en de 
gemeente Uden hadden een mooi dag-
programma samengesteld rondom de 
onthulling van het monument. 
Na de ontvangst van de genodigden in de 
tentoonstellingsruimte van Stichting C, 
vertrok het gezelschap naar de publiekshal 
van het gemeentehuis. 
Het Belgisch koor Pro Ecclesia uit Turnhout, 
met enkele nazaten van Pelagie Claus-
Willems die in Vluchtoord Uden is overle-
den, verzorgde bij binnenkomst een muzi-
kaal intermezzo met liederen uit het zang-
boekje van het Vluchtoord Uden. 

 

Op donderdag 26 juni 2014 werd de stalen 
toren inclusief kap geplaatst. 
Foto: Jan Hegeman. 

 

Nadat de bouwploeg al druk bezig was met de 
bouw, werd op 31 augustus 2014 de officiële 
eerste steen gelegd door Pierre van Diepen-
beek en Gerrit de Groot. 
Foto: Luciën Bressers. 
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Na toespraken van de burgemeester van 
Uden, de voorzitter van de Stichting Vlucht-
oord ’14-’18, de ambassadeur van België in 
Nederland, de Gedeputeerde van Cultuur 
en Samenleving van de Provincie Noord-
Brabant en de Gedeputeerde van de Pro-
vincie Antwerpen werd er koers gezet rich-
ting garage Derks op het vluchtoord. 
Voorafgegaan door de Udense harmonie 
De Eendracht wandelden de genodigden 

naar het monument. De schooljeugd van 
Uden had op initiatief van Stichting C ge-
zorgd voor een indrukwekkende bloemen-
zee. De ongeveer 7.000 kunstbloemetjes 
staan symbool voor de vluchtelingen in het 
vluchtoord in 1915 en het aantal schoolkin-
deren in Uden anno 2015. 
 
Tot slot rest mij slechts te zeggen: 
Pierre bedankt! 

 

 

Onthulling van het herdenkingsmonument 
100 Jaar Vluchtoord Uden op 28 februari 2015, 
met v.l.n.r.: 
1. Paul Breyne, Commissaris-generaal WO I 
2. Henk Hellegers, Burgemeester Uden 
3. Luc Debondt, Schepen Turnhout 
4. Luc Lemmens, 
       Gedeputeerde Provincie Antwerpen 
5. Brigite van Haaften-Harkema, 
       Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant 
6. Chris Hoornaert, 
       Ambassadeur België in Nederland 
7. Pierre van Diepenbeek, initiator monument 
8. Hans Schepers, 
       voorzitter Stichting Vluchtoord Uden ’14-‘18 
Foto: Gerard Janssen. 

Het monument ter herdenking aan het Vluchtoord Uden. 
Aan de zijkanten geflankeerd door ongeveer 7.000 kunstbloemetjes. 
Foto: Foto Gerard Janssen. 


