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Activiteit:  Nederlandse première film-documentaire 

 “Grensgeval” van cineast Peter Crins  

Wanneer: Maandag 19 november om 19.30 uur  

Locatie: Gotcha Cinema, Beekstraat 49-53, 6001 GG WEERT 

 

 

Weert, 24 oktober 2018 

 

Aan de dames en heren leden van de kring Weert van het LGOG 

 

Geachte dames en heren,  

 

Inleiding 

Het begin van de eerste wereldoorlog wordt gesteld op 28 juni 1914, de datum van de moord in 

Serajevo door Gavrilo Princip op aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk. Deze oorlog 

eindigde met een wapenstilstand, ondertekend op 11 november 1918 in een bos bij Compiègne in 

Frankrijk.  

België en Nederland waren aanvankelijk neutraal in het conflict maar België werd toch bijna 

helemaal bezet door de Duitsers. De frontlinie lag jarenlang in West Vlaanderen aan het riviertje 

de IJzer.  

Hoewel Nederland neutraal was, ging de oorlog niet ongemerkt aan Nederland voorbij. Er 

kwamen veel vluchtelingen, krijgsgevangenen en deserteurs naar Nederland. Ook werd langs de 

grens tussen België en Nederland een elektrische draad van 332 kilometer opgericht, de 

dodendraad, bedoeld om smokkelen tegen te gaan. Door deze draad zijn honderden mensen 

omgekomen. 

 

De film “Grensgeval” 

Een eeuw na het einde van de eerste wereldoorlog is er de Nederlandse première van de film 

“Grensgeval” van Peter Crins. 

De eerste wereldoorlog hield niet op aan de grens.  

In “Grensgeval” wordt uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen daarvan. 

De film gaat in het bijzonder over het grensgebied Kessenich-Molenbeersel-Hamont en Thorn-

Stramproy-Weert-Budel.  



De film 'Grensgeval' is een uitzonderlijke en unieke film-documentaire over de eerste 

wereldoorlog. Een aanleiding voor de film was mede dat honderd jaar geleden op 18 november 

1918, dus na de wapenstilstand, een Duitse munitietrein in Hamont ontplofte. Het aantal doden, 

Duitse militairen, daarvan is niet bekend maar loopt in de honderden. 

Het unieke aan deze circa honderd minuten durende film is dat deze bestaat uit verhalen van 

vertellers in hun eigen dialect. Deze verhalen zijn ondertiteld in het Nederlands.  

Door Crins geïnterviewde grensbewoners vertellen uit eigen ervaring op indringende wijze hoe 

hun leven in het Midden-Limburgse grensgebied met België beïnvloed werd door de eerste 

wereldoorlog. Hun verhalen vormen een belangrijk ingrediënt van “Grensgeval”, ondersteund 

door authentiek beeldmateriaal (foto`s en films), dossiers en documenten. De film laat de kijker 

zien hoe de strijd tussen de grootmachten het leven in de grensstreek totaal ontregelde. Oud-

strijders uit de Belgische grensstreek getuigen in “Grensgeval” van de vier jaar durende strijd in 

de loopgraven aan de IJzer waar zij gevechten op leven en dood moesten leveren. Het toenmalige 

grote vluchtelingenprobleem, de (vermeende) deserteurs, de ‘Doodendraad’, de smokkel van 

mensen en goederen en het uitbreken van de dodelijke Spaanse griep komen in deze film aan bod. 

Ook vele andere verrassende facetten van de “Grote Oorlog” komen aan de orde: de inval van de 

Duitsers, de vlucht naar en verblijf in Nederland van Belgen, sabotage, de mobilisatie in 

Nederland, oud-strijders en de ontploffing in Hamont. 

 

De muziek in de film is speciaal hiervoor gecomponeerd door Tim Crins, neef van de filmmaker 

Peter Crins.  

 

De filmmaker 

Ons lid Peter Crins is bekend geworden door de succesvolle film over boerderij de Meysbergh. 

Deze boerderij van zijn grootvader ligt dicht bij de Belgische grens in het Nederlandse Hunsel.  

Peter Crins heeft aan de film “Grensgeval” net zo lang gewerkt als de totale duur van de oorlog, 

namelijk 4 jaar. 

Na afloop van de film zal Martijn Crins de cineast interviewen. 

 

De première 

Datum: 19 november 2018 

Aanvang: 19.30 uur 

Locatie: Gotcha Cinema, Beekstraat 49-53, Weert 

Duur: 116 minuten 

Entree: € 10, - p.p. 

 

U kunt uw toegangskaarten als volgt bestellen: online via: https://www.gotcha-

weert.nl/product/grensgeval-premiere-peter-crins/ of aan de kassa van cinema Gotcha, Beekstraat 

49-53 te Weert of telefonisch 0495-532002. 

 

Laat de gelegenheid niet voorbijgaan om de première van deze unieke film bij te wonen en bestel 

uw toegangskaarten. 

Voor het filmprogramma kunt de site van Gotcha raadplegen: https://www.gotcha-weert.nl/  

 

Wij hopen u op 19 november a.s. in de Gotcha te mogen begroeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten                                             Paul Lammeretz 

voorzitter                                                 secretaris 

https://www.gotcha-weert.nl/product/grensgeval-premiere-peter-crins/
https://www.gotcha-weert.nl/product/grensgeval-premiere-peter-crins/
https://www.gotcha-weert.nl/

