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Van Neerkant naar Echternach: 
Neerkant, 8.15 uur.
Liesbeth Goorts trekt de achter-
deur van haar bus open. Ze vist 
wat mutsjes uit een doos. De vier 
hardlopers moeten die straks dra-
gen. Samen met middeleeuwse 
blouses en een soort vestje. Alle-
maal zelf ontworpen en gemaakt. 
Ja, er zitten heel wat uren naai-
werk in, zegt ze met een grinnik. 
Maar ja, wie A zegt moet zwoegen. 
Het is niet voor niks het klapstuk 
van het jaar waarin het 1300 jarige 
bestaan van Deurne wordt ge-
vierd.

Klapstuk is niet overdreven om 
samen te vatten wat ze in Neer-
kant hebben bedacht. In een tocht 
van vier dagen wordt namelijk de 
akte waarin Durninum voor het al-
lereerst werd genoemd terugge-
bracht van het Luxemburgse Ech-
ternach – de woonplaats van Sint 
Willibrordus – naar Deurne. En 
dan niet gewoon met een auto of 
posttrein, maar op de manieren 
waarop dat vroeger ging. Te voet, 
rennend, met een paard en ten-
slotte met een postduif.

Liesbeth Goorts gooit de achter-
deur weer dicht. Een stuk of der-
tien mannen kijken haar vragend 
aan. Jan Iwanow checkt de tijd. 
,,Gaan we?”

Van Echternach naar Neerkant. 
Echternach, 12.30 uur. 
Toine Pijnenburg trekt zijn muts 
recht. Hij is een van de hardlopers 
die maandag tien kilometer af 
gaan leggen met de stichtingsakte 

in de hand. En ja, inderdaad in 
zo’n middeleeuws pak. Ze zien er 
lichtelijk tegen op, vertelt medelo-
per Alfons Martens. ,,Ik ben bij-
voorbeeld van nature niet echt een 
loper”, zegt hij met een grijns. 
,,Sterker nog. Het is eigenlijk al 

meer dan twee jaar geleden dat ik 
tien kilometer heb gerend.” Of hij 
ooit door bergachtig gebied heeft 
hardgelopen? Verschrikt: ,,Nee. 
Neerkant is vlak hè.”

Aan de andere kant van het ter-
ras ontsnapt een bulderlach uit de 

mond van zijn broer Peter Mar-
tens, die ook mee rent. ,,Ze hebben 
ons eigenlijk geselecteerd omdat 
we dit op karakter gaan doen.” 
 Alfons knikt. ,,We hebben ook al-
lemaal wel wat last van blessures. 
Maar ik denk dat we die al snel 

niet meer zullen voelen.” Loper 
nummer vier, Leon Leenders, 
stopt een stuk tosti Hawaï in zijn 
mond. ,,Weten jullie wel dat het 
morgen de hele dag gaat rege-
nen?”,  werpt Hilko Mak op. De 
oud-burgemeester van Deurne 
legt deze zondag de eerste etappe 
van de tocht al wandelend in een 
middeleeuws gewaad af.  

Harrie van de Mortel kijkt op 
zijn horloge. ,,Wil er nog iemand 
wat drinken? Dan is het te laat, 
want we moeten gaan.” Het hele 
gezelschap moet namelijk in vol 
ornaat om één uur stipt richting 
de basiliek van Echternach. Daar 
staat burgemeester Yves Wengler 
te wachten om wethouder en lo-
co-burgemeester Marinus Bie-

mans de akte te overhandigen. 
Er worden warme woorden uit-

gewisseld over Willibrordus en 
zijn invloed in zowel Echternach 
als Deurne, kinderen spelen blok-
fluit, er kringelt wierook omhoog 
uit alle kieren en dan is het aan 
Hilko Mak om zijn wandelschoe-
nen aan te trekken. ,,Ik vond het 
zo’n leuk plan. Zo’n leuke manier 
om het ontstaan van Deurne te 
vieren, dat ik meteen ‘ja’ zei.”

Hij kuiert aan, richting de rivier 
de Sure. Op weg naar Neerkant. Of 
tenminste, het eerste stuk ervan.

1300 jaar Deurne: van 
cadeautje voor Sint Willibrord 

tot kuieren naar Neerkant
In 721 dook hij voor het eerst op, de naam Deurne. Een hoeve met wat 

boerderijen werd toen aan Sint Willibrord geschonken, die in Echternach 
woonde. De stichtingsakte wordt de komende dagen met veel spektakel 

terug naar ‘huis’ gebracht. Donderdag is de tocht volbracht en volgt in 
Neerkant en Deurne de finale met tal van activiteiten.

l 
Ik vond het zo’n leuke 
manier om het 
ontstaan van Deurne 
te vieren
 – Hilko Mak

 c Vanuit Echternach wordt Deurnese stichtingsakte ‘thuis’ gebracht

 e Vanaf links Jan Iwanow, Ad Cosijn, Liesbeth Goorts en Harrie van de Mortel bij de basiliek van Echter-
nach, waar (een kopie van) de stichtingsakte van Deurne werd overhandigd. 

 e Vanaf links burgemeester van Echternach Yves Wengler, wethou-
der Marinus Biemans en oud-burgemeester Hilko Mak van Deurne.

 e Oud-burgemeester Hilko Mak, 
beheerst op weg naar Neerkant.

 e Vanaf links Toine Pijnenburg, Alfons Martens, Leon Leenders, Pe-
ter Martens, de hardlopers die vandaag de akte ter hand nemen.


