
 

 
  
  

 
Hij was verdwaald in het boerenland, 

bij het wildwest autorijden, 
Als stadsmens kon de man geen vlas,  

van pluimgras onderscheiden. 
 

Uitstappend vroeg hij aan de boer 
bij een hokje in de wei, 

“zit daar een pick-op met platen in?” 
Dan ben ‘k van de partij. 

 
“Maar man, dat is mijn Melk Masjien” 

riep het baasje ietwel kregel. 
“Dat je dan ook nog koeien houdt is een raadsel” 

zei de vlegel. 
 

A. Zondertuis 
 
    

 



DE AFKOMST VAN DE ZWERVER 

 
Tungelroy werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw geconfronteerd met een zwerver. Dat klinkt misschien 
negatief, maar dit was het allerminst. De zwerver kende haast iedereen in het dorp en zocht zijn eigen weg in de 
maatschappij. We hebben het hier over Hendrik Antonie Pons, een man van oorsprong afkomstig uit Rotterdam. 
Wat doet een Rotterdamse jongen dan in Tungelroy zie ik u vragen? Ja, dat is een goeie vraag, die we in dit artikel 
proberen te beantwoorden.  
 
Laten we eerst naar zijn verleden kijken oftewel naar zijn afkomst. Henrik Antonie Pons werd op 25 september 1898 
te Rotterdam geboren als zoon van Stephanus Pons en Willemina Anna Keijzer. Om een inzicht te krijgen over zijn 
afkomst hieronder een deel van zijn genealogie, vanaf zijn opa: 
 

Parenteel van Simon Pons 

1 Simon Pons, de opa van onze zwerver is geboren op 21-08-1824 in Maassluis, zoon van Cornelis Pons en Cornelia 
Maasland. Simon is overleden op 23-11-1875 in Rotterdam, 51 jaar oud. Simon trouwde, 22 jaar oud, op 26-04-1847 
in Rotterdam met Elisabeth Proper, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op 18-12-1824 in Medemblik, dochter van 
Cornelis Proper en Saartje Rietmaijer. Elisabeth is overleden op 23-07-1906 in Rotterdam, 81 jaar oud.  
 
Kinderen van Simon en Elisabeth:  
1 Cornelis Pons, geboren op 04-03-1849 in Rotterdam, zoon van Simon Pons en Elisabeth Proper. Cornelis is 
overleden op 01-12-1925 in Rotterdam, 76 jaar oud. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 16-09-1877 in Nieuw-Helvoet 
met Stefijna Jacoba Schadee. Stefijna is overleden. 
 
2 Simon Stephanus Pons, geboren op 25-05-1852 in Rotterdam. Simon is overleden.  
 
3 Cornelia Pons, geboren op 05-08-1856 in Rotterdam, dochter van Simon Pons en Elisabeth Proper. Cornelia is 
overleden. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 08-06-1882 in Rotterdam met Jacob Johannes Regt, de. Jacob is 
geboren in Middelburg. Jacob is overleden. 
 
4 Pieter Pons, geboren op 22-11-1857 in Rotterdam. Pieter is overleden op 18-08-1859 in Rotterdam, 1 jaar oud.  
 
5 Pieter Pons, geboren op 14-05-1861 in Rotterdam. Pieter is overleden.  
 
6 Stephanus Pons, de vader van de zwerver, is geboren op 28-12-1872 in Kralingen, zoon van Simon Pons (zie 1) en 
Elisabeth Proper. Stephanus is overleden op 17-01-1923 in Rotterdam, 50 jaar oud. Stephanus trouwde, 23 jaar oud, 
op 29-10-1896 in Rotterdam met Willemina Anna Keijzer, 22 jaar oud. Willemina is geboren op 01-07-1874 in 
Zierikzee, dochter van Hendrik Anthony Keijzer en Catharina Adamse. Willemina is overleden op 26-06-1935 in 
Rotterdam, 60 jaar oud. Willemina trouwde later op 03-12-1924 in Rotterdam met Jan Poel, van der.  
 
Kinderen van Stephanus en Willemina:  
 
1 Simon Pieter Stephanus Pons, is geboren in 1897, zoon van Stephanus Pons en Willemina Anna Keijzer. Simon is 
overleden. Simon trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 02-09-1925 in Rotterdam met Cornelia Adriana Vreeze, 26 jaar 
oud. Cornelia is geboren op 06-11-1898 in Rotterdam. Cornelia is overleden. 
 
2 Hendrik Antonie (alias A. Zondertuis) Pons, geboren op 25-09-1898 in Rotterdam. Hendrik is overleden op 06-05-
1977 in Weert, 78 jaar oud. Hij is begraven op 11-05-1977 in Tungelroy. 
 
3 Cornelia Johanna Pons, geboren in 1901 in Rotterdam. Cornelia is overleden.   
 
De vader van Harry Pons, zoals hij met de voornaam werd genoemd, kwam uit Rotterdam en had een slijterij in de 
Hoflaan, in de wijk Kralingen.  
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Hoflaan, Rotterdam  

 
Hieronder een artikel uit de Rotterdamsche Courant van 02-08-1912. 
 
 
Vader Stephanus Pons zat in die tijd in een vennootschap, Pons & Sieben genaamd, waar hij in 1912 uitstapte. Zijn 
overlijden stond in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 18-01-1923. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na zijn ontslag uit de vennootschap op 1 augustus 1912 begon Stephanus een eigen slijterij in de Hoflaan in 
Rotterdam. Daarvan is op 02-01-1913 in het Rotterdamsch Nieuwsblad een advertentie te vinden (zie boven). 
 
Vlakbij de Hoflaan in de wijk Kralingen in Rotterdam was ook een Café Pons gevestigd. Dit Café was bestemd voor de 
betere stand in Rotterdam. Of Stephanus dit Café heeft gerund is niet helemaal duidelijk.  
De Hoflaan in Rotterdam bestond in die tijd uit gerenommeerde herenhuizen.  
 

HARRY PONS DE ZWERVER ALIAS A. ZONDERTUIS 

 
Laten we ons concentreren op onze zwerver, voortaan nu Harry Pons genoemd. Hij werd dus in Rotterdam geboren 
op 25-09-1898. In zijn jonge jaren had hij vele baantjes. Hij was onder meer stenograaf bij de Holland Amerikalijn en 
een bekend pianist in Café “Le Lion D’Or” in Rotterdam.  Dit café lag aan de Binnenweg nr 134. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog heeft Harry Pons bij het Nederlandse leger gediend, waarschijnlijk voor de grensbewaking. Daar is 
verder niet veel van bekend, behalve een foto!! 
 

 
 

 



Harrie Pons tussen zijn dienstmaten tijdens WOI. Harrie staat in de bovenste rij derde van links, zonder hoofddeksel 
 

In 1932, hij was toen 34-jaar, besloot hij alle bezittingen achter zich te laten en trok al zwervend door Zeeland, 
Brabant en Limburg. Volgens Harrie Pons zelf kon hij zijn werk niet naar eerlijkheid uitvoeren en keerde hij zich tegen 
de maatschappij. Hij werd volgens de verhalen door zijn familie verstoten. In zijn paspoort stond dat hij ook 
pianostemmer was, wat te begrijpen is als hij als bijbaantje pianist was in Café du Lion D’or in Rotterdam.  Op 23-7-
1936 werd Harrie Pons door de kantonrechter te Oostburg (Zeeland, West Zeeuws-Vlaanderen) veroordeeld tot één 
dag hechtenis, omdat hij als zwerver werd aangetroffen zonder geldelijke middelen. Hij onderging zijn dag in de 
gevangenis van 19 tot 20 oktober 1936.  

 

 
Bewijs van ontslag uit de gevangenis van Haarlem 

 
In 1941 maakte hij een inventarislijst van zijn bezittingen: 
 

 Een fiets met reparatiedoosje 

 Een aktetas met boeken 

 Schriften en schrijfbenodigdheden 

 Een ransel met toiletartikelen 

 Twee losse boorden 

 Een pullover 

 Een oude pet 

 Een hoed 

 Een emaille beker 

 Een koffer met twee overhemden 

 Twee onderhemden 

 Twee onderbroeken 

 Een flanelletje 

 Winter- en zomersokken 

 Een kostuum 

 Een naaizakje 

 pianomuziek 
 
Aan het stuur van zijn fiets hing een broodtas met daarin: brood, boter in blik, een pan, bestek, badpak en twee 
handdoeken en over het stuur een regenjas.  
 

VERBLIJFPLAATSEN 

Harrie trok vanuit Zeeland (Oostburg, Zeeland, West Zeeuws-Vlaanderen)  naar Noord-Brabant waar hij o.a. woonde 
in Mill en St. Anthonis. Nadat Harrie Pons al een tijdje in Weert had verbleven (bij boerderij “Heeze”, gelegen aan 
de Dijkerstraat), namelijk in 1941 en in 1947, vestigde hij zich eind jaren vijftig definitief in Weert.  Uit de 
overleveringsverhalen zijn er een aantal plaatsen waar hij verbleef bekend. Zo verbleef Harrie Pons in eerste 



instantie aan de Spechtebaan in bij boerderij “De Keevit, waar vroeger de familie van Geneijgen woonde.  
Tjeu van Geneijgen: 
“Harrie Pons verbleef inderdaad bij ons op de “Keevit”. Hij sliep toen in de open schuur die achter het bakhuis lag. 
Tijdens de tweede wereldoorlog verbleef hier ook wel eens “Lange Driek”. Hij was van het busbedrijf Kupers. Mijn 
vader zei hem dan dat hij binnen moest slapen, maar dat wilde hij niet. Hij wilde bij onraad direct de Moeselpeel in 
kunnen vluchten. Wij kwamen hier wonen toen het met de vader en moeder van mijn vader Pierre wat slechter 
ging.” (opa = Fried van Geneijgen 1876-1952, oma = Mina Tindemans 1877-1950, vader = Peter Mathijs 1905-19??) 
 

 

 
Boerderij “De Keevit” aan de Spechtebaan. Voor het huis het bakhuis. Links daarnaast lag de “sjop” waar  

Harrie Pons in sliep.  
 

Pier Jacobs, die ik tegenkwam bij “De Keevit” wist me ook te vertellen dat Harrie Pons woonde bij Haanen aan de 
Vliegerstraat. Dat is de straat die loopt tussen de Castertweg en de Spechtebaan.  
 
Vanuit de Spechtebaan vertrok hij begin jaren zestig op een dag naar de Roukespeel, niet ver weg overigens, waar 
hij in een soort oude graanschuur leefde, die hem door Willem Haanen van de Maaspoort ter beschikking was 
gesteld. Deze graanschuur stond aan het einde van de weg links, daar waar de weg overgaat in een fietspad. In deze 
graanschuur hebben in de WOII onderduikers gezeten, die eten kregen van Truus van Geneijgen van Tungelroy. Op 
die locatie zijn de sporen van de oude graanschuur nog aanwezig in de vorm van funderingen en enkele gevonden 
materialen met een detector.  
Na zijn tijd in de graanschuur van Haanen vond hij onderkomen in een kippenhok bij Fried Jacobs (Tieëve Fried). 

 



 
Links de zichtbare fundering van de graanschuur bij de Roekespeel. Rechts een slot van de schuur, een oud etensblik 

en riemen voor een waterton, gevonden met een detector.  
 
 

Ook heeft hij nog gewoond bij “Schonke Friedje” (Geelen 1918-2002) en Mieke (Tijskens). Omdat hij een goede 
band had met “schonke Friedje” en Mia verbleef hij aldaar in een soort schaftkeet. Maar erg lang duurde dit niet 
omdat het hem te druk werd daar in de Meussenstraat door de opgroeiende kinderen.  
Mieke Geelen-Tijskens: 
“Harrie Pons verbleef inderdaad bij ons aan de Meussenstraat. Fried had een splinternieuw bed gekocht in Moesel 
en dit plaatste wij in de schaftkeet met mooie witte lakens en dekens, zodat hij er goed kon slapen. Na de eerste 
nacht was van dat bed niets meer over. Hij was zo met zijn kleren en al in bed gekropen. Wij vonden dit behoorlijk 
ondankbaar, maar het was zijn levenswijze. Na zijn vertrek hebben wij niets meer van hem vernomen. Nooit meer. 
We zijn ook niet naar zijn begrafenis geweest.” 
Als laatste plaats waar Harrie Pons verbleef moeten we naar Tungelroy. Hij verbleef daar in het leegstaande huis bij 
Verhaag aan de Hulsweg. Dit werd tevens zijn laatste verblijfplaats. Dat hij hier terecht kwam, kwam door toedoen 
van Jan Verhaag (Vester Jan).  Hieronder een pentekening van J. Verhaag. Ondertussen was deze boerderij in 
eigendom gekomen van Willem Gielen. “Naar deze plek heb ik heel mijn leven gezocht” zei hij eens tegen Willen 
Gielen.  

 

 
  

Wie was Harrie Pons? 

 
Harrie Pons leefde van 1932 tot aan zijn dood in 1977 als een zwerver. Dat zijn maar liefst 45 jaar, het grootste deel 
van zijn leven. Harrie was een sociaal iemand. Hij ging bij de boeren om eten vragen, want hij had niets. Hij kreeg 
overal eten, maar ging niet bij de mensen aan tafel zitten. Hij at zijn eten dan gewoon buiten op of in de stal.  Bij de 



een kreeg hij soep en bij de ander aardappelen of een pannenkoek. Vaak kreeg hij dan vervolgens boterhammen 
mee en warme thee (op plaatsen noemde men hem ook wel het “tieëmenke”). De zwerver kende elk plekje en had 
vele plaatsen waar hij kwam. Hij deed dit omdat hij dan zodoende niet te vaak bij dezelfde mensen om eten kwam 
vragen. Hij leefde werkelijk als “de vogelen des hemels” en scharrelde overal zijn kostje vandaan. Bovendien was hij 
erg gelovig (maar niet katholiek), las alle geestelijke lectuur die hij maar te pakken kon krijgen en zag overal in de 
natuur Gods aanwezigheid. Bij Verhaag sleet hij zijn dagen met mediteren en dichten.  
Harrie Pons had ook een speciale manier van lopen. Hij maakte korte snelle pasjes. Bovendien had hij een soort 
klompvoet. Op latere leeftijd ging hij steeds moeilijker lopen.  
 
Enkele citaten van en over Harrie Pons: 
 
Jan Nijs:  
“Ik weet nog dat wij als jongens naar de keet van Haanen gingen, waar hij toen niet meer woonde en daar vonden 
we allemaal lectuur in vreemde talen, waar wij totaal niets van snapte.” 
 
Harrie Pons als hij ’s avonds keek naar de sterrenhemel: 
“Dit is mooier dan de mooiste film” 
 
Jacques Swinkels: 
“Hij had één glas en als je op bezoek kwam dronk je ranja, om de beurt, dat was verdund met water uit zijn put. Hij 
had geen wateraansluiting. Wanneer hij bij mijn moeder (Truus Swinkels-van Geneijgen) op bezoek kwam, 
gemiddeld ongeveer 1 keer per maand, at hij altijd dubbele sneden brood met weinig beleg. Als mijn moeder dunne 
sneden gaf met veel beleg, dan werd hij boos.”  
 
Tjeu van Geneijgen van boerderij “De Keevit”: 
“Harrie deed elke morgen aan ochtendgymnastiek. Dat was ook wel nodig, want hij leefde natuurlijk altijd buiten, 
waardoor zijn botten behoorlijk verstijfd raakten. Wij vonden die ochtendgymnastiek als kinderen altijd erg 
lachwekkend, maar we mochten hem van moeder niet uitlachen”. “Hij had zo zijn eigen principes en was het meest 
in zijn element als hij alleen was.” “Ik heb hem bij ons op de Keevit nooit zien schrijven. Ik wist ook niet dat hij 
gedichten schreef. Dat deed hij dan wellicht op latere leeftijd.” 
Op een ochtend zat mijn vader Pierre achter mijn broer Frits aan omdat hij iets uitgewreten had. Frits rende om de 
open stal heen toen Harrie Pons naar buiten stapte en tegen mijn vader zei: “oooooh, goedemorgen, heb je het al 
gehoord: Jan Pierewiet is ook ontsnapt”, doelend op de wegrennende Frits (Pierewiet was een humoristische rubriek 
in de krant}.  
 
Toen Harrie in 1963 vijfenzestig jaar werd kreeg hij AOW. Dat wist hij zelf niet, maar dat ging volgens Thei Neijnens 
als volgt: 
“Antje Veuskens was in die tijd de houdster van het postkantoor in Tungelroy en daar kwam de AOW van Harrie 
Pons binnen. Antje kende geen Harrie Pons en stuurde het geld weer terug naar de plaats van herkomst. Echter, 
deze stuurde het wederom naar Tungelroy met de mededeling dat de genoemde persoon daar MOEST wonen!! 
Via Cor Hendrikx (van Hoebe Sjang) kreeg Antje te weten dat Harrie Pons de zwerver was en bij Verhaag aan de 
Hulsweg leefde. Zodoende kreeg Harrie via Cor van Hoube Zjang zijn AOW aangereikt. Bovendien verzorgde Cor van 
Hoube Zjang Harrie Pons in de laatste jaren van zijn leven door de boodschappen te bezorgen en zijn geld te 
beheren.” Voor de weinige post die hij kreeg had hij een postadres bij de vivo winkel. Hier kocht hij ook de broodnodige privé 

spullen. Wat hij overhield van zijn AOW schonk hij aan de zusters in Stramproy. 
 
Mieke Geelen-Tijskens:  
“Harrie Pons kreeg inderdaad AOW. Omdat hij contacten onderhield met de zusters in Stramproy, ging het grootste 
gedeelte van die AOW naar deze zusters. Alleen voor wat kleine boodschappen had hij wat geld nodig. Volgens 
mevr. Geelen-Tijskens gaf hij de zusters in Stramproy in totaal fl 7000,-. De zusters hebben na zijn dood de grafsteen 
betaald.  
 
Natuurlijk leefde Harrie Pons een teruggetrokken bestaan. Hij zwierf door de bossen van de Moeselpeel, van de 
Roekespeel, De Krang en kende vrijwel elk plekje. Hij was altijd heel vriendelijk en zag er verzorgd uit. De laatste 
jaren van zijn leven liep hij veel door “De Krang”, een beetje onbezorgd omdat hij zijn AOW ontving en zodoende de 
boodschappen kon betalen en dus van zijn oude dag kon genieten.  
 



Zijn publicaties 

Tevens is er nog een ander aspect dat Harie Pons als een sociaal karakteristiek man neerzet. Hij begon in 1966 
(vanuit Tungelroy) met de inzending van gedichten richting “Het Land van Weert”. Via de redactie bleek hier veel 
interesse voor en in de periode 1966-1977 werden er vele werken van Harrie Pons gepubliceerd. Steevast 
ondertekende hij zijn gedichten met A. Zondertuis. Zijn werken: 
 
Gepubliceerde werken van Harrie Pons, A. Zondertuis 
 

Datum Titel Media   

28-4-1966 Het standbeeld Land van Weert   

12-5-1966 Gladder dan paling Land van Weert   

23-6-1966 Ook nog koeien Land van Weert   

30-6-1966 De nieuwe partij Land van Weert   

21-7-1966 Dieren kijken ons aan  Land van Weert   

25-8-1966 Echo Land van Weert   

1-9-1966 Het scheren een genot Land van Weert   

8-9-1966 De mooie man Land van Weert   

15-9-1966 Voetbalhappening Land van Weert   

29-9-1966 De politie Land van Weert   

6-10-1966 Een plaatje op verzoek Land van Weert   

13-10-1966 Leichte cavallerie Land van Weert   

3-10-1967 Veilig Verkeer Limburgsch Dagblad   

4-12-1967 De concertzangeres Land van Weert   

1-2-1968 Openluchtconcert Land van Weert   

8-2-1968 Op de maan Land van Weert   

15-2-1968 Alle apen hebben haast Land van Weert   

29-2-1968 De beste stoel. Land van Weert   

7-3-1968 De standwerker Land van Weert   

14-3-1968 Bloeiende heide Land van Weert   

21-3-1968 Een vergefelijke drukfout Land van Weert   

28-3-1968 In de trein Land van Weert   

4-4-1968 Volgende patiënt… Land van Weert   

18-4-1868 Kunst voor het volk Land van Weert   

2-5-1968 Bloeiende brem Land van Weert   

9-5-1968 A.O.W. Land van Weert   

24-5-1968 Muzikaliteit Land van Weert   

6-6-1968 Sterren Land van Weert   

13-6-1968 Gemeenschapsin Land van Weert   

20-6-1968 Volvette poezie Land van Weert   

27-6-1968 Een buitenman beroofd Land van Weert   

4-7-1968 Mijn tante in Helenaveen Land van Weert   

11-7-1968 Swiebertje aan huis Land van Weert   

18-7-1868 Aan het strand Land van Weert   

29-8-1968 De violist Land van Weert   

19-9-1968 Het is ten enen male VERBODEN Land van Weert   

26-9-1968 Bij de waarzegster. Land van Weert   

10-10-1968 Buurdames-babbeltje Land van Weert   

17-10-1968 Trompetsolo Land van Weert   

21-11-1968 De zoeloefoon Land van Weert   

5-12-1968 Dame met baard Land van Weert   

5-12-1968 Een goede raad Land van Weert   

12-12-1968 De boerenkapel Land van Weert   

19-12-1968 U hebt al een prijs gewonnen Land van Weert   



30-12-1968 Graad Dirk de Eerste Land van Weert   

9-1-1969 Hartelijkheid is maar alles Land van Weert   

30-1-1969 Apparaat brengt eten naar de mond Land van Weert   

30-1-1969 Eigenwijsheden Land van Weert   

6-2-1969 Bij de zenuwarts Land van Weert   

20-2-1969 Mascotte Land van Weert   

27-2-1969 "Woor ich toch miljonair.." Land van Weert   

13-3-1969 Gediplomeerd voetkundige Land van Weert   

20-3-1969 "Zorg dat je erbij bent" Land van Weert   

27-3-1969 Minderjarig langharig Land van Weert   

17-4-1969 Hier Radio-nieuwsdienst ANP." Land van Weert   

24-4-1969 Gast-arbeider Land van Weert   

8-5-1969 Kat vermist Land van Weert   

14-5-1969 Moossie wist het.  Land van Weert   

29-5-1969 Dierenleed Land van Weert   

12-6-1969 Ajax-Turkije: Land van Weert   

26-6-1969 De papegaai van de matroos Land van Weert   

28-8-1969 Maanbewoners Land van Weert   

18-9-1969 Zo zijn onze manieren Land van Weert   

21-8-1969 Keren. Land van Weert   

6-11-1969 Geen man. Geen vrouw. Wat dan? Land van Weert   

27-11-1969 Alleen voor vermaak Land van Weert   

11-12-1969 Meesterlijke vertelkunst Land van Weert   

18-12-1969 De zaaier, kerstmis 1969 Land van Weert   

30-12-1969 Bokskampioen ontvangt de pers Land van Weert   

22-1-1970 Knotwilgen Land van Weert   

29-1-1970 De Nederlandse vlag? Land van Weert   

26-2-1970 De steno-typiste Land van Weert   

26-3-1970 Pasen 1970 Land van Weert   

26-3-1970 Bloeiende meidoorn Land van Weert   

2-4-1970 Brief aan no 10133 Strafgevangenis Land van Weert   

23-4-1970 Koekoek Land van Weert   

30-4-1970 Oorlogsherdenking 1970 Land van Weert   

28-5-1970 Politiek gesprek.  Land van Weert   

2-7-1970 Alleenstaande Boom Land van Weert   

16-7-1970 Boer met hoed. Land van Weert   

17-9-1970 Kunstnieuws Land van Weert verhaaltje  

3-12-1970 Eerste klas begrafenis babbeltje Land van Weert   

24-12-1970 Kerstmis 1970 Land van Weert   

14-1-1971 "Hij komt" Land van Weert   

28-1-1971 Kosygin moet zwijgen Land van Weert   

4-2-1971 Computertijd Land van Weert   

4-3-1971 Sneeuwklokjes Land van Weert   

11-3-1971 Buitenman mist lijn 9 Land van Weert   

1-7-1971 U vraagt - Wij draaien Land van Weert   

22-7-1971 In de kleuterklas Land van Weert   

5-8-1971 Gesprek met een boom Land van Weert   

18-11-1971 Op de peuterschool Land van Weert   

26-1-1972 Een goede doodgraver Land van Weert   

19-2-1972 Zwaluw Land van Weert   

6-4-1972 De Leeuwerik Land van Weert   

13-4-1972 Protestoptocht Land van Weert   

15-6-1972 Het hemelblauw Land van Weert   

22-6-1972 Wij gaan kamperen Land van Weert   



13-7-1972 Ontdek het op vacantie Land van Weert   

20-7-1972 Nationaal natuurreservaat Land van Weert   

17-8-1972 De zon. Land van Weert   

21-9-1972 De dood van mijn kat Land van Weert   

28-9-1972 De concertzangeres Land van Weert zie 4-12-1967 

12-10-1972 Ideaal Land van Weert   

9-11-1972 t Was net swiebertje Land van Weert   

5-7-1973 Sterren Land van Weert   

12-7-1973 "Lenders lollies likken lekker" Land van Weert   

11-1-1973 "Dienen ons doel" Land van Weert   

21-6-1973 Verdreven vogelenzang Land van Weert   

19-7-1973 Schoften achter het stuur Land van Weert zie 18-09-1975 

26-7-1973 De broeder aan de poort Land van Weert   

30-8-1973 Voor kleding: uw krant Land van Weert   

1-11-1973 Allerzielen Land van Weert   

29-11-1973 Het witte hert Land van Weert   

6-12-1973 ONZE koppen komen niet in de krant Land van Weert   

21-2-1974 Het telefoongesprek van een welgeslaagd man Land van Weert   

21-2-1974 Het spookt in een dorpke Land van Weert   

7-3-1974 Toeristische bezienswaardigheid Land van Weert   

18-4-1974 Moderne verdwazing Land van Weert   

25-4-1974 "Ja - Neen" Land van Weert   

9-5-1974 Koekoek Land van Weert zie 23-04-1970 

23-5-1974 Ferme meisjes stoere knapen Land van Weert   

13-6-1974 Margreiten Land van Weert   

13-6-1974 Papegaai Land van Weert   

11-7-1974 Ontdek het op vacantie Land van Weert   

18-7-1974 Koren Land van Weert   

7-11-1974 Abortus provocatus Land van Weert   

14-11-1974 Novemberstormen Land van Weert   

28-11-1974 Studenten van Nederland: Land van Weert   

28-11-1974 Pijnbomen Land van Weert   

9-1-1975 Het verwijt van de arabier Land van Weert   

13-2-1975 Luistervink wil niet zwijgen Land van Weert   

9-4-1975 Ziet u het zitten? Land van Weert   

10-4-1975 Lente in 't land Land van Weert   

18-9-1975 Schoften achter het stuur Land van Weert   

1-10-1975 Een hartstochtelijk voetballer Land van Weert   

16-10-1975 Alleenstaande boom Land van Weert zie 2-7-1970 

6-11-1975 Pijnbomen Land van Weert zie 28-11-1974 

13-11-1975 Zwaluw Land van Weert   

27-11-1975 Langharig protest Land van Weert   

18-12-1975 Een onnozel verhaal Land van Weert   

15-1-1976 Kievit Land van Weert   

28-1-1976 Mohammed zat Land van Weert   

19-2-1976 s Winters buiten Land van Weert   

11-3-1976 Draagbaar Kultureel genot Land van Weert   

1-4-1976 Gruwelijk Huwelijk Land van Weert   

8-4-1976 Mensen met een droom Land van Weert   

15-4-1976 Een incident in de concertzaal Land van Weert   

13-5-1976 Vader Eik Land van Weert   

26-5-1976 Dieren kijken ons aan Land van Weert zie 21-7-1966 

3-6-1976 Wij wanhopen niet Land van Weert   

10-6-1976 In het wachtvertrek van de Docter Land van Weert   



16-9-1976 Korenbloeme Land van Weert   

11-11-1976 Ingevolge het Wetboek van Strafrecht Land van Weert   

11-11-1976 Klaproos en korenaar Land van Weert   

14-4-1977 Van zilverberken en lente Land van Weert   

21-4-1977 Op de markt Land van Weert   

5-5-1977 Een telegram voor de paus Land van Weert   

Onbekend Wat is er met Adam? Onbekend   

Onbekend Radioreclame Onbekend   

Hemelvaartsdag 1957 Belijdenis van een zwerver Onbekend   

 
Als bijlage bij dit document zijn alle gedichten van A. Zondertuis toegevoegd.  
 
Bij de redactie van het Land van Weert kwamen louter positieve reacties binnen over de geplubiceerde werken van 
A. Zondertuis. De meeste van zijn werken hadden natuurlijk de natuur als input. In de streek van “De Krang” en ver 
daarbuiten kende hij elk plekje, elke struik en boom en iedereen kende hem, de eerlijke, eenvoudige zwerver. Maar 
hij schreef ook over in zijn ogen maarschappelijke wantoestanden, gedichten die overigens niet door iedereen op 
prijs werden gesteld. A. Zondertuis had er lak aan. Zondertuis was een zwerver, een kluizenaar, die probeerde te 
leven naar de regels van Sint-Franciscus, hoewel hij eigenlijk niet kerkelijk was en pas vlak voor zijn dood, op 6 mei 
1977, het doopsel ontving.  
 

ZIJN DOOD 

 
Volgens Fons Gerris bevroren zijn voeten in de winter van 1976. In het voorjaar ging het steeds slechter met hem en  
in oktober 1976 raakte Harrie Pons volledig onderkomen en werd hij naar het ziekenhuis van Weert gebracht.  
 
Harrie Pons: 
“Als je zo ziek bent als ik nu, ben je geen mens” zei hij tijdens een interview op 22-12-1976. Hij was toen 78 jaar.  
“Ik ben zwerver van beroep, hou van het vrije leven en haat de totaal bedorven maatschappij”. “Van geboorte ben in 
Rotterdammer. Toen ik 34 was heb ik ontslag genomen; ik had een kantoorbaan. Op zekere dag ben ik op de fiets 
gestapt en Brabant ingetrokken. Ik wilde in vrijheid leven, zonder bezittingen, niet meer actief aan het 
maatschappelijk leven deelnemen. Tot op zekere hoogte is me dat gelukt. Grote teleurstellingen, die ik had 
ondervonden, deden me dit besluit nemen. Als ik mijn leven kon overdoen zou ik beslist weer dezelfde weg 
bewandelen. Ik besef heel goed dat het bij de wet verboden is te leven zoals ik gedaan heb, zonder middelen van 
bestaan. En ook dat het een onmogelijke toestand zou worden als iedereen zou denken  en doen als ik. Nee, ik vind 
mezelf geen goed voorbeeld.” 
 
“De boeren hebben me altijd onderdak gegeven. Ze zijn veel gastvrijer dan stadsmensen. Ik denk dat men heel 
vreemd zou opkijken als ik in een stad ergens aanbelde en zou vragen te mogen overnachten. Bij de meeste boeren 
gaf een dergelijk verzoek nooit enige problemen. Ik denk dat dat komt doordat zij meer mensenkennis hebben. De 
boeren toonden in het algemeen ook veel begrip voor mijn levenswijze.” 
“Ik ben altijd zingend rondgegaan en heb geprobeerd me voor te stellen hoe het allemaal in de stal (Kerststal) is 
toegegaan. Door God ben ik geschapen en door Hem wordt mijn leven onderhouden. Met die wetenschap leef ik en 
dat maakt dat het goed is. Ik heb heel sterk ervaren dat bidden me helpt. Met God onderhoud ik een 
vriendschappelijke betrekking. In mijn leven ben ik veel alleen geweest met mijn gedachten. Het is moeilijk te 
aanvaarden dat ik nu niet alleen kan zijn als ik dat wil, maar in mezelf kan ik toch ook  dan wel gelukkig zijn.  
 
Met Harrie Pons was verder geregeld dat als hij ontslagen zou worden uit het ziekenhuis dat hij werd opgenomen in 
het bejaardencentrum Rust in Roy te Stramproy.  
 
"Ik krijg daar een aparte kamer. Hier in het ziekenhuis heeft men me ervan overtuigd dat ik te hulpbehoevend ben 
om nog voor mezelf te zorgen. De jeugd van Tungelroy, die vaak bij me kwam en waarmee ik veel praatte en 
wandelde, zal ik erg missen. Ik houd veel van kinderen. Nee, ik ben nooit getrouwd. In mijn leven was voor een 
vrouw geen plaats.” 
 
Met spijt in zijn stem constateert tenslotte Zondertuis dat hem zijn hele leven lang gebleken is dat veel mensen hem 
vijandig gezind waren.  



“Ze noemden me een schooier omdat ik een oud jasje en een slobberige broek droeg. Ik heb eens iemand horen 
zeggen: “Iedereen in Nederland die anders is heeft het gedaan.” Mijn ervaringen hebben me wel geleerd dat in die 
uitspraak helaas veel waarheid zit.” 
 
De laatste 20 jaren van zijn leven had hij alleen maar in een katholieke omgeving geleefd en had het geloof van deze 
mensen hem sterk aangegrepen. Zijn laatste wens was dan ook om gedoopt te worden. In het bijzijn van enkele 
vrienden ontving hij in het ziekenhuis het H. Doopsel. “Nu is het goed, nu ben ik gelukkig”.  
Harrie Pons bereikte Rust in Roy nooit. Zijn toestand ging alleen nog maar bergafwaarts en op 6 mei 1977, enkele 

uren nadat hij gedoopt was en zijn laatste sacramenten ontving, overleed de zwerver. Op 
05-05-1977 publiceerde het Land van Weert zijn laatste publicatie van een gedicht: 
“Telegram voor de paus”.   
 
Harrie Pons werd op 11-05-1977 te Tungelroy begraven. In het kerkelijk 
overlijdensregister werd zijn overlijden ook genoteerd: 
 

 
 
 
Aan het leven van deze bijzondere zwerver, die vele mensen in Tungelroy en daarbuiten 
kende, was een eind gekomen. Na zijn begrafenis hoefde men alleen nog ter 
nagedachtenis een steen op zijn graf plaatsen. De steen die er kwam…………………….. bevat 

de verkeerde naam. Harrie Pons heette niet Henri Franciscus Pons, maar Hendrikus Antonie Pons, zoals hierboven 
ook vermeld in het kerkregister. Óf er is bewust voor de naam Franciscus gekozen omdat hij leefde volgens de regels 
van St. Franciscus, óf er is toch een fout gemaakt……  
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEBOORTE EN OVERLIJDENPRENTJE VAN HENDRIK ANTONIE PONS 
 

 
 



 

 

Belijdenis van een zwerver. (A. Zondertuis) 

Wie is in stilte aan 't luist'ren gegaan 

en heeft niet een hemels gefluister verstaan? 

 

Ik droomde van roem, ik droomde van macht. 

Want mijn geest was beneveld. In mij was de macht. 

Ik ging op in toejuiching van het publiek. 

Is een mens die zich zelf zoekt niet dodelijk ziek? 

 

In een wereldstad bieden veel lieden zich aan 

om in vriendschap de weg naar de hel te gaan. 

Als een zot danste 'k mee achter satan zijn fluit. 

Maar God, Hij vergramde- en spuwde mij uit. 



 

Verachting en eenzaamheid werden mijn deel. 

Tot de Zon in mij opging, verlichtend geheel 

mijn verstand, mijn gemoed, mijn verbijsterend "niet". 

En 'k genas, vond weer vreugd, zelfs in teisterend verdriet 

 

Wie is in stilte aan 't luist'ren gegaan, 

en heeft niet een hemels gefluister verstaan? 

 

In mijn hart zong het voort dat Christus 't is 

die ons redt uit een smartrijke duisternis 

Ons laat leven in 't Licht als een bloem in de wei 

opdat 's mensen vreugde volkomen zij. 

 

Toen ben ik voor allen aan 't bidden gegaan 

daar 'k weet dat maar wein'gen de roepstem verstaan 

Want rijkdom en roem, 'n wereld die mij ontviel, 

acht ik niets bij 't geluk van een levende ziel. 

 

A. Zondertuis 

(Hemelvaartsdag 1957) 

 

Aanvullingen of anekdotes: info@erfgoedtungelroy.nl  

 

  

mailto:info@erfgoedtungelroy.nl


Bijlage bij Hendrik Antonie Pons alias A. Zondertuis, de zwerver’. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                



 
Links: 28-4-1966, rechts 12-5-1966 Land van Weert 

 

            
 

Links: 23-06-1966 en rechts 30-06-1966 Land van Weert 
 

                
Links 21-07-1966 en rechts 25-08-1966 Land van Weert 

 

                  
Links 1-9-1966, rechts 8-9-1966 Land van Weert 

 



              
 

Links 15-09-1966, rechts 29-09-1966 Land van Weert 
 

                            
 

Links 06-10-1966, rechts 13-10-1966 Land van Weert 
 
 
 

                                               
Links 03-10-1967 Limburgsch Dagblad rechts 04-12-1967 



                 
Links 01-02-1968 en rechts 08-02-1968 Land van Weert 

 

                               
Links 15-02-1968, rechts 29-02-1968 Land van Weert 

                             
Links 07-03-1968 en rechts 14-03-1968 Land van Weert 



        
Links 21-03-1968 en rechts 28-03-1968 Land van Weert 

 

      
Links 04-04-1968 en rechts 18-04-1968 Land van Weert 

 

                                
Links 02-05-1968 en rechts 09-05-1968 Land van Weert 

 



            
Links 06-06-1968 en rechts 13-06-1968 Land van Weert 

 

                  
Links 20-06-1968 en rechts 27-06-1968 Land van Weert 

 

 
Links 04-07-1968 en rechts 11-07-1968 Land van Weert 

 



             
Links 18-07-1968 en rechts 29-08-1968 

 

  
 

19-09-1968 en 26-09-1968 Land van Weert 
 
 
 
           
 
 
 
 
 



          
10-10-1968 en 17-10-1968 

 

                
 

21-11-1968 en 05-12-1968 Land van Weert 
 
 
 
 
 
 



 
05-12-1968 Land van Weert 

 

       
 

           
 

Achtereenvolgens 12-12-1968, 19-12-1968, 30-12-1968 en 09-01-1969 Land van Weert 
 
 



  
 

 
Beiden 30-01-1969 Land van Weert 

 

  
06-02-1969 en 20-02-1969 Land van Weert 

 
 



       
 

27-02-1969 en 13-03-1969 Land van Weert 
 
 
 
 

         
 
 

20-03-1969 en 27-03-1969 Land van Weert 
 
 



      
 
 

17-04-1969 en 24-04-1969 
 

       
 

08-05-1969 en 14-05-1969 Land van Weert 
 
 
 



      
 

29-05-1969 en 12-06-1969 Land van Weert 
 

     
 

26-06-1969 en 28-08-1969 Land van Weert 
 
 
 
 
 



     
 

21-08-1969 en 18-09-1969 Land van Weert 
 

    
 

06-11-1969 en 27-11-1969 Land van Weert 



  
 

11-12-1969 en 18-12-1969 Land van Weert 
 

    
 

30-12-1969 en 22-01-1970 Land van Weert 



      
 

29-01-1970 en 26-02-1970 Land van Weert 
 

  
 

Beiden 26-03-1970 Land van Weert 
 
 
 
 
 



     
 

02-04-1970 en 23-04-1970 Land van Weert 
 

     
 

30-04-1970 en 28-05-1970 Land van Weert 



 
 
 

  
 

02-07-1970 en 16-07-1970 Land van Weert 
 

  
 

03-12-1970 en 24-12-1970 Land van Weert 
 



 
 

17-0-1970 Land van Weert (verhaal) 
 



     
 

14-01-1971 en 28-01-1971 Land van Weert 
 

     
 

04-02-1971 en 04-03-1971 Land van Weert  
 



  
 
 
 
 
 

11-03-1971 en 01-07-1971 Land van Weert 
 

    
 
 

22-07-1971 en 05-08-1971 Land van Weert 
 
 



     
 
 

18-11-1971 en 26-01-1972 Land van Weert 
 

    
19-02-1972 en 06-04-1972 Land van Weert 

 
 



        
 

13-04-1972 en 15-06-1972 Land van Weert 
 

         
22-06-1972 en 13-07-1972 Land van Weert 

 



  
 

Land van Weert 20-07-1972 en 17-08-1972 Land van Weert 
 
 
 
 

  
 
 

21-09-1972 en 28-09-1972 Land van Weert 
 
 
 



    
 
 

12-10-1972 en 09-11-1972 Land van Weert 
 
 
 
 

  
 

05-07-1973 en 12-07-1973 Land van Weert 
 
 



 

 
11-01-1973 Land van Weert 

 

 
21-06-1973 Land van Weert 



 
 

19-07-1973 Land van Weert 
 

 
 

26-07-1973 Land van Weert 
 
 



   
 
 
 

30-08-1973 en 01-11-1973 Land van Weert 
 

  
 
 
 

29-11-1973 en 03-12-1973 Land van Weert 
 
 
 



 
21-02-1974 Land van Weert 

 

 
21-02-1974 Land van Weert 

 



  
 

07-03-1974 en 18-04-1974 Land van Weert 
 
 
 

  
 
 
 

25-04-1974 en 09-05-1974 Land van Weert 
 
 



 
 

23-05-1974 Land van Weert 
 

 
13-06-1974 Land van Weert 

 
 
 
 



 
 
 

Land van Weert 13-06-1974 Land van Weert 
 
 
 
 
 
 



  
Land van Weert 11-07-1974 Land van Weert 

 

 
18-07-1974 Land van Weert 



   
 
 

07-11-1974 en 14-11-1974 Land van Weert 
 
 



 
 
 

28-11-1974 Land van Weert 
 

 
 

28-11-1974 Land van Weert 
 
 
 



 
 

09-01-1975 Land van Weert 
 

 
13-02-1975 Land van Weert 

 
 
 



 
 

09-04-1975 Land van Weert 
 
 

 
10-04-1975 Land van Weert 

 
 
 



 
 

18-09-1975 Land van Weert 
 

  
01-10-1975 Land van Weert 



 
 

16-10-1975 en 13-11-1975 Land van Weert 
 

 
 

Land van Weert 27-11-1975 



 
Land van Weert 18-12-1975 

 

 
 

Land van Weert 15-01-1976 Land van Weert 



 
 

Land van Weert 28-01-1976 
 

 
 

Land van Weert 19-02-1976  



 
 

11-03-1976 en 01-04-1976 Land van Weert 
 

 
 

Land van Weert 08-04-1976 Land van Weert 
 
 
 
 



 
 

15-04-1976 Land van Weert 
 

 
 

13-05-1976 Land van Weert 
 
 



 
 

26-05-1976 en 03-06-1976 Land van Weert 
 

   
10-06-1976 en 16-09-1976 Land van Weert 



   
 

Land van Weert beiden 11-11-1976 
 

 
14-04-1977 Land van Weert 

 



 
 

Land van Weert 21-04-1977 en 05-05-1977 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Beiden onbekend 

 

 

 


