
AKTION IM MOOr
Kennismaking met Joseph Beuys

Dit verhaal is ingezet om de realisering van het Belfort 
Vossenberg in Meijel dichterbij te brengen en om in de Peel 
provinciegrensoverschrijdende toeristische initiatieven te 
ondersteunen. Het verhaal is periodiek aangepast aan de 
voortschrijdende actualiteit. 

Zomer 2020  |  Piet Snijders

Over de auteur
Piet Snijders (Asten-Heusden 1952).
Geboren in de Peel. 
Oud-journalist Eindhovens Dagblad. 
Schrijver, dichter, storyteller. 
Zocht in 2016 op persoonlijke titel contact met de projectgroep 
Opwaardering Peel-Raamstelling. Pleitte daar voor hernieuwde 
aandacht voor het bijzondere kunstwerk Aktion im Moor (1971) 
van kunstenaar Joseph Beuys in de Groote Peel. 
Doel: ertoe bijdragen dat (hedendaagse) kunst steviger verankerd 
raakt in de cultuurbeleving van de Peel. 
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Kaart Groote Peel e.o. Bron: Staatsbosbeheer 



Forten en Vestigingen Noord-Brabant

Info: Verdedigingswerk kazemat nr. 104.
Onderdeel van: de Peel-Raamstelling.
Doel: de vertraging van een vijandelijke aanval uit 
oostelijke richting.
Bouwkundige kenmerken: kazemat van het model S (3a).
Bouwgeschiedenis: aangelegd in de jaren 1939-1940.
Huidige toestand: de bunker is nog in goede staat 
aanwezig. Ligt in Nationaal Park De Groote Peel en is, 
zonder toestemming, niet toegankelijk. 
Het natuurgebied is zeer moeilijk begaanbaar.
Monumentenstatus: onbekend
Lokatie: 186.920/374.070
Plaatsnaam: Heusden
Gemeentenaam: Asten

Bron: www.forten-brabant.nl/index.html?stellingen/ stelling_7/welkom_stelling_7.htm 

De moeilijk bereikbare Kazemat 104. Foto P. Snijders    
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It is called the ‘Astensche Peel’ over there and it is 
situated near the ‘Eeuwig Leven’ (= Eternal Life) 
in the vast swamp area ‘De Groote Peel’, in the 
southern part of the municipality of Asten (NB). 
A few hundred meters ahead on Meijels territory 
lies the Vossenberg, a natural elevation in the 
landscape in the present-day municipality of Peel 
en Maas (L).
There are still several casemates in that neighbour-
hood – or remains of them – from the Second 
World War. These concrete bunkers were hastily 
built in 1939/1940 as a part of the ‘Peel-
Raamstelling’, one of the defence lines against an 
imminent German invasion in the south of the 
Netherlands. In real practice the casemates – like 
other defences of the Peel-Raamstelling – hardly 
had any martial significance.
After the war most of the casemates were 
demolished. But some bunkers remained along 
the entire stretch of the Peel-Raamstelling 
between the Belgian border (near Weert) and the 
German border (near Grave). They remained 

Introduction

some times solitary in the landscape, sometimes in 
tufts, as silent witnesses of a grim episode in Dutch 
history. 
Those of the ‘Vossenberg Fortress’ are listed as 
Natio nal Monuments.

In 2015, an initiative was launched to make the 
Peel-Raamstelling ‘experienceable’ again. As part 
of this, the Meijel Village Council has devised a 
landmark at the Vossenberg as a brandnew touristic 
highlight. It concerns a 22 meter high watchtower, 
the Belfry Vossenberg. Together with the nearby 
casemates, the tower offers excellent opportunities 
to hold on to (war) stories and support educational 
projects. For this reason, various institutes 
– neighbouring municipalities, but also the 
Forestry Commission (Staatsbosbeheer) and the 
Aa en Maas Water Board – participate in the 
project. 

A short distance from the Vossenberg along the 
Meijelseweg in Asten-Heusden, hidden in the 

bush and almost inaccessible because of the dense 
vegetation and/or the high water level, lies in the 
Astensche Peel Casemate 104. There is also a special 
story attached to this. In the summer of 1971 
around this bunker the influential German artist 
Joseph Beuys made a powerful statement for the 
environment with his ‘Aktion im Moor’. 
This preserved Aktion nr.26 - photographed by 
the Italian photographer Gianfranco Gorgoni 
gained worldwide fame as an early eruption of 
eco-art. And with it – as it would turn out later 
– as a picket pole towards a ‘sustainable society’. 
This story – being not an academic study! – is 
about that. About that and more! Enjoy reading it.

Piet Snijders, spring 2020
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De Astensche Peel heet ‘t daar en ‘t ligt nabij 
het Eeuwig Leven in het uitgestrekte moeras-
gebied De Groote Peel, in de zuidelijke punt van 
de gemeente Asten (NB). Een paar honderd 
meter verderop ligt op Meijels grondgebied 
de Vossenberg, een natuurlijke verhoging in 
het landschap in de tegenwoordige gemeente 
Peel en Maas (L)
Er staan nog diverse kazematten in die buurt 
– of resten daarvan – uit de Tweede Wereld-
oorlog. Deze betonnen bunkers werden in 
1939/1940 in allerijl gebouwd als onderdeel 
van de Peel-Raamstelling, een van de verde-
digingslinies in Zuid-Nederland tegen een 
dreigende Duitse inval. In de praktijk hebben 
de kazematten – net als andere verdedigings-
werken van de Peel- Raamstelling – nauwe-
lijks een krijgskundige betekenis gehad.
Na de oorlog zijn de meeste kazematten afge-
broken. Maar over het hele traject van de Peel- 
Raamstelling – gelegen tussen de Belgische 
grens (bij Weert) en de Duitse grens (bij Grave) – 

Ten geleide

zijn ook bunkers blijven staan. Soms solitair, 
soms in plukjes, als stille getuigen in ‘t landschap 
van een grimmige episode in de vaderlandse 
geschiedenis. Die van de ‘Vesting Vossenberg’ 
staan te boek als Rijksmonumenten.

In 2015 is een initiatief opgestart om de Peel- 
Raamstelling weer ‘beleefbaar’ te maken. 
In het kader daarvan heeft het Dorpsoverleg 
Meijel bij de Vesting Vossenberg een nieuw 
landmark bedacht als toeristische ‘Peeltroef’. 
Het gaat om een 22 meter hoge uitkijktoren, 
het Belfort Vossenberg. 
Samen met de nabijgelegen kazematten biedt 
de toren uitstekende kansen om (oorlogs)ver-
halen vast te houden en educatieve projecten 
te ondersteunen. Mede daarom participeren 
diverse instanties – buurgemeenten, maar ook 
Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas –
in een daartoe strekkend initiatief. 
Een eindje van de Vossenberg vandaan ligt 
langs de Meijelseweg in Asten-Heusden, 

verscholen in het groen en schier onbereikbaar 
vanwege de dichte begroeiing en/of de hoge 
waterstand, in de Astensche Peel Kazemat 104. 
Ook daaraan kleeft een bijzonder verhaal. 
In de zomer van 1971 maakte de invloedrijke 
Duitse kunstenaar Joseph Beuys er een krachtig 
state ment voor het milieu met zijn ‘Aktion im 
Moor’. 
Deze bewaard gebleven Aktion nr.26 
– op foto vastgelegd door de Italiaanse foto-
graaf Gianfranco Gorgoni – kreeg wereldwijd 
be kend heid als een vroege uitbarsting van eco-
kunst. En daarmee – naar later zou blijken – 
als een piketpaaltje richting ‘duurzame 
samenleving’. Dit verhaal – dat géén 
academische studie wil zijn – gaat daarover. 
Over dat en nog meer!  Veel leesplezier.

Piet Snijders, zomer 2020

P.S. O ja, en ‘t verhaal inspireerde. Vandaar 
enkele gedichten van mezelf aan ‘t eind.
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What does a man know?

A man knows nothing, well, a sad little bit.
That the German philosopher/artist Joseph 
Beuys (1921-1986) created his controversial 
Aktion im Moor in 1971 in the Groote 
Peel – my native region – I never knew 
until 2010. Nor did the rest of the world, 
by the way.

That is nothing to be ashamed of. 

The widow Ariaentgen Claes van der Minne 
in her days didn’t realize either that her 
house on the Vlamingstraat in Delft would 
defy the centuries as the famous ‘Street of 
Vermeer’. 
And when Captain Frans Banninck Cocq 
and Lieutenant Willem Van Ruytenburgh 

1. Joseph

Joseph Beuys. Foto G. Gorgoni/Collectie The Estate of Gianfranco Gorgoni NY  

posed for Rembrandt, these gentlemen 
neither did know that the painting of their 
shooting company would become immortal 
as ‘The Night Watch’. 
We – ordinary mortals – may cherish the 
illusion that we understand and can shape 
our own biotope; in reality, our habitat is 
trapped in time and space and may have 
been or may become much bigger or more 
grotesque than we can imagine. 
 
So, let this be a nice entrance for the 
philo sophers amidst you. 

Now up to the story. For how do I know 
nowa days that the Groote Peel is the scenery 
for Joseph Beuys’ Aktion im Moor? Well, 
I owe that discovery to Wim Langenhoff 
(1943-2018) from Eindhoven. 
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Wat weet een mens nou helemaal?

Een mens weet niks, nou ja, een bedroe-
vend beetje.

Dat de Duitse denker/kunstenaar Joseph 
Beuys (1921-1986) zijn spraakmakende 
Aktion im Moor in 1971 tot stand bracht 
in de Groote Peel – mijn geboorte-
streek – heb ik tot 2010 nooit geweten. 
De rest van de wereld ook niet trouwens.

Dat is niet iets waar ik me voor schaam. 

De weduwe Ariaentgen Claes van der 
Minne besefte in haar dagen evenmin 
dat haar huisje aan de Delftse Vlaming-
straat de eeuwen zou trotseren als het 
beroemde Straatje van Vermeer. 

1. Joseph

En toen kapitein Frans Banninck Cocq 
en luitenant Willem Van Ruytenburgh 
voor Rembrandt poseerden wisten deze 
heren ook niet dat het schilderij van hun 
schuttersgilde onsterfelijk zou worden 
als De Nachtwacht. 
Wij gewone stervelingen mogen de 
illu sie koesteren dat we onze eigen 
bio toop kennen en kunnen vormgeven; 
in werkelijkheid zit onze leefomgeving 
gevangen in tijd en ruimte en kan zij veel 
grootser of grotesker zijn geweest of nog 
worden dan wij ons kunnen voorstellen. 

Zo, dat lijkt me alvast een aardige bin-
nenkomer voor de denkers onder u. 

Op nu naar het verhaal. Want hoezo 
weet ik nu wel dat de Groote Peel het 

decor is voor de Aktion im Moor van 
Joseph Beuys? 
Ah, die ontdekking heb ik te danken 
aan Eindhovenaar Wim Langenhoff 
(1943-2018). Over hem straks meer.

Eerst Joseph Beuys.
Wie is hij?
Laten we ‘t even houden op ‘een zeer 
invloedrijke Duitse kunstenaar in de 
tweede helft van de 20e eeuw’. 

Joseph wordt geboren in Kleef, 12 mei 
1921. Een intelligente jongen, streng 
katholiek opgevoed en desondanks (of 
is het daarnaast?) goed geschoold. 
Een bolleboos die reeds als gymnasiast 
aardig piano speelt. Satie en zo.
Hij wil graag medicijnen studeren, 
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More about him later on.

First Joseph Beuys.
Who is he?
Let’s stick to: ‘a very influential German 
artist in the second half of the 20th century’. 

Joseph is born in Kleve, May 12, 1921. 
An intelligent boy, raised strictly catholic 
and nevertheless (or is it besides?) well 
educated. 
A promising talent who already plays the 
piano as a gymnast. Satie and so on.

He wants to study medicine, but the 
Natio nal Socialism spoils everything. His 
fate is called Hitlerjugend and in 1941 he 
joins the Luftwaffe as a volunteer. He’s 
gonna be a radio engineer. Juvenile sins 
that were charged to him until long after 
his death.
Rightly or wrongly, they’ll have to figure 
out in Germany. The purification process 

that has been going on there for 75 years 
can never be long enough, if only because 
it continues to ask fundamental questions.

In 1942 Joseph Beuys is shot out of the air 
above the Russian peninsula Crimea. Local 
Tatars find him in a snowy landscape, semi- 
frozen and badly wounded. They bind his 
wounds, keep him warm with a smear of 
animal fat and roll him in felt blankets.
At least that’s how the myth, brought into 
the world and carefully maintained by 
Joseph Beuys himself, wants it. 
Beuys proclaims all his life that he would 
not have made it without felt and fat. Later 
researchers hardly believe this. 

After the war Beuys goes to the art academy 
of Düsseldorf, where he graduates as a 
sculptor in 1951. In the 1950s he first 
emerged as a draughtsman, productive and 
very unconventional. Who’s designing with 
tea? 

Weird? No, not for Joseph Beuys. 
Art can’t be fleeting enough for him. 
He gets international fame in the 1960s, 
after he joined – as a follower of the 
Austri an esoteric philosopher Rudolf Steiner 
(1861-1925) – the avant-garde Fluxus 
movement. In this unpredictable art 
move ment his sculptures become installa-
tions and his drawings become pamphlets. 
He spreads his theories with Environments, 
Multiples and high-profile Aktionen.
These are one-off performances for an 
audie nce, usually captured on photo, film 
and audio equipment and always provided 
with well thought-out ideas. For Beuys, art 
has to come out of its ivory tower because 
‘there is an artist in every human being’ and 
‘art is only important insofar it contributes 
to the development of consciousness’. Words 
big enough to reach far.

In 1961, Beuys is appointed a head teacher 
at the art academy in Düsseldorf, where he 
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maar ja het nationaalsocialisme. Zijn 
lot heet Hitlerjugend en in 1941 de 
Luftwaffe, waar hij radiotechnicus wordt. 
Jeugdzonden die hem tot ver na zijn 
dood zijn nagedragen. 
Terecht of onterecht, dat zoeken ze 
daarginds in Duitsland maar uit. Het 
louteringsproces dat daar al 75 jaar 
voortsuddert kan nooit lang genoeg 
duren, al is het maar omdat het funda-
mentele vragen blijft stellen.

In 1942 wordt Joseph Beuys boven het 
Russische schiereiland de Krim uit de 
lucht geschoten. Halfbevroren en 
zwaargewond vinden Tataren, dan nog 
een natuurvolk, hem in een sneeuw-
landschap. Ze verbinden zijn wonden, 
houden hem warm met een smeersel 
van dierlijk vet en rollen hem in vilten 
dekens.
Zo wil althans de mythe, de wereld in 
gebracht en zorgvuldig in stand gehou-

den door Joseph Beuys zelf. Hij verkon-
digt zijn leven lang, dat hij het zonder vilt 
en vet niet zou hebben gered. Latere 
onderzoekers geloven daar geen snars 
van, maar dat terzijde. 

Na de oorlog gaat Beuys naar de kunst-
academie van Düsseldorf, waar hij in 
1951 afstudeert als beeldhouwer. 
In de jaren ‘50 ontpopt hij zich eerst als 
tekenaar, productief en zeer onconven-
tioneel. Want ja, wie tekent er nu met 
thee? 
Raar? Nee hoor, niet voor Joseph Beuys. 
Kunst kan hem niet vluchtig genoeg zijn. 
Internationaal bekend wordt hij in de 
jaren ‘60, nadat hij zich als volgeling van 
de Oostenrijkse esoterische denker 
Rudo lf Steiner (1861-1925) heeft aan-
gesloten bij de avant-gardistische 
Fluxus-beweging.
In die speelse kunstbeweging worden 
zijn beelden installaties en zijn tekenin-

gen pamfletten. Zijn theorieën verspreidt 
hij met Environments, Multiples en 
spraakmakende Aktionen.
Dat zijn eenmalige performances voor 
publiek, meestal vastgelegd op foto, 
film en audioapparatuur en altijd voor-
zien van doorwrochte ideeën.
Kunst moet voor Beuys uit z’n ivoren 
toren want ‘in elk mens schuilt een 
kunste naar’ en ‘kunst is alleen van belang 
voor zover ze bijdraagt aan de ontwikke-
ling van het bewustzijn’.
Woorden, groot genoeg om er ver mee 
te komen.

In 1961 krijgt Beuys een benoeming als 
hoofddocent aan de kunstacademie van 
Düsseldorf, waar hij bijzonder populair 
wordt bij zijn studenten. Toch krijgt hij er 
elf jaar later, in 1972, op staande voet 
ontslag. Reden: zijn verregaande ideeën 
omtrent democratisering van de kunst 
en een weigering om mee te werken 
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becomes particularly popular with his 
stude nts. Nevertheless, eleven years later, 
in 1972, he is fired on the spot. Reason: 
his far-reaching ideas about the democra-
tisation of art and his refusal to approve 
student quota.
As a defender of freedom and creativity, in 
those turbulent years he founds the 
Organiza tion for Direct Democracy. And 
after that, together with the writer and 
Nobel Prize winner Heinrich Böll, the 
Free International University. Later on he 
becomes one of the co-founders of the 
ecological political party ‘Die Grünen’.
Meanwhile, the Environments, Multiples 
and Aktionen of Joseph Beuys bring him 
great fame. In Germany he participates five 
times in the always controversial lustrum 
exhibition Documenta in Kassel. He is 
also delegated to the Venice and Sao Paulo 
Biennales.
In New York, where Beuys meets a soul 
mate in Andy Warhol in 1979, he is 

crowned the ‘greatest living European artist’ 
of the time. Beuys deserves that predicate 
with, among other things, performances 
that can hardly be understood by the ‘man 
in the street’.

A repository is his ‘I Like America And 
America Likes Me’, in which he is dressed 
in felt and locked up for three days with a 
prairie wolf in a small room in a New York 
gallery. He comes and goes by ambulance, 
he doesn’t take a step outside the door and 
during those three days he only communi-
cates with the coyote. 
Which, after all, he can cuddle!

Joseph Beuys dies in Düsseldorf on January 
23, 1986 of a weak heart. Since then he 
has been called “one of the most influential 
European artists of the second half of the 
20th century”.
The man may have loved ephemeral art, 
but he leaves behind up to 15,000 works. 

In Kleef is het museum Schloss Moyland aan 

Joseph Beuys gewijd. Foto P. Snijders
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aan een studentenstop. Als voorvechter 
van vrijheid en creativiteit richt hij in 
die roerige jaren de Organisatie voor 
Directe Democratie op en daarna, samen 
met de schrijver en Nobelprijswinnaar 
Heinrich Böll, de Vrije Internationale 
Universiteit. Nog later wordt hij een van 
de medeoprichters van de ecologische 
politieke partij Die Grünen.
Intussen brengen de Environments, 
Multiples en Aktionen Joseph Beuys 
grote faam. In Duitsland neemt hij vijf 
keer deel aan de altijd spraakmakende 
lustrumtentoonstelling Documenta in 
Kassel. Ook wordt hij afgevaardigd 
naar de Biënnales van Venetië en Sao 
Paulo.

In New York, waar Beuys in 1979 een 
geestverwant treft in Andy Warhol, 
kroont men hem tot ‘grootste levende 
Europese kunstenaar’ van dat moment. 
Beuys verdient dat predicaat onder 

ande re met performances die voor Jan 
met de Pet nauwelijks te volgen zijn.

‘n Schoolvoorbeeld is zijn ‘I Like America 
And America Likes Me’, waarbij hij zich 
gehuld in vilt, drie dagen lang met een 
prairiewolf laat opsluiten in een klein 
vertrek in een New Yorkse galerie. Hij 
komt en vertrekt per ambulance, zet 
geen stap buiten de deur en communi-
ceert gedurende die drie dagen alleen 
met de coyote. 
Die hij tenslotte kan knuffelen!

Joseph Beuys overlijdt op 23 januari 
1986 in Düsseldorf aan een zwak hart. 
Sindsdien heet hij ‘een van de meest 
invloed rijke Europese kunstenaars uit de 
tweede helft van de 20e eeuw’.
De man mocht dan van vluchtige kunst 
houden, hij laat wel 15.000 werken na. 
Dat oeuvre wordt nog steeds bestu-
deerd, geïnterpreteerd en geherinter-



16

aktion im moor | kennismaking met Joseph Beuys

That oeuvre is still being studied, interpreted 
and reinterpreted. Worldwide more than 
350 books have been written about him 
and people have been promoted on his 
work.
In Germany, numerous museums of 
moder  n art have collected work by Beuys. 
The largest collection of Beuys art – that 
of the brothers Hans and Franz Joseph 
van der Grinten – is housed at Schloss 
Moyland in Kleve. He also can be found 
at the MoMa in New York, the Centre 
Pompidou in Paris, but also at Bonnefanten 
in Maastricht and at the Van Abbemuseum 
in Eindhoven.
In the latter museum he received in the 
summer of 1971 three halls at his disposal 
to unfold his ideas. The curator in those 
days Jean Leering was so impressed, among 
other things, that he bought the intriguing 
installationVoglie vedere i miei montagne 
(‘I want to see my mountains’).That was, 
mind you, in the summer of 1971. Beuys’ leven uitgeplakt in Schloss Moyland. Foto P. Snijders
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preteerd. Wereldwijd zijn er meer dan 
350 boeken over hem vol geschreven en 
er zijn mensen op zijn werk gepromo-
veerd.

In Duitsland hebben tal van musea 
voor moderne kunst werk van Beuys 
verzameld. De grootste collectie Beuys-
kunst – die van de gebroeders Hans en 
Franz Joseph van der Grinten – is onder-
gebracht In Schloss Moyland in Kleef. 
Verder is hij terug te vinden in het MoMa 
in New York, het Centre Pompidou in 
Parijs, maar ook bij Bonnefanten in 

Maastricht en in het Van Abbemuseum 
in Eindhoven.
In dat laatste museum kreeg hij in de 
zomer van 1971 drie zalen tot zijn 
beschikking om zijn gedachtegoed te 
ontvouwen. 
De toenmalige conservator Jean Leering 
was zo onder de indruk dat hij onder 
andere de intrigerende installatie Voglie 
vedere i miei montagne (‘Ik wil mijn ber-
gen zien’) aankocht.

Dat was, goed onthouden, in de zomer 
van 1971.
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What does all this have to do with the 
Groote Peel?
Hold on your horses! Let me first introduce 
Wim. Wim Langenhoff. Who is he?
A dangerous question. 
The day I try to find out, we are sitting in 
an almost empty café in the ever dormant 
Ospel, and I listen to him mesmerized for 
four hours. Because Wim – a small free-
lancer in art & culture in Eindhoven – turns 
everything into stories.              
This was also the case on the 16th of July 
2010. 
Wim – at the time 67 – tells about his 
past in the Philipscompany. And about his 
family and his youth.

His grandfather was once the director of the 
Deurne municipal peat factory, the com-

2. Wim 

pany where Peelnovelist Toon Kortooms 
‘learned to eat peat’, as witnessed in one of 
his novels. Wim had more luck and got 
ordinary bread, because his father picked 
up the art of bakery from his German 
ances tors.
Wim regards himself an artist. At least as 
a child he liked to become one.
But things went different, also for Wim. 
In 1964 he ended up in the Philips Natlab 
as a chemist. 

Wherever he feels comfortable. The Natlab 
is the breeding ground for numerous Philips 
inventions and products. In those days this 
laboratorium is lead by free spirits as the 
physicists Gerhart Rathenau and Hendrik 
Casimir. Men who encouraged the con-
struction of the famous Philips pavilion at 

the Brussels World’s Fair in 1958. 
That pavilion by the Swiss-French architect 
Le Corbusier and the Franco-American 
composer Edgard Varèse is an artistic 
high light of the Philips electronics group, 
which – in those days – is so important to 
the fine arts. 
In the mid-1960s the Natlab of Rathenau 
and Casimir is still a crossroads for art and 

Wim Langenhoff. Foto P. Snijders
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Wat heeft dat alles nu met de Groote 
Peel te maken?
Geduld. Laat ik eerst Wim introduceren, 
Wim Langenhoff. Wie is hij?
Een gevaarlijke vraag. 
Op de dag dat ik erachter probeer te 
kome  n, zit ik in een verder leeg café in 
het immer slapende Ospel vier uur lang 
gebiologeerd naar hem te luisteren. 
Want Wim – kleine zelfstandige in kunst 
& cultuur te Eindhoven – maakt overal 
verhalen van. Zo ook op die 16e juli 
2010. 
Wim – dan 67 – vertelt daar over zijn 
Philipsverleden. En over zijn familie en 
zijn jeugd.
Zijn opa was ooit directeur van de 
Deurne se turffabriek, het bedrijf waar 
ook Peelromancier Toon Kortooms ge-

2. Wim

tuige één van diens romans ‘turf leerde 
eten’. Wim had meer geluk en kreeg 
gewo on brood, want zijn vader pikte 
de bakkersstiel op van zijn Duitse voor-
ouders.
Wim ziet zichzelf het liefst als kunstenaar.
Dat heeft hij reeds als kind willen wor-
den.
Maar het loopt anders, ook met Wim. 
In 1964 komt hij als scheikundige terecht 
in het Natlab van Philips. 

Waar hij óók op zijn plaats is, want in het 
Natlab – de kraamkamer van tal van 
Philips-uitvindingen en -producten – 
lopen dan nog vrije geesten rond als de 
natuurkundigen Gerhart Rathenau en 
Hendrik Casimir. 
Mannen die in ‘58 de bouw van het 

beroemde Philips-paviljoen op de 
Brusselse Wereldtentoonstelling heb-
ben aangemoedigd. 
Nog altijd heet dat paviljoen van de 
Zwitsers- Franse architect Le Corbusier 
en de Frans-Amerikaanse componist 
Edgard Varèse het absolute artistieke 
hoogtepunt van het voor de schone 
kunsten dan zo belangrijke elektronica-
concern. Medio jaren ‘60 is het Natlab 
van Rathenau en Casimir nog steeds 
een kruispunt voor kunst en weten-
schappelijk experiment en in die speelse 
sfeer gedijt ook een man als Wim 
Langen hoff.
“In die periode zit ik in mijn vrije tijd in 
Eindhoven bij The New Electric Chamber 
Music Orchestra. Dat is een vrolijke bende 
die furore maakt met performances en 
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scientific experimentation and a man like 
Wim Langenhoff thrives in that playful 
atmosphere.
“In that period in my spare time I hang 
around with The New Electric Chamber 
Music Orchestra in Eindhoven. That’s a 
cheerful gang that creates performances 
and musical experiments that nobody 
under stands. We do anything for a good 
laugh and if it can’t be put into words”.
“Performances,” Wim says, “are hot at the 
moment. This is how I get to know Joseph 
Beuys, the man of the famous Aktionen. 
Where our performances are completely 
anarchistic, his have a socialistic approach. 
We create confusion and he’s seriously 
looking for a new society. Yet he becomes 
my idol. 
“At home I still have some things he made.”

“In 1971,” Wim digs up his memories, “is 
Beuys in Eindhoven. Jean Leering, director 
of Abbedirector, initially didn’t want to deal 

with him. Shortly before he labels the work 
of the fat and felt artist as ‘aesthetics of the 
muck’. 
But Beuys elaborates on the graphic work 
of El Lissitsky, who was adored by Leering. 
Moreover, he has already taken part in 
Documenta in Kassel a couple of times 
and is always causing a stir. At the end, 
Van Abbe director Leering cannot neglect 
him. He makes a turn and grants Beuys 
three halls in the summer of ‘71 to make 
his statements”.

Wim Langenhoff has not much to do with 
all this. Wim: “Except that I was there when 
Beuys opened his exhibition. That was on 
17 August 1971. I rediscovered this when I 
looked up stuff from The New Electric a 
while ago.”
“Then all of a sudden I realized that Beuys 
made his Aktion 26, the Aktion im Moor, 
on that particular day. 
The action was captured in photographs. 

They show Beuys with his inseparable felt 
hat dancing over a swamp and fiddling 
around in it. He also lets himself be 
photo graphed in a crucifix position against 
a World War II bunker.”
“In the art explanation,” Langenhoff says, 
“Aktion im Moor has been proclaimed a 
pioneering work. According to art criticism 
it’s an early contribution to the dawning 
eco-art. The intriguing thing, however, is 
that until recently no one exactly knew 
where this Aktion took place”.

“Up untill this day,” Wim continues, “the 
art-scene speculated about this. Somewhere 
below Eindhoven it is said. But also: in 
Ireland and in Scotland. On the internet 
you can even read something nonsensical 
like ‘in a Zuiderzee swamp near Ostend in 
Belgium’”.
“So after I found my diary from ‘71, I 
started tracking it down. And believe it or 
not, I found the exact location. It’s not far 
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muzikale experimenten, waar niemand 
iets van begrijpt. Bij ons kan alles mits 
er wat te lachen valt en mits het niet in 
woorden te vangen is.”
“Performances,” vertelt Wim, “zijn op 
dat moment hot. Zodoende leer ik ook 
Joseph Beuys kennen, de man van de 
beroemde Aktionen. Waar onze perfor-
mances op en top anarchistisch zijn, 
hebben die van hem een socialistische 
inslag. Wij zaaien verwarring en hij 
zoekt serieus naar een nieuwe maat-
schappij. Desondanks wordt hij voor mij 
een idool. Thuis heb ik nog wat dingetjes 
van hem.”

“In 1971,” put Wim uit zijn herinneringen, 
“is Beuys in Eindhoven. Van Abbe-
directeur Jean Leering wil aanvankelijk 
niks van ‘m weten. Die ziet het werk van 
de vet en vilt- kunstenaar kort tevoren 
nog als ‘esthetiek van de drek’. 

Maar Beuys borduurt voort op het 
grafi sch werk van de door Leering ge-
adoreerde El Lissitsky. Bovendien heeft 
hij al een paar keer deelgenomen aan 
Documenta in Kassel en zorgt hij altijd 
voor reuring. 
Van Abbedirecteur Leering kan uiteinde-
lijk niet om hem heen. Hij gaat om en 
gunt Beuys in de zomer van ‘71 drie zalen 
om zijn statements te maken.”

Met Wim Langenhoff heeft dat alles 
niet zo veel van doen. 
Wim: “Alleen dat ik erbij was toen Beuys 
zijn expositie opende. Dat was op 
17 augustus 1971. Dat heb ik herontdekt 
toen ik een tijd geleden spullen opzocht 
van The New Electric.”
“Toen realiseerde ik me ineens ook dat 
Beuys op die dag zijn Aktion 26, de 
Aktion im Moor, heeft gemaakt. Die actie 
is vastgelegd op foto’s. Daarop zie je 
Beuys met zijn onafscheidelijke vilten 

hoed over een moeras dansen en erin 
rondspartelen. Ook laat hij er zich in een 
crucifixhouding tegen een bunker uit 
de Tweede Wereldoorlog fotograferen.”
“In de kunstuitleg,” vertelt Langenhoff, 
“is Aktion im Moor uitgeroepen tot een 
baanbrekend werk. Onder andere omdat 
Beuys daarmee een vroege bijdrage 
leve rt aan de dan nog prille ecokunst. 
Het intrigerende is echter dat niemand 
tot voor kort wist waar deze Aktion 
zich precies heeft afgespeeld.”

“Tot op de dag van vandaag,” vervolgt 
Wim, “is daarover in de kunstwereld 
gespeculeerd. Ergens onder Eindhoven 
heet het. Maar ook: in Ierland en in 
Schotland. Op internet kun je zelfs iets 
onzinnigs lezen als ‘in een Zuiderzee-
moeras bij Oostende in België’.”
“Dus nadat ik mijn agendaatje uit ‘71 
had teruggevonden ben ik met naspeu-
ringen begonnen. En geloof het of niet: 
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from here. It’s here in the Groote Peel!”
“On a foggy day on October 11, 2007, I 
went there together with artist Helma 
Veugen, originally from Ospel. The bunker 
was hard to find. That’s why we marked the 
spot on the side of the road with a string 
around a tree trunk. With this marker we 
always know where to enter the Peel if we 
want to see the bunker again.”

Thus Wim Langenhoff speaks in Ospel in 
the summer of 2010. 
It is no longer possible to check what he 
said; Wim died in 2018. 
But believe me: not one letter of this story 
has been lied up to here. 

Or maybe... In September 2019 I meet 
Helma Veugen at the occasion of a lecture 
in Museum De Wieger in Deurne about the 
Second World War. 
After getting acquainted, she sends me an 
e-mail with a couple of photos, made on 

October 11, 2007 in the Peel. Wim poses 
on them. And the pictures also show the 
Beuys bunker, as they found it in the 
haze. 
Helma Veugen in her email: “It was very 
foggy that day and I had been staring for 
a long time whether we would see the 
bunker. At one point I said “There...! And 
Wim later said: “You saw him before he 
could be seen!” 

Which is to say that not Wim Langenhoff, 
but his Peel Guide Helma Veugen was the 
real (re)discoverer of Casemate 104! 

Not surprising of course. Such practise 
reminds on Hillary. When he conquered 
Mount Everest for the first time in 1953, 
his Sherpa brought him to the right spot. 
Norgay was his name...

‘Jij zag hem al voordat die te zien was!’. Foto Collectie Helma Veugen
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ik heb de exacte locatie gevonden. Die 
ligt hier vlakbij. Hier, in de Groote Peel!”

“Op een mistige dag op 11 oktober in 
2007 ben ik er samen met kunstenares 
Helma Veugen, oorspronkelijk uit Ospel, 
geweest. De bunker was moeilijk te 
vinden. Daarom hebben we aan de kant 
van de weg de plek gemarkeerd met 
een touwtje om een boomstam. 
Zodat we steeds weten waar we de 
Peel in moeten als we de bunker willen 
terugzien.”

Aldus spreekt Wim Langenhoff in de 
zomer van 2010 te Ospel. 

Navragen kan niet meer; Wim is in 2018 
gestorven. 
Maar geloof me: van dit verhaal is tot 
hier geen letter gelogen. 

Of ja toch. Want in september 2019 
druk ik voor het eerst de hand van Helma 
Veugen. Dat is na een lezing in Museum 
De Wieger in Deurne over de Tweede 
Wereldoorlog. Na de kennismaking 
stuurt ze me per mail een paar fotootjes 
die op 11 oktober 2007 in de Peel zijn 
geschoten. Wim poseert erop. En ze 
tone  n ook de Beuys-bunker, zoals zij 
beiden die in de nevel aantroffen. 
Helma Veugen in haar mailtje: “Het was 

erg mistig die dag en ik was al heel lang 
aan het turen of we de bunker zouden 
zien liggen. Op een gegeven moment 
zei ik ‘Daar...!’ En Wim zei later: “Jij zag 
hem al voordat die te zien was!” 
Waarmee maar gezegd wil zijn dat niet 
Wim Langenhoff, maar zijn Peelgids 
Helma Veugen de échte (her)ontdekker 
was van Kazemat 104! 
Niet verwonderlijk natuurlijk. ‘t Is net als 
met Hillary. Toen die in 1953 als eerste 
met succes de Mount Everest beklom, 
kreeg ie ook het laatste handje toege-
stoken door zijn Sherpa. 
Norgay was de naam.... 



aktion im moor | kennismaking met Joseph Beuys

24

July 16, 2010.
“Did you find it? Where? Where?”
Wim Langenhoff seems relieved. We’ve 
been wrestling through the swamp in De 
Groote Peel for almost an hour now, a mile 
or so behind tavern De Buizerd along the 
Meijelseweg on Asten territory.
He in waterproof fishing pants, me in shorts 
and with old shoes that may get stuck in 
the swamp if unavoidable. This remote 
piece of land is topographically known as 
the Astensche Peel and leans against the 
area that is known under the poetic name 
‘t Eeuwig Leven (the Eternal Life).
Between 1927 and 1935 the illustrious 
peatbogger Carel Aarts from Asten ran a 
peat farm over here. He employed seven 
men. In his days Aarts boasted that there 
was so much peat in ‘t Eeuwig Leven that 

3. Casemate 104  

his high peat heapes put the village of 
Meijel in a shade.
Bullshit of course. Around 1930 there was 
no shadow in the Peel. No trees, no shadow. 
Even in the sixties and early seventies you 
could still see all the church towers of the 
surrounding villages glimpse in the sun. 
Meijel, Ospel, Nederweert, Someren, 
Heusden, Asten, Liessel, Meijel, I see them 
in my memorie. We counted them when we 
picked potatoes at home in the Veluwepeel. 
If the new post-war churches of Someren- 
Eind and Neerkant had been enriched 
with a tower, they could have completed 
the ten. 
In the ‘50s in this part of the Astensche 
Peel three Swinkels brothers mechanically 
dig for light peat, which they process into 
their compost products. These three have 

each an own company with evocative na-
mes: Legro, Primasta and Eraspo. 
Reminiscences to the fairy world of Tolkien.
The one company produces a bit cleaner 
than the other. According to one of my 
brothers-in-law, a former employee of one 
of those companies, the neatest peatfarmer 
fills his peat pits with waste material and 

Kazemat 104. Foto P. Snijders
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16 juli 2010.
“Heb je ‘m ontdekt? Waar dan? Waar?”
Wim Langenhoff lijkt opgelucht. 
We worstelen al bijna een uur door het 
moeras in De Groote Peel voorbij eet-
café De Buizerd, nog op Astens grond-
gebied.
Hij in een waterdichte vissersbroek, ik 
in korte broek en met oud schoeisel 
dat desnoods in het moer mag blijven 
steken. Deze uithoek staat topografisch 
bekend als de Astensche Peel en leunt 
tegen het gebiedje dat de prachtige 
naam ‘t Eeuwig Leven draagt.
Hier exploiteerde de roemruchte Astense 
vervener Carel Aarts tussen 1927 en 
1935 een veenderij, waar hij zeven 
mensen aan het werk hield.
In zijn dagen pochte Aarts dat er in 

3. Kazemat 104

‘t Eeuwig Leven zoveel turf zat, dat zijn 
turfmijten Meijel in de schaduw legden.
Zwets natuurlijk. Rond 1930 bestond er 
geen schaduw in de Peel.
Zelfs in de jaren zestig en begin jaren 
zeventig kon je aan de rand van de Peel 
nog alle kerktorens van de omliggende 
dorpen zien blikkeren in de zon. Meijel, 
Ospel, Nederweert, Someren, Heusden, 
Asten, Liessel, Meijel, ik zie ze nog voor 
me. Wij telden ze als we thuis in de 
Veluwepeel aardappelen raapten. 
Als de nieuwe naoorlogse kerken van 
Someren-Eind en Neerkant een toren 
hadden gekregen, hadden die het tiental 
kunnen volmaken. 

In de jaren ´50 graven in deze hoek van 
de Astensche Peel nog drie gebroeders 

Swinkels machinaal naar lichte turf, die 
ze in hun compostproducten verwerken. 
Die drie hebben ieder een eigen bedrijf 
met namen die tot op de dag van 
vandaag klinken als een Eijsbouts-klok: 
Legro, Primasta en Eraspo. Reminiscen-
ties aan de sprookjeswereld van Tolkien.
Het ene bedrijf is wat netter dan het 
andere. Volgens een zwager van me, 
een vroegere werknemer van een van 
die bedrijven, gooien de precieze 
Swinkelsen hun verveende turfkuilen 
naar gemeentelijk voorschrift weer netjes 
dicht met afval en andere reststoffen. 
Dat wordt in die dagen nog verantwoord 
geacht; de gemeente Asten doet 
hetzelfde op haar verderop gelegen 
stortplaats. Gevolg: een intens vergif-
tigd stukje Peel!
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other residues according to municipal 
regu lations. In those days this is considered 
a responsible practice; the municipality of 
Asten does the same thing at its landfillsite 
deeper in the bush. 
Result: an intensely poisoned piece of Peel!
The sloppiest Swinkels doesn’t care about 
the municipal rules and leaves his pits as he 
dugs them. His negligence will turn out 
to be a blessing for the later conservancy 
area, as evidenced by the elongated pits 
resembling fens, which lie at right angles 
to the new Meijelsweg (N279) in the 
Groote Peel. 

Deep?
Who can tell? The black reflecting water 
seems unfathomable. On the other hand: 
marshland tends to fill itself with plant 
remai ns and sand. You never know the 
thickness of the layer of mud saturated 
with water. That’s what makes a swamp so 
treacherous.

In the year 2010 the peat pits are lying 
between ridges of ferocious soil, densely 
covered with birch and willow and more 
than man-sized ferns.
According to Wim Langenhoff, Casemate 
104, the place where Joseph Beuys perfor-
med his Aktion im Moor, must be some-
where here.
But where exactly?
Langenhoff has been there twice with 
Helma Veugen. On his last visit, he tied that 
rope around a small tree to mark it. 
It should be visible from the roadside. 
Near that little tree between two ‘fens’, a 
short walk into the Peel, should be the lost 
sanctuary. 
But where’s that little tree with the damnes 
rope? All we see is green bushes.
Twice we wrestle ourselves along the dark 
peat pits about 150 meters into the Peel 
and back again.
It can’t be here. No, it can’t be here either.
Fifteen minutes later: “Yeah, over there, 

on the other side! I see a gray structure in 
that group of trees!”
Wim is gloating: “I knew it!” The fact that 
he’s beaten for the second time now, I just 
realise ten years later! 
Again back to the N279 and then over the 
next rugged strip of land into the swamp 
for the fourth time. Dense shrubbery, high 
couch grass and in between the rare peat 
moss. Constantly watch where you plant 
your feet.
We dance up to our ankles in the water. 
The badgers drink the blood of my scaly 
lower legs. Wim has to deal with dripping 
water in the inside of his fishing pants. He 
sweats like a pig. 
And then all of a sudden there it lies in 
front of us: Casemate 104, once in the open 
field a link in a hardly used defenceline. 
Now almost hidden by the Peelvegetation. 
All the rest is as it was: the shape, the lo-
cation at the pond. And everything just as 
robust as on August 16, 1971.
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De slordigste Swinkels heeft geen 
boodschap aan de gemeentelijke regels 
en laat zijn kuilen liggen zoals hij ze af-
gegraven heeft. Zijn nalatigheid zal een 
zegen blijken voor het latere natuurge-
bied, getuige de op vennen gelijkende 
langgerekte kuilen die in de Groote Peel 
haaks op de nieuwe Meijelsweg (N279) 
liggen. 
Diep?
Wie zal het zeggen. Het zwart spiege-
lende water lijkt onpeilbaar. Anderzijds: 
moeras heeft de neiging zichzelf te 
vulle  n met plantenresten en zand. 
Je weet nooit hoe dik de van water 
verza digde modderlaag is. Dat maakt 
een moeras juist zo verraderlijk.

Anno 2010 liggen tussen de veenkuilen 
ruggen woeste grond, dicht begroeid 
met berk en wilg en meer dan mans-
hoge varens.
Volgens Wim Langenhoff moet hier 

ergens Kazemat 104 liggen, de plek 
waar Joseph Beuys zijn Aktion im Moor 
uitvoerde.
Maar waar precies?
Langenhoff is er niet één, maar al twee 
keer geweest met Helma Veugen. Bij zijn 
laatste bezoek heeft hij ter markering dat 
touw om een boompje gebonden, dat 
vanaf de wegberm te zien zou moeten 
zijn. 
Bij dat boompje tussen twee ‘vennen’ 
door een eindje de Peel in, daar zou het 
gezochte heiligdom moeten liggen. 
Maar waar ís dat vermaledijde boompje 
met dat touw? We zien alleen maar 
groen.
Twee keer worstelen we ons langs de 
donkere turfkuilen zo’n 150 meter diep 
de Peel in en weer terug.
Hier kan het niet zijn. Nee, hier ook niet.
Een kwartier later: “Ja daarginds, aan de 
overkant! Dat grijs tussen een groepje 
bomen!”

Wim glundert: “Ik wist het wel!” Dat hij 
nu voor de tweede keer verslagen is, 
dringt pas tien jaar later tot mij door. 
Opnieuw terug naar de N279 en dan 
over de volgende rug voor de vierde 
keer het moeras in. Dicht struikgewas, 
hoge pollen buntgras en daartussen 
het zeldzame veenmos. Voortdurend 
uitkijken waar je je voeten plant.
Tot onze enkels in het water dansen we 
voort. Dazen drinken het bloed van 
mijn geschramde onderbenen. 
Bij Wim druipt het water aan de 
binnenkant van zijn vissersbroek.
Hij zweet als een paard.
En dan ineens ligt-ie voor ons: Kazemat 
104, eens in open veld een schakel in 
de vergeefse Peel-Raamstelling. 
Nu vrijwel aan het oog onttrokken 
door de Peelbegroeiing. Verder klopt 
alles: de vorm, de ligging aan het ven. 
En nog even robuust als op 16 augustus 
1971.
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On that day in ‘71, almost as warm as 
toda  y, the artist Joseph Beuys, together with 
his artistic friends/photographers Ute 
Klop haus and Gianfranco Gorgoni, drives 
along the Meijelseweg in the direction of 
Eindhoven, where he has his exhibition at 
the Van Abbe-museum of contemporary art.
Whether he comes from home – Düssel-
dorf – or from a guesthouse – Nederweert – 
we don’t know. Fact is that the three friends 
pass the Groote Peel and that Beuys is very 
interested in this swamp. 
According to the artist, a swamp is the 
primal soup of life.
Just beyond the provincial border between 
Meijel and Asten on the left side of the 
road, photographer Gorgoni discovers the 
concrete bunker from the war in the barren 
Peellandscape between the peat pits. 
Beuys is immediately enthusiastic. The 
bunker reminds him of the war experiences 
that marked his life. The artist puts his 
Volkswagen on the side of the road and 

with Gorgoni he dives in de Peel for a closer 
inspection.
A bird flutters terrified and Beuys gets 
inpira tion. He too flutters into the swamp. 
As both men get closer to the casemate, 
it gets swampier. Beuys has to jump from 
lawn to lawn in order not to go under 
prematurely.
It’s at the bunker that Beuys gets his artistic 
peak. The casemate was once built in an 
atmo sphere of threat of war. The artist, 
ex-Luftwaffe, put his face against the warm 
casemate wall, arms outstretched. 
But why exactly? Is it an embrace? Or does 
Beuys depict the suffering of the crucified? 
Art criticism later chose the crucified Christ. 
‘Wiedergutmachung’, they say.

But still there is this Peelpond. That black 
swamp, that uterus of earthly life. 
What would it be like to go back in there? 
Beuys dips his hands and arms into the 
mud, smears it all over himself, drops flat 

in it and stretches his arms. Above him 
floats his inseparable felt hat.
Gorgoni takes pictures of all those actions. 
Click-click-click-click. 
How many exactly and how they follow 
one another cannot be said with certainty. 
What can be said, however, is that in the 
internet age there are about seven digitally 
retrievable pictures. 
A selection of four snapshots taken, will 
gain great fame. Four black-and-white 
photographs of a man splashing in the 
Peel. Had the subject been a playing 
child, the pictures might have made it in a 
family photo album. With a light-hearted 
caption like ‘Josje in the Peel’. 
But Josje has become Joseph long since, he 
is an authority in conceptual art. And he 
sees the photo’s in a different way. 

After the catharsis, Beuys sops with the 
photographer back to the car, where Ute 
Klophaus is waiting. 
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Op die dag in ‘71, bijna zo warm als 
vandaag, rijdt kunstenaar Joseph Beuys 
samen met zijn artistieke vrienden/ 
fotografen Ute Klophaus en Gianfranco 
Gorgoni over de Meijelseweg richting 
Eindhoven, waar hij dus zijn expositie 
heeft in het Van Abbe.

Of hij van huis komt – Düsseldorf – of 
van een logeeradres – Nederweert – 
weten we niet. Feit is dat het gezelschap 
de moerassige Groote Peel passeert en 
dat Beuys hevig geïnteresseerd is in dat 
moeras. 
Volgens de kunstenaar is het de oersoep 
van het leven.

Even voorbij de provinciegrens tussen 
Meijel en Asten ontdekt fotograaf 
Gorgo ni op Astens grondgebied links 
van de weg in het kale Peellandschap 
tussen de turfkuilen een betonnen 
bunker uit de oorlog. 

Beuys is meteen enthousiast. De bunker 
herinnert hem aan de oorlogservaringen 
die ook hem hebben getekend. De 
kunstenaar zet zijn Volkswagen aan de 
kant van de weg en duikt met Gorgoni 
de Peel in voor een nadere inspectie.
Een vogel fladdert verschrikt op en 
Beuys krijgt de geest. Ook hij fladdert 
het moeras in. 
Naarmate beide mannen dichter bij de 
kazemat komen, wordt het drassiger. 
Beuys moet van graspol naar graspol 
springen om niet voortijdig kopje onder 
te gaan.
Bij de bunker krijgt Beuys pas echt in-
spiratie. De kazemat was ooit gebouwd 
in een sfeer van oorlogsdreiging. 
De kunstenaar, ex-Luftwaffe, vlijt zijn 
gezicht tegen de warme kazematmuur, 
de armen uitgestrekt. 
Maar waarom eigenlijk? Een omhelzing? 
Of verbeeldt Beuys het lijden van de 
gekruisigde? De kunstkritiek kiest later 

voor de gekruisigde Christus. Wieder-
gutmachung, zegt men.
En ja, dat Peelven. Dat zwarte moeras, 
die baarmoeder van het aardse leven. 
Hoe zou het zijn om daar nog eens in 
terug te keren? Beuys doopt zijn handen 
en armen in de drab, smeert zich er 
hele maal mee in, laat zich er plat voor-
over in vallen en strekt de armen. 
Boven hem drijft zijn onafscheidelijke 
vilten hoed.
Van al die handelingen maakt Gorgoni 
foto’s. 
Klik-klik-klik-klik. 
Hoeveel precies en hoe ze op elkaar 
volgen, is niet met zekerheid te zeggen. 
Wel dat er in het digitale tijdperk een 
stuk of zeven op internet zijn terug te 
vinden. 

Van de genomen kiekjes verwerft een 
selectie van vier foto’s grote bekendheid. 
Vier zwart-wit foto’s van een man die 
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Soaking wet he continues his journey 
to the Van Abbe in Eindhoven, where 
director Jean Leering is standing in 
the doorway and anxiously informs 
what happened.
“Nothing special. Or may be it is. 
We stopped for the creation of new 
work. 
An ‘Aktion im Moor’.” 

For a change, an ‘Aktion’ without an 
audien ce. Only the photographers 
Ute Klophaus and Gianfranco Gorgoni 
witnessed it or participated in it. 
The art criticism will make it a key 
piece: groundbreaking work, very 
young eco-art, the dawn of the 
Sustainable Society!

rare capriolen uithaalt in de Peel. 
Was het onderwerp een spelend kind 
geweest, dan hadden de prentjes mis-
schien een familiefotoalbum gehaald. 
Met een luchtig onderschriftje als ‘Josje 
in de Peel’. 
Maar Josje is al lang Joseph geworden, 
een grote meneer in de conceptuele 
kunst. En die heeft iets anders voor met 
de foto’s. 
Na de loutering sopt Beuys met de 
foto graaf terug naar de auto, waar Ute 
Klophaus wacht. Drijfnat vervolgt hij zijn 
tocht naar het Van Abbe in Eindhoven, 
waar directeur Jean Leering in de deur-
opening staat en bezorgd informeert 
wat er is gebeurd.
Niets bijzonders, of nou ja. 

Opgehouden voor de creatie van nieuw 
werk. Een ‘Aktion im Moor’. 
Voor de afwisseling nu eens een ‘Aktion’ 
zonder publiek. Alleen de fotografen 
Ute Klophaus en Gianfranco Gorgoni 
zijn er getuige van geweest dan wel 
deelgenoot van gemaakt. 
De kunstkritiek zal er een sleutelstuk 
van maken: baanbrekend werk, piep-
jonge ecokunst, de dageraad van de 
Duurzame Samenleving! 
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Aktion im Moor (1971) 

Het originele werk.

Joseph Beuys in de Groote Peel  
16 augustus 1971.

Foto’s: Gianfranco Gorgoni / Collectie The Estate of Gianfranco Gorgoni NY
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Well, and now here we are.
Right in front of Casemate 104 in a big 
swamp pit in the Groote Peel. Now what?
My idea had been to experience Joseph 
Beuys’ Aktion im Moor myself. That dive 
in that black Peelpond... See how that 
feels, back in the primal soup, back in the 
womb of existence. After all, this is my 
native soil and it wasn’t his! 
We talk about it, Wim Langenhoff and I. 
“It’s possible, of course,” Wim says. 
“Reliving the history. Re-enactment as we 
say in art.”
But Wim looks at it sparingly. As if he finds it 
sacrilegious to imitate the ‘Aktion im 
Moor’ just like that.
Now we rediscovered the holy of holies 
again, the bunker before which Beuys had 
himself photographed in 1971 as a crucified 

4. Swamp water

Jesus Christ, I leave the re-enactment to 
Wim.
After all, he was about the first to rediscover 
the bunker.
I put the felt hat on him I brought for the 
occasion. Wim lets himself photographed 
against the bunker in almost the same pose 
as Beuys in the days of yore. But Wim does 
look into the lens. 
Now this dive into the swamp. Does he 
do it or not? No, he doesn’t.
Do I? No, I don’t and I won’t.
It’s a bridge too far.
Re-enactment may be a nice concept for 
warhobbyists, in this case it seems to me the 
illegal conquest of intellectual property.
And there are allready enough would-be-
artists who do so!
Later on I read in the correspondence that 

Langenhoff – the cheater! – has experienced 
his Beuys re-enactment long before!
We have a look around the bunker. 
A bricked-up loophole with remains of a 
wasp’s nest. Can’t be that old yet. 
A childishly drawn skull. Won’t date from 
the war years either. There are inscriptions, 
too: Kiss, Normaal. Those bands didn’t 

Bij kazemat 104. Foto P. Snijders
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Tja, en daar staan we dan.
Pal voor Kazemat 104 in een grote 
moerkuil in de Groote Peel. Wat nu?
Mijn idee was geweest de Aktion im 
Moor van Joseph Beuys zelf te onder-
gaan. Ook die duik in dat zwarte Peelven. 
Kijken hoe dat voelt, terug in de oersoep, 
terug in de baarmoeder van het bestaan. 
Per slot van rekening is het hier míjn 
geboortegrond en was het niet de zijne. 
We hebben het er even over, Wim Lan-
genhoff en ik. “Het kan natuurlijk,” zegt 
Wim. “Herbeleven van een historische 
gebeurtenis. Re-enactment zeggen we 
dan in de kunst.”
Maar Wim kijkt er zuinig bij. Alsof hij het 
heiligschennis vindt om de Aktion im 
Moor zomaar na te spelen.
Nu we bij het heilige der heiligen zijn, 

de bunker waarvoor Beuys zich in 1971 
als een gekruisigde Jezus Christus liet 
fotograferen, laat ik de re-enactment 
aan Wim over.
Hij immers heeft de bunker als eerste 
(nou ja) herontdekt.
Ik zet hem de vilten hoed op die ik voor 
de gelegenheid heb meegenomen. 
Wim laat zich zonder problemen tegen 
de bunker kieken in nagenoeg dezelfde 
houding als Beuys indertijd. Alleen kijkt 
hij wel in de lens. 

Nu nog die duik in het moeras. Doet ie 
het of doet ie het niet?
Nee dus.
Doe ik het?
Ook niet.
‘t Is net een brug te ver.

Re-enactment – afgekeken van oorlogs-
hobbyisten die veldslagen naspelen – 
mag een mooie term zijn, in dit geval lijkt 
zulke na-aperij mij het wederrechtelijk 
toe-eigenen van intellectueel eigendom.
En er zijn er al genoeg die dat doen!
Pas later lees ik in de correspondentie 
terug dat Langenhoff – de valsspeler! – 
zijn Beuys-re-enactment al lang heeft 
ondergaan!

We kijken nog even rond in de bunker. 
Een dichtgemetseld schietgat met resten 
van een wespennest. Kan nog niet zo 
oud zijn. Een kinderlijk getekende 
doodskop. Zal ook niet uit de oorlogs-
jaren dateren. Er staan ook opschriften: 
Kiss, Normaal. Die bestonden in ‘71 nog 
niet. Kan dus geen fanmail zijn van 

4. Moeraswater



aktion im moor | kennismaking met Joseph Beuys

36

even exist back in ‘71. Can’t be fanmail of 
Joseph Beuys. I take some pictures that 
won’t make it to the paper.
Then we wrestle back to the car and we 
drive to the inhabited world again for an 
evaluation on the full terrace of tavern 
‘De Buizerd’ towards Asten.

There Wim explains why Aktion im Moor 
is so important in the oeuvre of Joseph 
Beuys. “Art explorers see several messages 
in this Aktion. In the first place Beuys 
protested with his dive into the mud 
against the plans of engineers to reclaim 
marshes and reform them into agricultural 
land. Not only here, but also elsewhere in 
Europe. A few years later he created another 
‘Aktion’ in an American swamp off the 
coast of the Gulf of Mexico, but more 
delibe rated. With his spontaneous protest 
in the Peel he stood at the cradle of eco-art, 
the art that has the intention to improve 
our relationship with nature”.

“Beuys was a pioneer in this. His most 
famou  s contribution to eco-art became 
the 7000 Oak Project at Documenta 7 in 
Kassel in 1982. With such initiatives the 
man paved the way that should eventually 
lead us to a sustainable society”.
And that would have started in de Peel 
with no more than four black-and-white 
photographs? 
Isn’t that something! I think it’s even hard 
to believe! 

But: if we stay in the Peel in neighbouring 
Deurne, less than two years after Beuys’ 
Aktion im Moor we see activists like Tij 
Kools and the later peat authority Hans 
Joosten rise up against the dumping of 
life-threa tening cyanide waste in the Peel. 
The protest focuses on the waste trans-
portcompany of a local alderman. Instead 
of support, the activists mainly reap 
disapproval from the local population. 
Public protest against a notable citizen is 

not done in Deurne at the time. They’re 
even criticised from the pulpit, Tij Kools 
remembers decades later.

Nevertheless, the crusade of progressive 
forces results in the foundation of the 
Werkgroep Behoud de Peel. In the next 
half century this foundation tackles every 
attack on the Peel remnants to the limits. 
Talkin’ecological care! It is overdone to 
attri bute this care for the Peel entirely to 
Joseph Beuys. 
But it’s a less daring assumption that 
environ mental activists – from local to 
inter national – are indebted to his ideas – 
sometimes even without realising it. 
A ‘Zeitgeist’ must have an origin. 

Let’s return to Wim Langenhoff: “For the 
significance of the Aktion im Moor it was 
also important that Beuys threw himself 
into the swamp without hesitation and 
dedicated to the bone. The moral of this: 
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Beuys. Ik maak wat fotootjes die de 
krant niet zullen halen.
Dan worstelen we terug naar de auto 
en zoeken voor de nazit de bewoonde 
wereld weer op, in dit geval het volle 
terras van eetcafé De Buizerd, een halve 
kilometer terug richting Asten.

Daar vertelt Wim waarom de Aktion im 
Moor zo belangrijk is in het oeuvre van 
Joseph Beuys. “In de kunstuitleg wordt 
de Aktion gezien als een werk met 
meervoudige betekenis. Om te begin-
nen protesteerde Beuys met zijn duik 
tegen plannen van toenmalige land-
inrichters om moerassen droog te leg-
gen en te ontginnen. Niet alleen hier, 
ook elders in Europa. Een paar jaar later 
voerde hij nog eens zo’n actie uit, toen 
in een Amerikaans moeras voor de kust 
van de Golf van Mexico en weloverwo-
gen. Maar met zijn spontane protest in 
de Peel stond hij mede aan de wieg 

van de ecokunst, ofwel de kunst die de 
intentie heeft om onze relatie met de 
natuur te verbeteren.”
“Beuys was daarin een pionier. Zijn 
beroem dste bijdrage aan de ecokunst 
werd in 1982 het 7000-eikenproject 
tijde ns Documenta 7 in Kassel. 
Met zulke initiatieven plaveide de man 
de weg die ons uiteindelijk naar een 
duurzame samenleving moet leiden.”
En dat zou dus begonnen zijn in de 
Peel met niet meer dan een viertal 
zwart-wit foto’s? Toe maar, het ís nogal 
wat!

Maar blijven we even in de Peel, dan 
zien we nog geen twee jaar ná Beuys’ 
Aktion im Moor in buurgemeente 
Deurne actievoerders als Tij Kools en 
de latere turfautoriteit Hans Joosten in 
opstand komen tegen het storten van 
levensgevaarlijk cyanide-afval in de 
Peelbodem aldaar. 

Het protest spitst zich toe op het afval-
transportbedrijf van een lokale wet-
houder. In plaats van bijval, oogsten de 
actievoerders vooral afkeuring van de 
plaatselijke bevolking. Publiek protes-
teren tegen een notabel gezagsdrager 
is not done in het Deurne van toen. 
Er wordt zelfs vanaf de preekstoel tegen 
geageerd, herinnert Tij Kools zich tien-
tallen jaren later.

De kruistocht van progressieve krachten 
mondt desondanks uit in de geboorte 
van Stichting Werkgroep Behoud de 
Peel. Deze stichting spant zich in de 
daaropvolgende halve eeuw tot het 
uiter ste in om elke aanslag op de Peel-
restanten te pareren. Over ecologische 
zorgzaamheid gesproken!
Het gaat niet aan om deze zorg voor de 
Peel helemaal op het conto te schrijven 
van Joseph Beuys. Maar dat latere 
natuur- en milieugroepen – van lokaal 
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whoever wants to save the world, must 
keep his entire commitment, as Joseph 
Beuys did. That was the reason why he 
co-founded Die Grünen in Germany in 
the second half of the 1970s”.

According to Langenhoff the third expla-
nation of Aktion im Moor is ‘that Beuys 
dealt with critics who thought he had anti- 
Christian ideas’. OK, for what might be! 
And then there is the theory that Beuys 
also jumped into the black water to com-
memorate the people who were sacrificed 
to swamps in prehistoric times. Especially 
the Grauballemann – a Danish specimen – 
has been mentioned as a legitimation for 
his dive into the Peel swamp. 
But why the Grauballemann? The Peel had 
Basilius, his own peat corpse, a Roman 
centurion who according to Peelprophet 
Leo Kluijtmans lost his Golden Helmet in 
a deadly fight in Helenaveen. 

Anyway, such motivations attributed to 
the Aktion go quite far. Joseph Beuys may 
have been a very erudite and serious artist, 
but whether an exuberant action on a 
beaut iful summer’s day in 1971 would bear 
the cultural heritage of half of Europe in it, 
can be doubted. The admired artist is the 
first one who declared that he often just 
did ‘something’. 
From an interview with Peter Brügge in 
Der Spiegel in 1984: “I believe we have to 
get a bit out of the incense business. 
I use clear terms. My way, that’s work and 
concentration at work. (...) Nothing is more 
normal than wrestling with the truth of 
every thing that exists.”
What’s he saying there? Remove the 
beauti ful sentences from the literary 
under growth and he says: ‘Like everyone 
else, I struggle with the existence’. 
Quite an open door, but from his mouth 
it sounds like philosophical profundity. 

That being said, now what about Casemate 
104 and the peatpit in which Beuys splashed 
around?
Wim Langenhoff: “From an art-historical 
point of view, this place should be preser-
ved. Assuming that every scribble of Beuys 
is cherished, the Van Abbe should buy the 
casemate, lift it up and replace it in 
Eindhoven in the Dommel”. 
That’s what Wim says. 
Where it’s my turn to look sparingly.
“Or leave it in the Peel and run it like a 
pilgrimage place,” Wim hastily corrects 
himself. “According the laws of cultural 
tourism, busloads of Japanese will visit the 
Peel to come and chill on Casemate 104. 
And the visitorcentre De Pelen is the best 
place to sell bottles of swamp water as a 
memento”.

And the very role of Wim Langenhoff 
himself?
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tot internationaal – ook zonder het zelf 
te beseffen schatplichtig zijn aan diens 
ideeën, is een minder gewaagde ver-
onderstelling.

Een tijdgeest komt ergens vandaan!

Terug naar Wim Langenhoff: “Voor de 
betekenis van de Aktion im Moor was 
ook van belang dat Beuys zich zonder 
aarzelen en met overgave in het moeras 
stortte. De moraal daarvan: wie de 
werel  d wil redden, moet zich met heel 
zijn hebben en houden inzetten. 
Joseph Beuys deed dat. Niet voor niets 
werd hij in de tweede helft van de jaren 
‘70 mede-oprichter van de Groenen in 
Duitsland.”

De derde uitleg van de Aktion im Moor 
is volgens Langenhoff ‘dat Beuys hier-
mee afrekende met critici die dachten 
dat hij er antichristelijke denkbeelden 
op nahield’.

En dan is er nog de theorie dat Beuys 
ook in het zwarte water zou zijn 
gespron gen om de mensen te gedenken 
die in voorhistorische tijden aan moe-
rassen werden geofferd. Met name de 
Grauballemann – een Deens veenlijk – 
is genoemd als legitimatie voor zijn duik 
in het Peelmoeras. De Peel nota bene, 
die mogelijk een eigen Grauballemann 
heeft in de persoon van Basilius, de 
Romein se centurion die volgens Peel-
ziener Leo Kluijtmans te Helenaveen 
zijn Gouden Helm verloor...
Dergelijke aan de Aktion toegeschreven 
motiveringen gaan nogal ver. 
Joseph Beuys mag dan een zeer belezen 
en serieuze kunstenaar zijn geweest, of 
hem bij een uitgelaten actie op een 
mooie zomerdag in 1971 de cultuur-
geschiedenis van half Europa voor 
ogen staat, mag worden betwijfeld.

De anno 2020 nog steeds bewonderde 
kunstenaar is bij leven en welzijn de 

eerste om te verklaren dat hij vaak ook 
maar wat doet.
Uit een interview met Peter Brügge van 
Der Spiegel in 1984: “Ik geloof dat we 
een beetje uit de wierooksfeer moeten. Ik 
gebruik klare begrippen. Mijn weg, dat is 
de arbeid en de concentratie op het werk. 
(…) Niets is normaler dan het worstelen 
met de waarheid van al wat bestaat.”
Wat zegt hij daar eigenlijk? Ontdoe de 
fraaie volzinnen van het literaire kreupel-
hout en hij zegt: ‘Net als iedereen worstel 
ik met het bestaan.’ Nogal een open 
deur, maar uit zijn mond klinkt het als 
filosofische diepzinnigheid. 

Dat gezegd hebbende: hoe moet het nu 
verder met Kazemat 104 en de moerkuil 
waar Beuys in rond spetterde?
Wim Langenhoff: “Vanuit kunsthistorisch 
oogpunt zou deze plek geconserveerd 
moeten worden. Ervan uitgaande dat 
elke krabbel van Beuys wordt gekoes-
terd, zou het Van Abbe de kazemat 
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“My role?” he says. “I claim the rediscovery 
of the bunker. I already have a presentation 
with footage ready for the Internet.”
Nice thinking. But eight years after that, 
that presentation is still not on the internet 
and Father Time decides that Wim 
Langen hoff’s turn is definitely over. Others 
are permitted to take over his mission...

In the summer of 2010 the Eindhoven 
Daily published our adventure in de Peel in 
a feuilleton story, appreciated by regional 
art lovers. Not much else happens at first. 
Someone disputes Langenhoff’s claim 
redis covery of the bunker. That someone 
is Theo Karel, a former mate of Wim and 
also a Beuys connoisseur from Eindhoven. 
He and Leo Steinhauzer, a third Beuys 
adept from the Van Abbe-scene, also found 
Casemate 104 after intensive investigations. 
And Karel says he knows a lot more about 

Beuys. He has put down theories on paper 
that will make the world look up again! 
We are still waiting for that too.

The Eindhoven Beuys-boys are not the only 
ones who know the location of Casemate 
104. The state forest managers and 
IVN-volunteers in the Groote Peel of 
course, also know where to find it. 
Furthermore, the bunker has visibly 
attrac ted young people in the years that 
the Groote Peel dries on. 
And then there is Bauke Brouwer from 
Deurne. In 2009 he writes a youth book 
against the seemingly purely coincidental 
backdrop of Casemate 104. 
‘The Peelmutant’ is the name of it and 
just like Joseph Beuys Brouwer lets out a 
war fantasy on it.
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moeten aankopen, oppakken en in 
Eindhoven in de Dommel moeten 
neerzetten.” 
Dat zegt Wim. 
Waarop het mijn beurt is om zuinig 
te kijken.
“Of in de Peel laten staan en uitbaten 
als een bedevaartsoord,” verbetert Wim 
zichzelf haastig. “Volgens de wetten van 
het cultureel toerisme zullen bussen vol 
Japanners de Peel aandoen om Kazemat 
104 te komen kieken. En het bezoekers-
centrum De Pelen kan maar het beste als 
aandenken flessen moeraswater gaan 
verkopen.”

En de rol van Wim Langenhoff zelf?
“Mijn rol?”, zegt hij. “Ik eigen mij de 
heront dekking van de bunker toe. 
Ik heb al een presentatie met beeld-
materiaal voor het internet klaarliggen.”

Mooi bedacht. Maar acht jaar na dato 
staat die presentatie nog steeds niet 
op internet en besluit Vadertje Tijd dat 
de beurt van Wim Langenhoff definitief 
voorbij is. Anderen mogen zijn missie 
overnemen...

Onze belevenissen in de Peel halen in de 
zomer van 2010 het ED in een feuilleton-
verhaal dat door regionale kunstliefheb-
bers wordt gewaardeerd. 
Verder gebeurt er aanvankelijk niet veel.
Wel spreek ik nog iemand die Langen-
hoffs claim – herontdekking van de 
bunker – aanvecht. Die iemand is Theo 
Karel, een vroegere maat van Wim en 
eveneens een Beuys-kenner uit Eind-
hoven. Hij en Leo Steinhauzer, een derde 
Beuys-adept uit de Van Abbe-scene, 
hebben na intensieve naspeuringen 
Kazemat 104 eveneens teruggevonden.

En Karel zegt nog veel meer van Beuys 
te weten. Hij heeft theorieën op papier 
gezet waar de wereld nog eens van zal 
opkijken! Ook daar wachten we nog op.

De Eindhovense Beuys-boys zijn trou-
wens niet de enigen die de locatie van 
Kazemat 104 kennen. 
De Staatsbosbeheerders en IVN-ers in 
de Groote Peel weten hem natuurlijk 
ook te vinden. Verder heeft de bunker 
zichtbaar jong volk getrokken in de tijd 
dat de Groote Peel nog niet was vernat.
En dan is er nog Bauke Brouwer uit 
Deurne. Hij schrijft in 2009 een jeugd-
boek tegen het ogenschijnlijk puur 
toevallige decor van Kazemat 104. 
‘De Peelmutant’ heet het en net als 
Joseph Beuys laat Brouwer er een 
oorlogs fantasie op los.
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Aktion im Moor (2010)
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Of course there were a few more people who 
could show off with the Joseph Beuys’ 
Aktion im Moor heritage. Think of the 
Aktion’s eyewitnesses, Beuys’ friends/photo-
graphers Ute Klophaus and Gianfranco 
Gorgoni. 
Who and what were they in this story? 

First Ute Klophaus (Wuppertal 1940-2010). 
In 1961 and 1962 she studied at the 
‘Staatliche Höheren Fachschule für Photo-
graphie’ in Cologne. 

After her studies she worked as a freelance 
photographer and photojournalist. In 1963 
she joined the Fluxus movement and the 
innovative German art scene. 
Klophaus focuses on art photography and 
biographies of artists and specialises in the 

documentation of the installations, perfor-
mances and activities of the Fluxus artists. 
As such, she becomes a true Joseph Beuys 
adept. Her best-known works are the result 
of more than 20 years of collaboration 
with him. 

But Ute Klophaus also creates her own 
work, for example a city portrait of Košice 
in 1986. In 1998 she researches the history 
of Weimar. 
Together with Bernd and Hilla Becher, 
Klophaus is ultimately one of the most 
renowned photographers of post-war 
German art. 
She is not only a witness to it, but also the 
chronicler. 
Klophaus dies in 2010 of a long-term, 
serious illness.  

We do not exactly know her involvement 
in the Aktion im Moor. She is in the car 
with Beuys and Gorgoni when they drive 
through the Peel on 17 August 1971. Since 
no special contribution to the Aktion is 
attributed to her, she probably looks after 
the car when both men dive into the 
swamp. 
A missed opportunity? 
Ah no, her name remains connected to 
Joseph Beuys even without the puddle in 
the swamp. 

Ute Klophaus. Foto Stadt Wuppertal  

5. Ute 
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En er waren natuurlijk nóg een paar 
mensen die met het Aktion im Moor- 
erfgoed van Joseph Beuys konden 
pronken. Wat te denken van de oog-
getuigen van de Aktion, Beuys’ vrienden/
fotografen Ute Klophaus en Gianfranco 
Gorgoni. 
Wie en wat waren zij eigenlijk? 

Allereerst Ute Klophaus (Wuppertal 
1940-2010). Zij studeert in 1961 en 1962 
aan de ‘Staatliche Höheren Fachschule 
für Photographie’ in Keulen. 
Na haar studie werkt ze als freelance 
fotograaf en fotojournaliste. In 1963 sluit 
zij zich aan bij de Fluxus-beweging en 
de vernieuwende Duitse kunstscene. 
Klophaus legt zich toe op kunstfoto-
grafie en biografieën van kunstenaars en 

specialiseert zich in de documentatie 
van de installaties, performances en 
Aktionen van de Fluxus-kunstenaars. 
In die hoedanigheid wordt zij een echte 
Joseph Beuys-adept. Haar bekendste 
werken komen voort uit een meer dan 
20 jaar durende samenwerking met 
hem. 

Maar Ute Klophaus maakt ook eigen 
werk, bijvoorbeeld in 1986 een 
stadsportret van Košice. In 1998 onder-
zoekt ze de geschiedenis van Weimar. 
Samen met Bernd en Hilla Becher 
behoo rt Klophaus uiteindelijk tot de 
meest gerenommeerde fotografen van 
de Duitse naoorlogse kunst. Zij is er 
niet alleen een getuige van, maar ook 
de kroniekschrijver. 

Klophaus overlijdt in 2010 aan een 
langdurige, ernstige ziekte.  

Wat precies haar betrokkenheid bij de 
Aktion im Moor is, weten we niet. Zij zit 
bij Beuys en Gorgoni in de auto als die 
op 17 augustus 1971 door de Peel rijden. 
Aangezien haar geen speciale bijdrage 
aan de Aktion wordt toegedicht, blijft 
zij waarschijnlijk op de auto passen als 
de beide mannen het moeras in duiken. 
Een gemiste kans? 
Ach nee, haar naam blijft ook zonder 
het geplas in het moeras aan die van 
Joseph Beuys verbonden. 

5. Ute 
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Gianfranco Gorgoni then, who was he? 
His biography reads like an exciting 
adven turous novel and overseeing his 
oeuvre, Aktion im Moor only gets more 
relief because his name is also linked to it. 
Gianfranco Gorgoni (1941-2019) was born 
in Rome and had his roots in Abruzzo (I). 
After a trip to London in 1965 he devoted 
himself entirely to photography. 
He worked as an assistant for a year, before 
opening his own studio in Milan. There 
Gorgoni turns out to be an adventurous 
entrepreneur, cut out for the merry sixties. 
Attracted by the seductive beauty of 
Ameri ca, on October 28, 1968, he boarded 
on a cargo ship. He could travel for free in 
exchange for a photo report on life on 
board. 
After a journey of fourteen days he arrives 

in New York, where he records experimental 
(street)theatre groups such as the Living 
Theatre and the Open Theatre. 
With photoseries of these groups he starts 
an association with the Italian weekly 
L’Espresso. 

In 1969 he buys an old Pontiac for 99 
dollars and he travels across the United 
States to the west coast. Along the way he 
photographed hippie communes. On the 
way back, Gorgoni decides to visit Wood-
stock, which will turn out to be the mother 
of all pop festivals. 
The photographer cherished vivid memories 
throughout his life of capturing this massive 
event. How he finally ended up on stage 
early Monday morning, the moment 
when Jimi Hendrix squeezed an American 

Gianfranco Gorgoni. Foto Collectie The Estate of Gianfranco Gorgoni NY

6. Gianfranco   

national anthem out of his guitar at dawn 
through marrow and bone.  
 
Purified back in New York, Gorgoni sells 
his Woodstock pictures both to Twen, a 
German monthly magazine, and to 
L’Espresso. That magazine persuades him 
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Gianfranco Gorgoni dan, wie was hij? 
Zijn biografie leest als een opwindende 
avonturenroman en zijn oeuvre over-
ziend, krijgt de Aktion im Moor alleen 
maar méér reliëf omdat ook zijn naam 
eraan verbonden is. 

Gianfranco Gorgoni (1941-2019) werd 
geboren in Rome (I) en had zijn roots in 
de Abruzzen. 
Na een trip naar Londen in 1965 wijdt 
hij zich geheel aan de fotografie. 
Hij werkt een jaar als assistent, alvorens 
hij een eigen studio opent in Milaan. 
Daar ontpopt Gorgoni zich tot een 
avontuurlijke ondernemer, geknipt 
voor de vrolijke sixties. 
Aangetrokken door de verleidelijke 
schoonheid van Amerika, monstert hij 

zich op 28 oktober 1968 aan op een 
vrachtschip, waarmee hij gratis kan 
reizen in ruil voor een fotoreportage 
over het leven aan boord. 
Na een zeereis van veertien dagen komt 
hij aan in New York, waar hij fotoseries 
maakt van experimentele (straat-) 
theater groepen als het Living Theater 
en het Open Theatre. 
Met die foto’s begint zijn samenwerking 
met het Italiaanse weekblad L’Espresso. 

In 1969 koopt hij voor 99 dollar een 
oude Pontiac en reist daarmee dwars 
door de Verenigde Staten naar de 
westkust. Onderweg fotografeert hij 
hippiecommunes. Op de terugweg 
besluit Gorgoni ook Woodstock aan te 
doen, dat later de moeder van alle 

6. Gianfranco  

popfestivals zal blijken. De fotograaf 
koesterde zijn leven lang levendige 
herinneringen aan het vastleggen van 
dit massale evenement. Hoe hij uitein-
delijk op de vroege maandagochtend 
bij het podium belandde, het moment 
dat Jimi Hendrix er in het ochtendgloren 
zijn door merg en been schmierend 
Amerikaanse volkslied uit zijn gitaar 
perste.  

Gelouterd terug in New York, verkoopt 
Gorgoni zijn Woodstock-foto’s zowel 
aan Twen, een Duits maandblad, als aan 
L’Espresso. Dat blad stuurt hem terug 
naar New York om fotoreportages te 
maken over de New Yorkse kunstscene. 
Het Italiaanse periodiek hoopt dat de 
invloedrijke kunsthandelaar Leo Castelli 
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to stay in New York to do photo shootings 
on the New York art scene. 
The Italian periodical hopes that the 
influen tial art dealer Leo Castelli can 
connect Gorgoni with the famous artists 
from his stable. Indeed, Gianfranco meets 
many of his idols, such as Andy Warhol, 
Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Roy 
Lichtenstein, Willem de Kooning, Keith 
Haring, Claes Oldenburg, James Rosenquist 
and John Chamberlain. 
Gorgoni likes to hang around with young 
artists and intellectuals and, with Castelli’s 
help, he starts the project New Avantgarde, 
in which he reports large-scale Land Art 
works in the American desert. In 1972 a 
book is made of these works. Castelli also 
organises Gorgoni’s first exhibition in 
New York. 
With his Land Art photographs, for which 
he collaborates with high-profile artists 
as Christo, Michael Heizer and Ugo 
Rondinone, Gorgoni gains world fame. 

His restless nature also brings him to South 
America in the 1970s. In Chile he photo-
graphs the military coup against the socialist 
president Salvador Allende. Gorgoni 
recog nizes the importance of such historical 
events and sends his pictures to Time 
Maga zine, which indeed publishes. 
Now he tasted the socially engaged photo-
journalism, Gianfranco joins the Contact 
Agency in 1976 and he starts a career as an 
international photojournalist. At the 
beginning of the 1980s he is amidst the 
rebels in Afghanistan and in the vicinity 
of the Palestinian leader Yasir Arafat. 
Gorgoni collaborates with high-profile 
media such as Time Life, Newsweek and 
the New York Times and he makes cover 
stories in high-risk hotspots such as Iran, 
Iraq, Nicaragua, Lebanon, Pakistan, India, 
Afghanistan, Falkland Islands, Japan and 
China.
During a visit to Mexico, he also decides 
to fly to Cuba for the May 1 celebration 

of 1980. It becomes a ‘forbidden love’ at 
first sight with country and people and he 
will return to Cuba often. In 1985 his 
photo book Cuba Mi Amor appears with a 
foreword by Gabriel Garcia Marquez and 
a text by Fidel Castro! 

In 2000 Gorgoni returns to Bomba, the 
Italian town where his family is originated. 
In an atmosphere of restoration and family 
traditions, he finds inspiration almost until 
his death in perfecting his art photography. 
But also often he exchanges this seat and 
base for Harlem (New York). In the late 
summer 2019 he is in New York to prepare 
a major exhibition of his Land Art photo-
graphs in the Nevada Museum in the 
autu mn of 2020. There an aggressive type 
of cancer manifested. Gianfranco Gorgoni 
dies on September 11, 2019. That same 
month his life and work is widely reported 
in the New York Times. 
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Gorgoni in contact kan brengen met 
de beroemde kunstenaars uit zijn stal. 
Inderdaad ontmoet Gianfranco er veel 
van zijn idolen, zoals Andy Warhol, 
Robert Rauschenberg, Jasper Johns, 
Roy Lichtenstein, Willem de Kooning, 
Keith Haring, Claes Oldenburg, James 
Rosenquist en John Chamberlain. 
Gorgoni houdt zich graag op in de buurt 
van jonge kunstenaars en intellectuelen 
en begint met de hulp van Castelli het 
project New Avantgarde, waarin hij in 
de Amerikaanse woestijn grootschalige 
Land Art-werken kan fotograferen. Daar-
van wordt in 1972 een boek gemaakt. 
Castelli organiseert bovendien Gorgoni’s 
eerste tentoonstelling in New York. 
Met zijn met veel kunst- en vliegwerk 
gemaakte Land Art-foto’s, waarvoor hij 
samenwerkt met spraakmakende kun-
stenaars als Christo, Michael Heizer en 
Ugo Rondinone, zal hij wereldroem 
vergaren. 

Gorgoni’s rusteloze aard brengt hem in 
de jaren ‘70 ook in Zuid-Amerika. In Chili 
fotografeert hij de militaire staatsgreep 
die tot de val van de socialistische 
presi dent Salvador Allende leidt. 
Gorgoni onderkent het belang van die 
gebeurtenissen en stuurt zijn foto-
materiaal naar Time Magazine, dat 
inder daad publiceert. 
Nu hij geproefd heeft van de maatschap-
pelijk betrokken fotojournalistiek treedt 
Gianfranco in 1976 toe tot de Contact 
Agency en begint hij zijn carrière als 
inter nationaal fotojournalist. 
Begin jaren ‘80 verkeert hij onder andere 
bij de rebellen in Afghanistan en in de 
omgeving van de Palestijnse leider Yasir 
Arafat. 
Gorgoni werkt samen met aansprekende 
media als Time Life, Newsweek en New 
York Times en hij maakt coverstories in 
riskante brandhaarden als Iran, Irak, 
Nicaragua, Libanon, Pakistan, India, 

Afghanistan, Falkland Eilanden, Japan 
en China.
 
Tijdens een bezoek aan Mexico besluit 
hij ook naar Cuba te vliegen voor de 
1 Mei-viering van 1980. Het wordt een 
‘verboden liefde’ op het eerste gezicht 
met land en volk en hij zal nog vaak 
naar Cuba terugkeren. In 1985 verschijnt 
zijn fotoboek Cuba Mi Amor met een 
voorwoord van Gabriel Garcia Marquez 
en met tekst van Fidel Castro! 

In 2000 keert Gorgoni terug naar Bomba, 
het Italiaanse stadje waar zijn familie 
vandaan komt. In een sfeer van restaura-
tie en familietradities vindt hij nagenoeg 
tot zijn dood inspiratie om zijn kunst-
fotografie te blijven perfectioneren. 
Maar hij verruilt deze zetel en uitvals-
basis ook vaak voor Harlem (New York). 
In de nazomer 2019 is hij in New York 
om er een grote tentoonstelling van 
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Overlooking the Aktion im Moor 
and the important contribution of 
Gianfranco Gorgoni, you can say that 
his name should be cherished in the 
Peel too. 
Gorgoni is a serious artist. His work is 
included in the collections of famous 
museums such as the Metropolitan 
Museum of Art, the J. Paul Getty 
Museum and other art institutions. 
If the art-loving village of Deurne 
boasts that the famous sculptor Ossip 
Zadkine once stayed with Doctor 
Wiegersma in Deurne, Meijel and Asten 
must be able to do something creative 
with Joseph Beuys and Gianfranco 
Gorgoni, who once created the Aktion 
im Moor on their borderline...

zijn Land Art-foto’s voor te bereiden voor 
het Nevada Museum in de herfst 2020. 
Daar openbaart zich een agressieve 
vorm van kanker. Gianfranco Gorgoni 
overlijdt op 11 september 2019 aan de 
gevolgen daarvan. Nog diezelfde 
maand wordt zijn leven en werk breed 
uitgemeten in de New York Times. 

Terugkijkend op de Aktion im Moor en 
de belangrijke inbreng daarbij van 
Gian franco Gorgoni, kun je zeggen dat 
ook zijn naam in de Peel gekoesterd 
behoort te worden. Immers: ook 
Gorgo ni’s kunst wordt zeer serieus 
geno men. Zijn werk is opgenomen in 
de collecties van beroemde musea als 
de Metropolitan Museum of Art, het 

J. Paul Getty Museum en andere kunst-
instellingen. 
Daarop voortbordurend: als een kunst-
minnend dorp als Deurne zich erop 
laat voorstaan dat de beroemde 
beeldhouwer Ossip Zadkine ooit bij 
dokter Wiegersma logeerde, moeten 
Meijel en Asten toch ook iets kunnen 
met het gegeven dat Joseph Beuys én 
Gianfranco Gorgoni er ooit hun Aktion 
im Moor maakten. 
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Joseph Beuys en Gianfranco Gorgoni verenigd in Belfort de Vossenberg in Meijel. Foto P. Snijders
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Time for a preliminary balance sheet. I write 
this Casemate 104 story mostly to remember 
the Aktion im Moor. As a modest statue for 
the meaningful work of Joseph Beuys and 
Gianfranco Gorgoni; as a starting point 
perhaps for a hikingtour along the high-
lights of eco-art. 
And there is another thing that appeals 
to me: Aktion im Moor proves that an 
indivi dual can leave a personal footprint, 
even with a mix of childish enthusiasm 
and mature thinking; it proves that a 
spontaneous idea can turn out to be of 
historical value. It reminds of the wingbeat 
of a butterfly, that swells to hurricane 
power. Or at least to a refreshing breeze in 
the hermetic world of conceptual art...

I like that thought. 

The Aktion also reminds me of the cheerful 
60s and the more sedate 70s. 
As far as I’m concerned, those decades are 
underestimated in art history as merely a 
part of postmodernism. Given the incredible 
outbursts of creativity in all fields, the 
design ation neo-Renaissance for this period 
would not be wrong. It’s just that this flag 
was already used to cover up a playful 
architectueal style in the 19th century. 

In writing this story I hope that all kind of 
institutions who cherish the Peel together 
will be able to do ‘something valuable’ with 
the Aktion im Moor and Casemate 104. 
If only to keep alive the memory of the 
most optimistic decade of the 20th century. 
I am thinking of provinces and 
municipalities, a water board, The Forestry 

7.  A preliminary balance    

Commision perhaps, museums in the 
neighbourhood, local historical groups. But 
also individual contemporary artists from 
the Peel who followed Beuys’ footsteps. To 
people like Helma Veugen (Ospel), Theo 
van Dam (Heusden), Catharina Driessen 
(Neerkant), Thijs van de Manakker and 
Dirk Verberne (Helenaveen), Jan Althuizen 
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Tijd voor een tussenbalans. Ik schrijf dit 
Kazemat 104-verhaal in beginsel om 
de Aktion im Moor in herinnering te 
houden. Als bescheiden standbeeldje 
voor het betekenisvolle werk van Joseph 
Beuys en Gianfranco Gorgoni; als start-
punt misschien ook voor een dwaaltocht 
langs de highlights van de ecokunst. 
En er is nog iets dat mij aanspreekt: 
de Aktion im Moor bewijst dat je als 
indi vidu een stempel kunt drukken, 
zelfs met een mix van kinderlijke geest-
drift en volwassen denkwerk; ze bewijst 
dat een spontaan idee zomaar pardoes 
historische dimensies kan krijgen. 
De vleugelslag van een vlinder die aan-
zwelt tot orkaankracht. 
Nou ja, tot een verfrissend briesje 
dan toch in het hermetische wereldje 

van de conceptuele kunst. Dat vind ik 
een mooie gedachte. 

De Aktion roept bij mij ook nadrukkelijk 
herinneringen op aan de vrolijke jaren 
‘60 en de wat meer bezonken jaren ‘70. 
Die decennia worden wat mij betreft in 
de kunstgeschiedenis tekort gedaan 
als slechts een onderdeel van het post-
modernisme. 
Gezien de ongelofelijke uitbarstingen 
van creativiteit op alle gebied zou voor 
deze periode het predikaat neorenais-
sance niet misstaan. Ware het niet dat 
deze vlag al wordt gebruikt om er een 
speelse bouwstijl in de 19e eeuw mee 
af te dekken. 
Bij het schrijven van dit verhaal hoop ik 
dat allerlei partijen die de Peel koesteren 

7.  Tussenbalans  

in gezamenlijkheid ‘iets leuks’ weten te 
doen met de Aktion im Moor rond Kaze-
mat 104. 
Al is het maar om de herinnering aan 
het meest optimistische decennium 
van de 20e eeuw levend te houden. Ik 
denk dan aan provincies en gemeenten, 
een waterschap, Staatsbosbeheer 
misschien, musea in de buurt, heem-
kundekringen. Maar ook aan individuele 
hedendaagse kunstenaars uit de Peel 
die in de voetsporen van Beuys zijn 
getreden. Aan mensen zoals Helma 
Veugen (Ospel), Theo van Dam (Heus-
den), Catharina Driessen (Neerkant), 
Thijs van de Manakker en Dirk Verberne 
(Helenaveen), Jan Althuizen (Griendts-
veen), Pieter Verstappen (Meijel) en tal 
van anderen. 
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(Griendtsveen), Pieter Verstappen (Meijel) 
and many others.

With this – not explicitly stated – intention, 
I send a first version of this story on 
January 18, 2015, accompanied by a 
challen ging proposal (‘a stylish book about 
the birth of eco-art’) to Marijke Vaes, 
mana ger of Buitencentrum De Pelen of 
Staatsbosbeheer.
Furthermore, on October 27, 2015 the 
story goes to Harry van der Loo, chairman 
of the board of Museum Klok & Peel in 
Asten. There the exhibition ‘De Peel, een 
mysterie’ (The Peel, a Mystery) will be set 
up, in which cultural history will be given 
an important place. 

Under the slogan ‘forging the iron when 
it’s hot’ I also send the story to landscape- 
architect Marianne van Rooden in 
Novem ber 2015.
On the annual Peeldag of the Peel Network 

Foundation in Nuenen, she sets out plans 
to bring the former Peel-Raamstelling back 
into the public attention as a cultural- 
historical phenomenon. This to stimulate 
new initiatives in the leisure economy; of 
great importance for the touristic appeal 
of the Peel. Van Rooden announces a 

symposium on this subject, to be held in 
the spring of 2016.

On a personal base I lobby for Beuys and 
the Casemate 104. Maybe the Aktion im 
Moor-story can be a helpful item during 
the symposium in combination with the 
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Met die – overigens niet expliciet aan-
gegeven – bedoeling stuur ik een eerste 
versie van dit verhaal op 18 januari 2015 
vergezeld van een uitdagend voorstel 
(‘stijlvol boekje over de geboorte van 
de ecokunst’) toe aan Marijke Vaes, 
mana ger Buitencentrum De Pelen van 
Staatsbosbeheer.
Verder gaat het verhaal op 27 oktober 
2015 ter kennisname naar Harry van 
der Loo, bestuursvoorzitter van Museum 
Klok & Peel in Asten. Daar wordt dan 
de tentoonstelling ‘De Peel, een mysterie’ 
ingericht, waarin de cultuurhistorie 
een belangrijke plaats krijgt. 

Onder het motto ‘het ijzer smeden als 
het heet is’ stuur ik het verhaal in 
november 2015 ook toe aan landschaps-
architect Marianne van Rooden. Zij zet 
op de jaarlijkse Peeldag van de Stichting 
Peelnetwerk in Nuenen plannen uiteen 
om de vroegere Peel-Raamstelling als 

cultuurhistorisch fenomeen terug te 
brengen in de publieke belangstelling.
Zulks om nieuwe initiatieven aan te 
jage  n in de vrijetijdseconomie; goed 
voor de toeristische aantrekkingskracht 
van de Peel. Van Rooden kondigt een 
symposium aan over dat onderwerp, te 
houden in het voorjaar 2016. 
Ik geef haar op puur persoonlijke titel 
de suggestie mee om Kazemat 104 te 
Asten-Heusden in samenhang met de 
cluster kazematten op de nabije Vossen-
berg in Meijel in het symposium mee 
te nemen als mogelijk speerpunt.
En warempel, dit idee krijgt een positief 
onthaal, ook tijdens een workshop in 
Milheeze, waar op 22 maart 2016 ter 
voorbereiding van het symposium een 
magazine wordt samengesteld. 
Voor Kazemat 104 en de Aktion im Moor 
worden daarin drie pagina’s vrijgemaakt.
Het idee wordt ook opgepikt door het 
Netwerk Natuur en Recreatie van het 

Dorpsoverleg Meijel, dat de kazematten 
van de Vossenberg meer in de publieke 
belangstelling wil krijgen.
Vossenberg & Beuys Kazemat figureren 
vervolgens samen in een mini-documen-
taire die ten behoeve van het symposium 
wordt vervaardigd.

Beide onderwerpen komen uiteindelijk 
ook ter sprake op het Peel-Raamstelling-
symposium in Vredepeel en in een werk-
bijeenkomst die op 14 september 2016 
wordt gehouden in De Groene Campus 
in Helmond. 
Al tijdens het symposium spitst 
Hermelinde van Xanten van het Brabants 
Kenniscentrum Kunst & Cultuur (BKKC) 
de oren voor wat betreft de Beuys 
Kaze mat. Op haar aangeven brief ik het 
Aktion-verhaal ook door aan Land Art- 
specialiste Anne Berk.
Verder figureert de kazemat op een 
werkbijeenkomst Storytelling van 
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cluster of casemates at the nearby 
Vossenberg in Meijel. And indeed, this 
idea was shared. Same thing on March 22, 
2016 during a workshop in Milheeze, 
where a magazine was put together in 
prepa ration for the symposium. Casemate 
104 and the Aktion im Moor got a three-
page-story in this magazine. 
The idea is also picked up by the Nature 
and Recreation Network of the Meijel 
Village Councel, which brings the Vossen-
berg-casemates under public attention. 
Vossenberg & Beuys Casemate appeared 
together in a mini-documentary made for 
the symposium.
Eventually both subjects were discussed at 
the Peelnetwerk Symposium in Vredepeel 
and at a meeting on September 14, 2016 
at De Groene Campus in Helmond. 

During the symposium, Hermelinde van 
Xanten of the Brabant institute Kunst & 
Cultuur BKKC (art and culture) is 

focusing on the Beuys Casemate. At her 
request, I also forwarded the Aktion-story 
to Land Art specialist Anne Berk. 
Furthermore, the casemat figures at a 
workshop Storytelling of Heritage Brabant 
in De Efteling. Now all kinds of agencies 
know about it; the seed has been sown.
This became very clear during the meeting 
of 14 September, where for the first time the 
artistic possibilities of even more casemat 
remnants were discussed. 
Another encouraging reaction came on 
October 6, 2016 from the archaeological 
advisory organisation RAAP, involved in 
the shifting of the Eeuwselse Loop. 
To help the seed germinate, I suggest some 
possibilities ‘to sell the Beuys Casemate to 
the public’ in a preliminary brochure. 
Those possibilities are limited. Casemate 
104 is located in an inaccessible area and 
because of its location it is as impractical 
as it is undesirable to elevate the bunker 
to a tourist highlight.

To tease the readers I suggest – in the 
banterous spirit of Wim Langenhoff and 
who knows The Fluxus movement – 
something about a Ferris wheel and a tourist 
train, a cheerful fair about eco-art. Ideas 
of which conservationists, for whom the 
Peel is first and foremost a bird paradise 
and silence area, can only grumble. 
Of course, it will never be anything like 
that in the Peel. 
That’s why at the same time I suggest a 
more realistic possibility. 
Perhaps the story of ‘Aktion im Moor’ can 
be told at the Vossenberg Fortress, a few 
hundred metres to the south in Meijel. 
After all, it is accessible.
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Erfgoed Brabant in De Efteling. Waarmee 
allerlei instanties er weet van hebben 
gekregen; het zaadje is gezaaid.
Dat blijkt heel nadrukkelijk tijdens de 
werkbijeenkomst van 14 september, 
waar voor het eerst gesproken wordt 
over de kunstzinnige mogelijkheden 
van zelfs méérdere kazematrestanten.
Een volgende bemoedigende reactie 
komt op 6 oktober 2016 van de 
archeolo gische adviesorganisatie RAAP, 

betrokken bij de verlegging van de 
Eeuwselse Loop. 
Om dat zaadje verder te helpen ont-
kiemen, lijkt het me goed om in een 
voorlopige brochure in te gaan op de 
mogelijkheden om de Beuys Kazemat 
aan de man te brengen.
Die mogelijkheden zijn beperkt. 
Kazemat 104 ligt immers in ontoegan-
kelijk gebied en vanwege de ligging is 
het even ondoenlijk als ongewenst om 

de bunker tot toeristisch highlight te 
verheffen.
Om de lezers te prikkelen verzin ik in de 
plagerige geest van Wim Langenhoff en 
wie weet ook de Fluxus-beweging toch 
iets met een reuzenrad en een toeristisch 
treintje, een vrolijke kermis rond eco-
kunst. Drieste ideeën, waarvan natuur-
beschermers, voor wie de Peel in de 
eerste plaats een vogelparadijs en 
stilte gebied is, slechts kunnen gruwen. 
Zoiets zal het natuurlijk nooit worden 
in de Peel. 
Daarom suggereer ik tegelijkertijd een 
realistischer mogelijkheid. Misschien 
kan het verhaal van de ‘Aktion im Moor’ 
worden doorverteld bij de Vesting 
Vossen berg, enkele honderden meters 
zuidelijker op Meijels grondgebied. 
Die is immers wel toegankelijk.

Een vrolijke kermis. 
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The Vossenberg Fortress is a military 
fortifica tion with six casemates or remains 
of them. It has been built in 1939-1940 
as part of the Peel-Raamstelling. In 1940 
it plays no role at all in the Dutch national 
defense. However, during the Battle of the 
Peel in late autumn 1944 the casemates are 
used alternately by German and Allied 
troops.
In 2015 the Meijel Village Councel proposes 
to use the casemates for extensive Peel 
tourism. They can be promoted as a 
‘Peeltroef ’, for example by adding a 
watch tower in which the public can learn 
about various aspects of the Groote Peel by 
means of vandalism-proof pop-up exhibi-
tions. These include natural and cultural 
history and, of course, World War II. 
2019 is a appropriate year to realise such a 

landmark, because at the time it will be 
80 years ago that the casemates were built 
and 75 years ago that they were definitively 
discarded. 
In theory, opportunities arise, also for 
Jose ph Beuys and Gianfranco Gorgoni and 
their Aktion im Moor. On vandal-proof 
information boards it is possible to tell 
their story too. 
From high in the watchtower – which soon 
is called The Belfry – the Beuys casemate on 
Asten territory will most likely be in sight. 
The Vossenberg Belfry can only be realised 
with the financial support and facility 
contributions from the aforementioned 
governments and governmental institutions, 
who knows, perhaps even supplemented by 
the Department of Defence. The historical 
associations of Meijel and Asten-Someren Artist imression Belfort Vossenberg. Artwork Atelier Een Architecten  

8. Belfry Vossenberg    



59

aktion im moor | kennismaking met Joseph Beuys

De Vesting Vossenberg is een militaire 
versterking die zes kazematten of resten 
daarvan omvat. Ze is in 1939-1940 
gebouwd als onderdeel van de Peel- 
Raamstelling. 
In 1940 speelt ze hoegenaamd geen rol 
in de landsverdediging. 
Wel tijdens de Slag om de Peel in de late 
herfst van 1944. De kazematten worden 
dan beurtelings gebruikt door Duitse 
en geallieerde troepen.
In 2015 sluimert in Meijel het idee om er 
in het kader van extensief Peeltoerisme 
‘iets’ mee te doen. Er zou een ‘Peeltroef’ 
van gemaakt kunnen worden, bij voor-
beeld door er een uitkijktoren bij te 
bouwen waarin het publiek via vandalis-
mebestendige pop-up exposities kennis 
kan nemen van diverse facetten van de 

Groote Peel. Daarbij denkt men aan 
natuur- en cultuurhistorie en natuurlijk 
aan de oorlog. 
2019 is een mooi jaar om zo’n landmark 
te realiseren, want dan is het 80 jaar 
geleden dat de kazematten werden 
gebouwd en 75 jaar geleden dat ze 
defini tief werden afgedankt. 
In theorie ontstaan daar mogelijkheden, 
ook voor Joseph Beuys en Gianfranco 
Gorgoni en hun Aktion im Moor. 
Op vandalismebestendige infoborden 
kan ook dát verhaal verteld worden, 
want vanaf de uitkijktoren – die al gauw 
Belfort wordt genoemd – zal de Beuys- 
kazemat op Astens gebied hoogstwaar-
schijnlijk in het zicht komen te liggen. 
Het Belfort Vossenberg kan alleen wor-
den gerealiseerd met financiële en 

8. Belfort Vossenberg 

facilitai re bijdragen van eerder genoem-
de overheden en overheidsinstellingen, 
wie weet zelfs aangevuld met Defensie. 
De heemkundeverenigingen van Meijel 
en Asten-Someren kunnen zich er ook 
voor inzetten en mogelijk zien horeca-
bedrijven nog wel kansen om er iets 
mee te doen. 
Ook borrelt het idee op om op locatie 
verhalen te vertellen met GPS-techniek. 
De app ‘Brabant vertelt’ van Erfgoed 
Brabant biedt daartoe mogelijkheden.
Voor het ontsluiten van het oorlogs-
verhaal en het Beuys-verhaal is het mooi 
meegenomen dat in de zomer 2016 
een dichtbegroeide Peelstrook langs de 
Meijelseweg wordt ontbost ten behoeve 
van de omlegging van de Eeuwselse 
Loop. Daardoor komt Kazemat 104 
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can also make an effort. And catering 
business might see opportunities to do 
‘something’ with it. 
The idea of telling stories on location 
using GPS technology is also bubbling up. 
The app ‘Brabant vertelt’ by Erfgoed 
Brabant offers opportunities.
To unlock the warstory and the Beuys story 
it is positive, that a dense Peel strip along 
the Meijelseweg is deforested for rerouting 
the Eeuwselse Loop in the summer of 2016. 
This opens the sight on Casemate 104, at 
least from the Meijelseweg.
On 23 November 2016 new pictures of 
this casemate appear on social media. 
Sender Theo van den Broek from Asten 
reports that 104 can be reached on foot at 
that time. 
Maybe with a little more logging around 
Casemate 104 they can create an idylle, 
visible from a distance. A concrete relic 
from the past, inaccessible for everyone 
due to the vernaturisation of the Peel! 

Nice ideas, but who can adopt them? 
The Peel Network Foundation will cease 
to exist on January 1, 2017. That’s bad 
news for new initiatives around the 
Peel-Raamstelling, the Vossenberg project 
or the Beuys Bunker.
But behold, where the good Lord closes a 
door, He opens a window, says an old belief. 
In February 2017, the Nature and 
Recreation Network of the Meijel Village 
Councel presents its ideas, formulated in 
2016, and worked out very energetically. 
In an ambitious plan, this network indeed 
has upgraded the Vossenberg Fortress into 
a ‘Peeltroef ’. A landmark with landscape 
park of great educational value.
The most important parts of the plan: 
securing six national monuments – the 
casemates – in good condition; the preser-
vation or restoration of cultural heritage 
reminiscent of an intense period in our 
history; the erection of a watchtower 
(Belfry) to enjoy the rich flora and fauna of 

the Peel and the preservation of important 
cultural heritage in the Peel (including: the 
Beuys Casemate). A nice side effect of this 
landmark is, that it can relieve the touristic 
burden on Buitencentrum De Pelen in 
Ospeldijk – which is on beautiful summer 
days at its maximum. 
In the first plans the overall costs of the 
project will be estimated about € 225.000. 
That includes a pop-up exhibition of that 
crazy Aktion im Moor from 1971. With 
this plan, an honourable place for Joseph 
Beuys in the cultural history of De Groote 
Peel comes closer. 
At least it remains a nice thing to aspire 
to, although some comments can be made 
in advance. Will the Aktion im Moor be 
understood by a touristic public? And: is 
it smart to attract more visitors into the 
silence area of the Peel? 
The Nature and Recreation Network in 
Meijel already passed such questions. 
On March 14, 2017, its enthusiasm is 
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vanzelf beter in het zicht te liggen, al-
thans vanaf de Meijelseweg.
Zo goed zelfs dat op 23 november 2016 
nieuwe foto’s van deze kazemat op-
duiken op de social media. Afzender 
Theo van den Broek uit Asten meldt dat 
104 op dat tijdstip gewoon te voet te 
bereiken is. 
Wie weet is er met iets meer houtkap 
van Kazemat 104 een van afstand 
zichtbare idylle te maken, een betonnen 
reliek uit het verleden, voor eenieder 
onbereikbaar door de vernatting van 
de Peel! 
Mooie ideeën, maar wie moet ze op-
pikken?

De aanvankelijke aanjager Stichting 
Peelnetwerk houdt per 1 januari 2017 op 
te bestaan. Dat belooft weinig goeds 
voor nieuwe initiatieven aangaande de 
Peel-Raamstelling, een Vossenberg-
project of de Beuys Bunker.

Maar zie, waar God een deur dichtgooit, 
opent hij een raam, zo wil het volks-
geloof. In februari 2017 blijkt het 
Netwerk Natuur en Recreatie van het 
Dorpsoverleg Meijel zijn in 2016 gefor-
muleerde ideeën zéér voortvarend te 
hebben uitgewerkt. In een ambitieus 
plan heeft deze club het gewenste 
landmark bij de Vesting Vossenberg 
inder daad opgewaardeerd tot een 
Peeltroef, in casu een landschapspark 
met grote educatieve waarde. 
Belangrijkste onderdelen van het plan: 
het veilig stellen van zes in goede staat 
verkerende Rijksmonumenten – de kaze-
matten – op locatie; het bewaren c.q. 
herstel van cultureel erfgoed dat aan een 
heftige periode in onze geschiedenis 
herinnert; het oprichten van een uitkijk-
toren (Belfort) die de rijke flora en fauna 
van de Peel genietbaar maakt én het in 
ere houden van belangwekkend cultuur-
goed in de Peel (lees: de Beuys Kazemat). 

Een mooi neveneffect van zo’n landmark 
is, dat het ‘t Buitencentrum De Pelen in 
Ospeldijk – dat op mooie zomerdagen 
tegen zijn bezoekersmaximum zit – kan 
ontlasten.

De globale kosten van het totale project 
worden in eerste aanleg begroot op 
zo’n € 225.000. Dat is inclusief pop-up 
expositie van die gekke Aktion im Moor 
uit 1971. 
Met dit plan komt een eervolle plek voor 
Joseph Beuys in de cultuurgeschiedenis 
van de Groote Peel dus toch een flinke 
stap dichterbij. Het blijft iets moois om 
na te streven, al kunnen daar ook kant-
tekeningen bij worden geplaatst. Zal de 
Aktion im Moor wel worden begrepen? 
En moet je wel meer bezoekers willen 
in het stiltegebied van de Peel? 
Het Netwerk Natuur en Recreatie in 
Meijel is dergelijke vragen al voorbij. 
Dat ziet zijn enthousiasme op 14 maart 
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rewar ded with a municipal preparatory 
credit of € 1,500 to promote the ideas. 
Shortly afterwards, on April 10, 2017, 
the project is explicitly discussed during a 
‘creative meeting’ of the ‘administrative 
platform Peelrandbreuk’ in Milheeze. 
That platform too supports the upgrading 
of the Peel-Raamstelling – the legacy of 
the Peel Network. 

Then the Vossenberg roadshow – a series 
of presentations – can continue. The board 
of the municipality of Peel en Maas is 
defi nite won for the idea. Rabobank Peel, 
Maas en Leudal, the province of Limburg, 
National Park De Groote Peel, Life+, the 
Forestry Commission, the Aa en Maas 
Water Board and the municipality of Asten 
are also willing to contribute. 
Chairman Harry van der Loo of the Asten 
Museum Klok & Peel succeeds in tracking 
down Gianfranco Gorgoni in New York. 
He likes to come to the Netherlands to 

deliver his pictures and to tell ‘the real story’ 
about Aktion im Moor! 
On December 11, 2018 the Nature and 
Recreation Network of the Meijel Village 
Consultation presents the elaborate project 
plan ‘Peeltroef Vesting en Belfort Vossen-
berg’ in the local communitycenter 
D’n Binger. On December 21 the network 
places an information panel at the diversion 
of the Eeuwselse Loop, one of the 
preparato ry works. It is also announced that 
the new Peeltroef will be inaugurated in 
November 2019. 
That seems too good to come true, but 
in 2019 the initiators set out even more 
markers. 
In February of that year, Barbara Visser, 
State Secretary of Defence, visits Meijel. 
She is impressed by the presentation of 
Peeltroef the Vossenberg Belfry by the 
initia tors Jo Manders and Mart Rooijakkers. 
While inspecting the site, the State Secretary 
suggests that the 75th anniversary of the 

Liberation might mean something for the 
project. The initiators cheer up in silence; 
they feel that the realisation of their plans 
will not fail anymore. Now they can present 
their final plans to the public. 

With the Vossenberg Belfry, De Groote 
Peel will have a 22-metre high watchtower 
on the provincial border between Asten 
and Meijel. The tower will be on Meijel’s 
territory and will overlook the Astense Peel 
on one side and the Kalispeel/Groote 
Moost on the other side. 
There will be four floors, each with its 
own theme. Besides ‘peat extraction’ and 
‘nature’ also ‘warfare’ and ‘contemporary 
art’. For the latter, the top floor will be 
reser ved. Of course: art should elevate. 
Above that, there will only be the platform 
from which the entire Peel can be over-
looked.
Delivery date: November 20, 2019; total 
costs € 300,000. 
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2017 alvast beloond met een gemeen-
telijk voorbereidingskrediet van € 1.500,- 
om daarmee de ideeën aan de man te 
brengen. Kort daarna, op 10 april 2017, 
komt het project expliciet aan de orde 
tijdens een ‘creatieve bijeenkomst’ van 
het ‘bestuurlijk platvorm Peelrandbreuk’ 
in Milheeze. Dat platform blijkt de op-
waardering van de Peel-Raamstelling 
– erfenis van het Peelnetwerk – te willen 
ondersteunen. 

Daarna dendert de Vossenberg-road-
show – een serie presentaties – door. 
Het bestuur van de gemeente Peel en 
Maas wordt definitief voor het idee 
gewonnen. Zo ook de Rabobank Peel, 
Maas en Leudal, de provincie Limburg, 
Nationaal Park De Groote Peel, Life+, 
Staatsbosbeheer, het Waterschap Aa 
en Maas en ook het gemeentebestuur 
van Asten is bereid een steentje bij te 
dragen. 

Voorzitter Harry van der Loo van het 
Astense Museum Klok & Peel weet 
intus sen Gianfranco Gorgoni op te 
spore  n. Die wil misschien wel naar 
Neder land komen om zijn foto’s te 
bezor gen en om ‘het echte verhaal’ 
rond de Aktion im Moor te vertellen! 
Op 11 december 2018 presenteert het 
Netwerk Natuur en Recreatie van het 
Dorpsoverleg Meijel in het plaatselijke 
Gemeenschapshuis D’n Binger het uit-
gewerkte projectplan Peeltroef ‘Vesting 
en Belfort Vossenberg’. Op 21 december 
plaatst de club een infopaneel bij de 
omlegging van de Eeuwselse Loop, 
een van de voorbereidende werken. 
Daarbij wordt bekend gemaakt dat de 
nieuwe Peeltroef in november 2019 in 
gebruik zal worden genomen. 
Dat lijkt nog steeds te mooi om waar 
te zijn, maar in 2019 slaan de initiatief-
nemers nog meer spijkers met koppen. 
In februari van dat jaar brengt Barbara 

Visser, staatssecretaris van Defensie, 
een bezoek aan Meijel. Zij raakt onder 
de indruk van de presentatie over de 
Vesting Vossenberg door de kartrekkers 
Jo Manders en Mart Rooijakkers. 
Bij inspectie van de locatie oppert de 
staatssecretaris dat Defensie vanwege 
75 jaar bevrijding misschien iets kan 
betekenen voor de projectgroep. De 
initiatiefnemers juichen in stilte, want 
daarmee hebben ze het pleit definitief 
gewonnen. Nu komen ze opgewekt met 
hun definitieve plannen naar buiten. 

De Groote Peel krijgt met Belfort Vossen-
berg een 22 meter hoge uitkijktoren op 
de grens van Asten en Meijel. De toren 
komt op Meijels grondgebied en zal 
uitkijken over de Astense Peel aan de 
ene kant en de Kalispeel/Groote Moost 
aan de andere kant. 
Er komen vier etages in met elk een 
eige  n thema. Behalve turfwinning en 
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On August 18, 2019, military engineers 
– the 13 Light Brigade Section G3 
Operations from Oirschot – arrive in Meijel 
with large equipment for preliminary work. 
Lieutenant-colonel Ronald Roelofs comes 
along to see his men roll up their sleeves. 
“We are happy to work on the construction 
of the tower. This is a historic site for the 
Dutch army,” Roelofs says on that occasion. 
The initiators Jo Manders and Mart 
Rooijakkers proudly watch how ‘Defence’ 
uses large machines to move their sacred 

ground. Things must turn very strange if 
their project is to fail now! 
A few months later, October 31, the Vossen-
berg is hit again for an official occasion. 
Now, with festive display, the foundations 
for the tower are being laid by Limburg 
deputy Hubert Mackus, together with 
alder man Paul Sanders of the municipality 
of Peel en Maas. On this occasion, Mart 
Rooijakkers comes up with an impressive 
list of participants who enable the 
construc tion of the Belfry.  

Short after that, it turns out that the 
original ly planned completion date is 
unreal istic. But no problem. When Meijel 
commemorates ‘75 Years of Freedom’ on 
November 17, 2019, the initiators organise 
a public meeting at the Vossenberg Fortress. 
From the Peel, Scottish troops, the Gordon 
Highlanders, advance again in their kilts, 
led by a tireless bagpiper. 
Scot Mathieson, grandson of soldier David 
McKellar, who died near Vossenberg, 
unveils a ‘listening-stone’ of the Liberation 
Route and the ex-combatants lay a coronet 
in memory of all their fallen comrades. 
The public interest is great, and numerous 
administrators and civil servants of 
municipa lities and public services, together 
with the gathered volunteers, sip a refreshing 
‘Peelneut’. 

Meanwhile, not only the Belfry, but also 
Aktion im Moor can rejoice in a growing 
interest. In anticipation of what is to 

Augustus 2019: Grondwerk door de Genie. Foto Willy Thijssen
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natuur ook oorlog en kunst. Voor dat 
laatste wordt de bovenste etage gereser-
veerd. Terecht, want kunst behoort te 
verheffen. Daarboven komt enkel nog 
het platform vanwaar de hele Peel kan 
worden overzien. 
Opleverdatum: 20 november 2019; 
totale kosten € 300.000. 

Op 18 augustus komt de Genie – in casu 
de 13 Lichte Brigade Sectie G3 Operatiën 
uit Oirschot – met groot materieel naar 
Meijel om grondwerk uit te voeren. 
Luitenant-kolonel Ronald Roelofs komt 
mee om te zien hoe zijn manschappen 
de handen uit de mouwen steken. “Wij 
werken graag mee aan de bouw van 
de toren. Dit is voor het Nederlandse 
leger een historische plek,” zegt Roelofs 
bij die gelegenheid. 
De initiatiefnemers Jo Manders en Mart 
Rooijakkers kijken met gepaste trots 
toe hoe Defensie met grote machines 

hun heilige grond verzet. Het moet wel 
heel gek gaan, wil hun project nu nog 
mislukken! 

Een paar maanden later, op 31 oktober, 
is het weer raak op de Vossenberg. 
Nu wordt met feestelijk vertoon de 
fundering voor de toren gestort door 
de Limburg se gedeputeerde Hubert 
Mackus, samen met wethouder Paul 
Sanders van de gemeente Peel en Maas. 
Bij die gelegenheid komt Mart Rooijak-
kers op de proppen met een indruk-
wekkende lijst partijen die samen de 
bouw van het Belfort mogelijk maken.  
Het is intussen wel duidelijk dat de 
oorspronkelijk geplande opleverdatum 
onhaalbaar is. 
Maar niet getreurd. Als op 17 november 
2019 in Meijel 75 jaar vrijheid wordt 
herdacht, houden de initiatiefnemers 
bij de Vesting Vossenberg open huis. 
Vanuit de Peel rukken Schotse troepen, 

de ruitgerokte Gordon Highlanders, weer 
op onder aanvoering van een stoere 
doedelzakspeler. Scot Mathieson, 
kleinzoon van de nabij de Vossenberg 
gesneuvelde soldaat David McKellar 
onthult een luistersteen van de 
Liberation Route en de oud-strijders 
leggen een krans ter nagedachtenis 
aan al hun gesneuvelde kameraden. 
De publieke belangstelling is groot en 
tal van bestuurders en ambtenaren van 
gemeenten en overheidsdiensten 
nippen er samen met de toegestroomde 
vrijwilligers voldaan aan een verkwik-
kende Peelneut. 
Niet alleen het Belfort, maar ook de 
Aktio  n im Moor mag zich intussen ver-
heugen in een groeiende belangstelling. 
Vooruitlopend op wat komen gaat, stort 
de Meijelse kunst- en cultuurhistoricus 
Jos Pouls zich nu ook op Joseph Beuys 
en de Aktion im Moor. 
Op 5 april 2019 verzorgt hij op een 
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come, Meijel art and cultural historian Jos 
Pouls is now also focusing on Joseph Beuys 
and his Aktion im Moor. 
On April 5, 2019, at a seminar at the Open 
University, he gives a lecture on ‘Joseph 
Beuys and his cleansing ritual ‘Aktion im 
Moor’ in 1971 at a bunker in the Peel’. 
On the 4th of June he publishes the first 
part of his Aktion-study in Locus, the 
webmagazine for cultural studies of the 
Open University. 
Title: ‘For half an hour the holiest place 
in the Peel’. 

A good thing to mention is, that the eco-art 
that Joseph Beuys spontaneously practiced 
in 1971, is authorized in the Groote Peel 
for some decades. Around the turn of the 
millennium a number of chainsaw carved 
animal representations from tree trunks 
are placed at some spots along the footpaths 
of the national park by the Forestry 
Commis sion. Realistic images on the basis 

of craftsmanship, intended to distract a 
wide audience in the Peel.  
The more serious Eindhoven-based artist 
Helma Veugen – the same who rediscovered 
Casemate 104 with Wim Langenhoff – 
paints one and the same solitary tree in the 
Groote Peel for years with a great feeling 
for transiency. 
Together with schoolchildren the Helena-
veen artist Dirk Verberne comes up with 
the project ‘Pallissadecirkels’, a Land Art 
project with birch trunks that are supposed 
to protect nature in the Groote Peel. In 
2019 he is commissioned to carry out a 
Land Art project himself. Verberne depicts 
in it the steady reversal of the landscape. 
He uses rising birch timber and merges 
it into new layers of bog. 
To put it simply, De Peel proves that nature 
and eco-art are perfectly compatible. 
The pioneering work of Joseph Beuys and 
Gianfranco Gorgoni has been followed on 
location! 

With this conclusion the follow-up story 
‘Aktion im Moor/ An introduction to 
Joseph Beuys’ seems to be finished. 
But no, something unexpected happens. 
While Harry van der Loo, chairman of 
the Museum Klok & Peel, negociates with 
Gianfranco Gorgoni about prints of the 
Aktion im Moor for the Meijel Belfry, the 
New York art dealer Jim Kempner announces 
on September 17, 2019 that Gorgoni died 
six days earlier at the age of 77 at his 
house in Harlem. From cancer, his daughter 
Maya Gorgoni confirms. 
The art photographer stayed in New York 
to prepare an important solo exhibition at 
the Nevada Museum of Art. This museum 
previously acquired Gorgoni’s archive, which 
contains more than 2.000 documentary 
photographs of land-art. 
The idea of enriching the Belfry with a set 
of vandal-proof prints of the Aktion im 
Moor now seems to have to be reconsidered. 
But it turns out not that bad. On October 
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studie  dag van de Open Universiteit 
een lezing over ‘Joseph Beuys en zijn 
reinigingsritueel ‘Aktion im Moor’ in 
1971 bij een bunker in de Peel’. Op 4 juni 
daaraanvolgend publiceert hij een eerste 
deel van zijn gedegen Aktion-studie 
in Locus, het webmagazine voor 
cultuurwetenschappen van de Open 
Universiteit. Titel: ‘Een half uur lang de 
heiligste plek van de Peel’ 

Nog mooier is het, dat de ecokunst 
die Joseph Beuys in 1971 spontaan 
praktiseerde, intussen geautoriseerd in 
de Groote Peel is terug te vinden. Dat 
begint al rond de millenniumwisseling 
met een aantal met kettingzaag ge-
beeldhouwde diervoorstellingen uit 
boomstammen die door Staatsbos-
beheer her en der langs de wandelpaden 
van het nationaal park worden geplaatst. 
Realistische beelden op ambachtelijke 
grondslag, bedoeld om een breed pu-

bliek in de Peel een extraatje te bieden.  
De Eindhovense kunstenares Helma 
Veugen – dezelfde die met Wim 
Langenhoff Kazemat 104 heeft heront-
dekt – schildert intussen met veel gevoel 
voor het vergankelijke jarenlang een en 
dezelfde solitaire boom in de Groote 
Peel. 
Ook de Helenaveense kunstenaar Dirk 
Verberne is al een stap verder als hij 
met schoolkinderen in de Groote Peel 
‘landart’ maakt met berkenstammetjes 
die de natuur moeten beschermen. 
‘Pallissadecirkels’ noemt hij het project. 
Zelf mag hij in 2019 ook een Land Art- 
project uitvoeren. Daarin verbeeldt 
Verberne de gestage omkering van het 
landschap. Hij gebruikt berkenstammen 
om het opgaand hout te laten overgaan 
in nieuwe lagen hoogveen. 
Waarmee maar gezegd wil zijn dat in de 
Peel bewezen is, dat natuur en ecokunst 
elkaar uitstekend verdragen. 

Het pionierswerk van Joseph Beuys en 
Gianfranco Gorgoni heeft op locatie 
navolging gekregen! 
Met die conclusie lijkt het vervolgverhaal 
‘Aktion im Moor/Kennismaking met 
Joseph Beuys’ te kunnen worden 
af gerond, maar nee, er gebeurt nog 
iets onverwachts.  

Terwijl Klok & Peel-voorzitter Harry van 
der Loo achter de schermen druk 
doende is om voor het Meijelse Belfort 
via Gianfranco Gorgoni afdrukken te 
bemachtigen van de Aktion im Moor, 
maakt de New Yorkse kunsthandelaar 
Jim Kempner op 17 september 2019 
wereldkundig dat Gorgoni zes dagen 
eerder op 77-jarige leeftijd is overleden 
in zijn huis in Harlem. Aan kanker, zo 
bevestigt zijn dochter Maya Gorgoni. 
De kunstfotograaf verbleef in New York 
om er een belangrijke solotentoonstel-
ling voor te bereiden in het Nevada 
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9, 2019 Maya Gorgoni contacts Harry van 
der Loo. Goal: to close the intended deal. 
At the end of October final agreements 
are made; the physical transfer takes place 
before the turn of the year. And Maya 
Gorgoni announces to come to Meijel 
herself for the official opening ceremonial.

When, on a beautiful day in mid-January 
2020, the tower can be climbed for the 
first time, the view over the golden yellow 
Peel turns out to be breathtaking. 
Southwards the eye reaches as far as the 
Claus power station in Maasbracht, 
northwards up to the high factory of the 
Feed Group South in Helmond. 
A birdsview distance of about 40 kilometres. 
And around more towers of parish churches 
can be seen than ever in the Groote Peel. 
One little something: the nearby Casemate 
104 in the Astensche Peel where Joseph 
Beuys created his Aktion im Moor in 1971, 
is still hidden in the bush from a height of 

22 meters! Wondering how they are going 
to solve that...

But first we have to be patient again, for 
there is another chink in the armor. 
While the first cyclists of the season 
enthusiast ically discover and admire the 
yet unfinished tower, the world faces a 
devas tating setback: the corona pandemic.  
First in China, then in the Middle East and 
Europe, and almost simultaneously in the 
United States. Followed by the rest of the 
world. 
When, in a short period of time, elder 
people in particular get sick to death and 
die rapidly, the impossible, the unbelievable 
happens: the world comes to a standstill, 
creaking and squeaking. 
On Sunday March 15, 2020, the Dutch 
Prime Minister Mark Rutte throws the 
country into an ‘intelligent lock-down’ 
in a historic TV speech. 
Not everything is forbidden, but a normal 

careless life is no longer possible. 
Schools, factories and offices close down, 
planes stay on the ground, the public 
transport is shut down, the travel and 
tourism industry collapses, the catering 
industry has to close down, as well as 
museu ms and theatres. The intensive care 
departments of hospitals are overloaded, 
people have to keep 1.5 meters distance 
from each other and they wear mouth caps, 
preferably: stay completely at home behind 
the front door. Corona patients die in 
loneli ness. The Netherlands and the world 
shoot into a comprehensive cramp. 
The yet unfurnished Belfry Tower at the 
Vossenberg Fortress is also locked up. 
Gates with padlocks are erected around it. 
Although people are allowed to recreate 
sparsely in nature, in corona time they are 
not allowed to climb the tower. 
The risk of physical contact with other 
people is too big. 
Because of the lock-down, the layout of 
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Museum of Art. Dit museum verwierf 
eerder Gorgoni’s archief, dat meer dan 
2000 documentaire foto’s van land-art 
bevat. 

Het idee om het Belfort te verrijken met 
een set vandalismebestendige afdruk-
ken van de Aktion im Moor lijkt nu door 
Gorgoni’s dood te moeten worden 
herijkt. 
Maar dat blijkt mee te vallen. 
Op 9 oktober neemt Maya Gorgoni zelf 
contact op met Harry van der Loo. 
Doel: de voorgenomen deal af te ronden. 
Eind oktober worden sluitende afspraken 
gemaakt; de fysieke overdracht vindt 
nog voor de jaarwisseling plaats. 
En Maya Gorgoni kondigt aan zelf naar 
Meijel te willen komen voor de officiële 
opening. 

Wanneer op een mooie dag medio 
janu ari 2020 de toren kan worden be-

klommen voor een voorbezichtiging, 
blijkt het uitzicht over de goudgele Peel 
adembenemend mooi. Zuidwaarts reikt 
het oog tot aan de Clauscentrale in 
Maasbracht, noordwaarts tot aan de 
hoge fabriek van de Voergroep Zuid in 
Helmond. Een vogelvluchtafstand van 
circa 40 kilometer. En rondom meer 
kerktorens dan er ooit in de Groote Peel 
vanaf de grond te zien zijn geweest. 
Een kleinigheidje: de nabije Kazemat 104 
in de Astensche Peel waar Joseph Beuys 
in 1971 zijn Aktion im Moor creëerde, 
ligt vanaf 22 meter hoogte nog steeds 
verscholen in het groen! 
Benieuwd hoe ze dat gaan oplossen...

Maar daarvoor moet opnieuw geduld 
worden betracht. Want er komt nóg 
een kink in de kabel. Terwijl de eerste 
fietstoeristen van het seizoen de nog 
niet afgewerkte toren ontdekken en 
enthousiast bewonderen, krijgt de 

were ld te maken met een vernietigende 
tegenslag: de coronapandemie. 
Die steekt eerst de kop op in China, 
daarna in het Midden-Oosten en Europa 
en vrijwel gelijktijdig in de Verenigde 
Staten. De rest van de wereld volgt later. 
Als her en der in korte tijd vooral oudere 
mensen doodziek worden en bij bosjes 
sterven, gebeurt het onmogelijke, het 
ongelofelijke ook: de wereld komt 
krake nd en piepend tot stilstand. 
Op zondag 15 maart gooit premier Mark 
Rutte in een historische TV-toespraak 
het land in een ‘intelligente lock-down’. 
Dat betekent dat niet alles glashard 
wordt verboden, maar dat van een 
norma al zorgeloos leven geen sprake 
meer kan zijn. 
Scholen, fabrieken en kantoren sluiten, 
vliegtuigen blijven aan de grond, het 
openbaar vervoer wordt stilgelegd, de 
reis- en toeristenbranche stort in, de 
horeca moet dicht, net als musea en 
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the tower is also postponed indefinitely. 
The official inauguration, scheduled for 
Sunday, May 3, 2020, cannot take place; 
it will be postponed to Friday, September 
25. But that ceremony can only take place 
if, before that time, the emergency 
procedu res are lifted or made more flexible. 
At June 1st there’s room for a bit of 
optimi sm again. 
Maya Gorgoni and her husband announce 
to go on holiday to Italy in the course of 
the summer. At this occasion they hope to 
come to the Netherlands and visit the Peel. 
But that plan turns out premature. 

During the corona-crisis, the Belfry itself 
attracts also less welcome public. Up to two 
times vandals overturn the closed fences 
and cause damage. The second time also 
in the unfinished and therefore vulnerable 
tower floors. 
The first time the people of the Forestry 
Commission and the Village Consultation 

theaters. De intensive care-afdelingen 
van ziekenhuizen raken overbelast, de 
mensen moeten 1,5 meter afstand 
houden van elkaar en mondkapjes 
dragen, liever nog: helemaal binnen 
blijven. Coronapatiënten sterven in 
eenzaamheid en zij niet alleen. 
Nederland en de wereld schieten in 
een alomvattende kramp. 

De nog niet ingerichte Belforttoren bij 
de Vesting Vossenberg gaat ook op slot. 
Er komen hekken omheen met hang-
sloten. Hoewel mensen wel mondjes-
maat in de natuur mogen recreëren, 
mogen ze in coronatijd de toren niet 
beklimmen. Het risico op lijfelijk contact 
met anderen is te groot. 
Door de sluiting wordt ook de inrichting 
van de toren voor onbepaalde tijd uit-
gesteld. De officiële ingebruikname, 
gepland voor zondag 3 mei 2020 kan 
niet doorgaan; die wordt onder 

Meijel don’t raise the alarm, but the 
second time they do. Promptly a few 
handy abseilers - Lennert and Joep 
from Adventure & Altitude – climb the 
tower on a voluntary basis and repair it. 
This shows that the Belfry Vossenberg 
has already conquered a warm place in 
the hearts of nature and culture lovers 
in a short time. 
In July, a number of corona measures 
indeed are mitigated. The Forestry 
Commision, the legal owner, decides 
to reopen Belfort Vossenberg to the 
public. 
That month hundreds of (bicycle) 
tourists climb the watchtower and they 
praise the phenomenal view that Belfort 
Vossenberg has to offer. 
That bodes well for the time when the 
tower is fully furnished and pop-up 
exhibitions can be seen on each floor, 
including the ‘Aktion im Moor’. 
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voorbehoud verplaatst naar vrijdag 
25 september. 
Maar die ceremonie kan alleen doorgang 
vinden als vóór die tijd de noodmaat-
regelen worden opgeheven of aanmer-
kelijk worden versoepeld. Per 1 juni 
lijkt het de goede kant op te gaan en 
komt er weer ruimte voor een beetje 
optimisme. 

Vanuit het zwaar getroffen New York 
laten Maya Gorgoni en haar echtgenoot 
weten, dat ze in de loop van de zomer 
op vakantie willen naar Italië. 
Voorafgaand hopen ze dan naar Neder-
land te komen en de Peel te bezoeken. 
Maar dat plan blijkt prematuur. 

Het Belfort zelf blijkt nog tijdens de 
corona crisis minder welkome gasten aan 
te trekken. Tot twee keer toe werken 
vandalen de gesloten hekken omver en 
richten ze vernielingen aan. De tweede 

keer ook in de nog niet afgewerkte en 
daardoor kwetsbare torenetages. 
De eerste keer hangen de mensen van 
Staatsbosbeheer en het Dorpsoverleg 
Meijel het ongerief nog niet aan de 
grote klok, maar de tweede keer slaan 
ze alarm. Prompt staan enkele handige 
abseilers op – Lennert en Joep van 
Adven ture & Altitude – om de toren op 
vrijwillige basis te herstellen. 
Dat tekent hoe dan ook, dat het Belfort 
Vossenberg al in korte tijd een warm 
plaatsje heeft veroverd in de harten 
van de Peellandse natuur- en cultuur-
liefhebbers. 
In juli wordt inderdaad een aantal 
coro na-maatregelen versoepeld en 
vindt juridisch eigenaar Staatsbosbeheer 
de tijd rijp om Belfort Vossenberg weer 
open te stellen voor publiek. 
Die maand beklimmen honderden 
(fiets)toeristen de uitkijktoren en in 
groeiende aantallen steken ze de lof-

trompet over het fenomenale uitzicht 
dat Belfort Vossenberg te bieden heeft. 
Dat belooft wat voor de tijd dat de toren 
ook volledig is ingericht en er op elke 
etage pop-up tentoonstellingen te zien 
zijn, waaronder die over de ‘Aktion im 
Moor’. 

De abseilers Lennert en Joep schieten te hulp. 

Foto Dorpsoverleg Meijel.
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Here ends the Aktion im Moor-story. I 
could write the beginning in 2010 courtesy 
Wim Langenhoff (1943-2018). I thought 
his story could be an entertaining item in 
my regional newspaper, the Eindhoven 
Daily, and so it turned out to be. 
But newsprint is fleeting. That’s why I 
re-examined the story after my retirement, 
I retold it and updated it a few times. 
When it was largely finished, on September 
24, 2019 finally I met Helma Veugen, artist 
in Eindhoven. 
As a co-discoverer – or is it partner-in-
crime? – of the late Wim Langenhoff, 
may be she can tell a completely different 
story about Casemate 104. If so, I’d like 
to invite her. Perhaps a nice subject for the 
first meeting of the Casemate 104 Society... 
In the meantime, Beuys’ idea that there is 

an artist in every human being, keeps me 
busy. Imagine: everyone an artist! 
Everyone working to leave the world a little 
bit better and more beautiful as it was. 
Even if the idea would only inspire a few 
young people in the Peel to give free reign 
to their artistic aspirations, Aktion im Moor 
would be worth cherishing.

Fortunately this thought is gaining ground. 
Starting September 25, 2020 – the official 
inauguration of the Belfry Vossenberg – 
everyone will have the opportunity to learn 
more about the enlightened ideas of 
Joseph Beuys. 

The pop-up exhibition on the fourth floor 
of the Belfry was made possible courtesy, 
of course, the Village Council Meijel – in 

De initiatiefnemers Jo Manders (l) en  Mart Rooijakkers (r)

tijdens het storten van de fundering. Foto P. Snijders

9. Summer series      

particular the initiators Jo Manders and 
Mart Rooijakkers – but also courtesy Maya 
Gorgoni, Harry van der Loo, Museum 
Klok & Peel, Waterschap Aa en Maas and 
designer Eddy van Dijk (Atelier-X). 
I’d like to thank all of them very much for 
their efforts. 

The author
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Tot zover het Aktion im Moor-verhaal, 
waarvan ik in 2010 het begin mocht op-
tekenen uit de mond van Wim Langen-
hoff. Ik zag er een onderhoudende 
zomer serie in voor mijn regionale krant, 
het ED. 
Maar krantenpapier is vluchtig. Daarom 
heb ik het verhaal na mijn pensionering 
nog eens tegen het licht gehouden, 
opnieuw verteld en een aantal keren 
geactualiseerd. 

Toen het grotendeels klaar was, mocht 
ik op 24 september 2019 eindelijk 
kennismaken met Helma Veugen, de 
kunstenares die als mede herontdekker 
– zeg maar als partner-in-crime van ‘the 
late Wim Langenhoff’ – misschien wel 
een heel ander verhaal over Kazemat 

104 kan vertellen. Ik nodig haar daar 
graag toe uit. Wellicht leuk voor de eerste 
bijeenkomst van het Kazemat 104 
Genoot schap...
Intussen blijft Beuys’ idee dat in elk mens 
een kunstenaar schuilt, mij enorm 
aanspreken. Stel je voor: iedereen 
kunstenaar! Iedereen in de weer om 
de wereld een stukje beter en mooier 
achter te laten dan ze was. Al zou het 
denkbeeld slechts een paar jonge 
mensen in de Peel inspireren om hun 
artistieke aspira ties de vrije loop te 
laten, dan zou Aktion im Moor al de 
moeite van het koesteren waard zijn.

Gelukkig wordt dat nu al breder gezien 
en krijgt vanaf 25 september 2020 – de 
officiële ingebruikname van het Belfort 

9. Zomerserie 

Vossenberg – iedereen de kans om 
kennis te nemen van het verlichte 
gedachte goed van Joseph Beuys. 
De pop-up tentoonstelling op de vierde 
etage van het Belfort (en in de hal van 
Museum Klok & Peel in Asten) is mogelijk 
geworden dankzij uiteraard het 
Dorpsoverleg Meijel – in het bijzonder 
de kartrekkers Jo Manders en Mart 
Rooijakkers – maar ook dankzij Maya 
Gorgoni, Harry van der Loo,  Museum 
Klok & Peel, Waterschap Aa en Maas en 
vormgever Eddy van Dijk (Atelier-X).
Ik wil hen allen hartelijk bedanken voor 
hun inspanningen. 

De auteur  
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So yes, now at last we can invite you! 
Dear friends from Japan and China, 
come and see the miracle! 
Together with Joseph Beuys and 
Gianfranco Gorgoni we offer you an 
unforget table impression of the Peel. 
And as a souvenir, we have deepened 
the marshes to offer you: 

Joseph Beuys Ursuppe
Aktion im Moor-Wasser,
Very invigorating in bath or jacuzzi.
20 cl in luxury gift box.
Exclusive in: ‘De Peel’. 

 (NB: not for human consumption) 

Dus ja, nu is de tijd rijp. 
Daarom: kom maar op, Japanners en 
Chinezen, kom het wonder gerust 
aanschouwen! 
Wij schenken u mede dankzij Joseph 
Beuys en Gianfranco Gorgoni een 
onver getelijke impressie van de Peel. 
En als souvenir hebben wij speciaal 
voor u uit de moerassen opgediept:  

Joseph Beuys Ursuppe
Aktion im Moor-Wasser,
Zeer verkwikkend in bad of jacuzzi.
20 cl in luxe geschenkverpakking.
Exclusief in: De Peel 

(NB: niet geschikt voor menselijke 
consumptie) 
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10. Aktion am Samsung (2015)

Wespennest

Foto/beeldbewerking: © Piet Snijders

11. Enkele gedichten  

AAN ’T ELFDE

Als Aan ’t Elfde de nacht vergrijst, een ree bok 
bang ’t schuttende berkenbos in schiet 
en aan de kim verstoord een kokmeeuw krijst 
begint een dag vertederend verdriet

een spin-in-rag loert in zijn web verschanst
om toe te slaan in d’eerste zonnestralen
zie hoe hij daar in kille druppels glanst en
’t kwaad weerspiegelt in duizend stille talen

nog dansen muggen er verwarde figuren
zich het naderende onheil niet bewust
ze krabbelen geluk, de verplichte küren
van ’n levende prooi voor d’eeuwige rust

kom dans de tijd die ook ons is toegemeten
nu kan ’t nog en straks zijn we vergeten

1984; uit de bundel ‘Door de Peel gegrepen’ 
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VESTING VOSSENBERG 

Ja toen met de bouw heerste er koorts
gloeiend om ‘t naderende gevaar 
schallende stemmen brulden om Weltkrieg   
het lied van de duivelse barbaar 

ons leger bouwde zijn kazematten  
tandeloze mitrailleurs op ‘n rij
want bange bunkers spuwen geen vuur 
in ‘n vloek en ‘n zucht was het voorbij 

nu liggen ze daar nog grijzer dan grauw 
te wachten op het tijdloze niets 
de stilte hangt er als ‘n slapende vleermuis  
‘n vos vreest ‘n man op ‘n fiets

‘t is mooi hier, nee prachtig, in lente en zomer
en als de winterse stuifsneeuw er jaagt 
maar ‘t liefste is mij het dansende blaadje 
in ‘n herfst die de oorlog verdaagt
  
2016  

Luchtgaten.

Foto/beeldbewerking: © Piet Snijders
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VESTING VOSSENBERG 

Ja toen met de bouw heerste er koorts
gloeiend om ‘t naderende gevaar 
schallende stemmen brulden om Weltkrieg   
het lied van de duivelse barbaar 

ons leger bouwde zijn kazematten  
tandeloze mitrailleurs op ‘n rij
want bange bunkers spuwen geen vuur 
in ‘n vloek en ‘n zucht was het voorbij 

nu liggen ze daar nog grijzer dan grauw 
te wachten op het tijdloze niets 
de stilte hangt er als ‘n slapende vleermuis  
‘n vos vreest ‘n man op ‘n fiets

‘t is mooi hier, nee prachtig, in lente en zomer
en als de winterse stuifsneeuw er jaagt 
maar ‘t liefste is mij het dansende blaadje 
in ‘n herfst die de oorlog verdaagt
  
2016  

DEFENSIEDIJKJE

Na ‘t kiezersbedrog
de stampende laarzen
‘t  hoorngeschal en
‘t retorisch geweld

de ratelende tanks
‘t vliegtuiggeronk
en soldatengebral
tot diep in ‘t veld

jachtige moeders
gedreven door wanhoop
zoeken beschutting
hun kroost op een rij

een bed voor de nacht
bij vrienden of vreemden
een gebed tot behoud
dat weekend in mei

2019; Uit de bundel ‘Dichter op het zand’

Deze zijde.

Foto/beeldbewerking: © Piet Snijders
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KAZEMAT 104

Ergens diep in Brabants brousse
ligt een bunker van weleer
ruw gebouwd als in een roes
voor die ene, éne keer

die ook kwam maar onverhoeds
duister dreigend door de nacht
en bedriegend zonder goeds
ons geweld en knechting bracht

vier jaar later werd gestreden
om dat somber brok beton
mensen hebben er gebeden

toen ‘t slotgevecht begon
en in barbarij de rede het
– godzijdank –
 van de waanzin won

2019

Gene zijde.

Foto/beeldbewerking: © Piet Snijders
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AAN DE EEUWSELSE LOOP

Aan de Eeuwselse Loop snoof ik ’s lentes het gras
dat nergens malser of groener was
m’n beentjes bengelden er 
van de duiker naar benee
en ik staarde er naar de pisbloem 
en ‘t grazende vee

soms mocht ik me ‘s zomers in ’n bandje klemmen
om hier op z’n hondjes te leren zwemmen
in de waterlossing achter 
de akkers van de buren
kon je bij het baden 
naar de meisjes gluren

en in den herfst stond daar ginder op de steiger
trots als ‘n standbeeld  een stokstijve reiger
zwijgend in de mist 
in zijn grijsblauwe jas
alsof ie wel wist 
hoe machtig ie was

’s winters was ’t altijd wachten op de vorst
en kreeg ’t roestbruine water eindelijk een korst
dan zei iemand: ‘Weet je 
dat ‘t ijs op de Loop al draagt?’
en dan gingen we er 
schaatsen tot de schemer daagde

ach, als mensen ooit opscheppen over Maas of Rijn
denk ik: ’t zal er zeker prachtig zijn, maar
mooie herinneringen 
zijn nergens te koop
en de mijne liggen hier
aan de Eeuwselse Loop

2004/2015
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Dit verhaal is ingezet om de realisering van het Belfort 
Vossenberg in Meijel dichterbij te brengen en om in de Peel 
provinciegrensoverschrijdende toeristische initiatieven te 
ondersteunen. Het verhaal is periodiek aangepast aan de 
voortschrijdende actualiteit. 

Zomer 2020  |  Piet Snijders

Over de auteur
Piet Snijders (Asten-Heusden 1952).
Geboren in de Peel. 
Oud-journalist Eindhovens Dagblad. 
Schrijver, dichter, storyteller. 
Zocht in 2016 op persoonlijke titel contact met de projectgroep 
Opwaardering Peel-Raamstelling. Pleitte daar voor hernieuwde 
aandacht voor het bijzondere kunstwerk Aktion im Moor (1971) 
van kunstenaar Joseph Beuys in de Groote Peel. 
Doel: ertoe bijdragen dat (hedendaagse) kunst steviger verankerd 
raakt in de cultuurbeleving van de Peel. 
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