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jaargang 7 • winter 2020
• Coronacrisis treft museum opnieuw
• Filmportret promoot Asten als klokkendorp
• Museum verrijkt Belfort Vossenberg met kunst
• Bevrijdingsvuur nieuwe traditie
• Corona haalt streep door Pompoendagen
• En meer...

€ 1,95

Het ‘Klok & Peel Magazine’ verschijnt twee keer per jaar en informeert de
ontvangers over belangrijke zaken in en rond het museum.

Credits

In ons Klok & Peel Magazine nummer 14 hebben wij een luchtfoto geplaatst
die op 13 april 2017 met een drone is gemaakt door fotograaf Peter van Schalen
uit Lierop. Daarbij hebben wij abusievelijk verzuimd de credits te melden en
dat willen wij bij deze rechtzetten. Foto: Peter van Schalen.
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Terug vanaf medio
januari 2021

Programma/tentoonstellingen
Vaste tentoonstellingen
• Klok & Beiaardcollectie
• Natuur- en cultuurhistorie De Peel
• Museumtuinen
Speciale exposities
• De Peel, een Mysterie
(vanaf medio januari 2021)
• Asten klinkt in de Notre Dame
• De Peel aan Zee
• Hemonyspoor
• Klank van de Lage Landen

NIEUW
vanaf nu GRATIS
audiotour

Tijdelijke exposities
• Death Valley De Peel (tot 6 januari 2021)
• Klokken voor Amerika
(tot 1 september 2021)
• Klokkenroof! - Plundered Bells
(tot 1 september 2021)
• Meisjes van Toen/De Jeugd van Tegenwoordig
(tot 1 september 2021)
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Educatie
• Doorlopend activiteiten gekoppeld aan de
exposities voor basis- en voortgezet onderwijs
Openingstijden
• Actuele openingstijden vindt u op
www.museumklokenpeel.nl
Evenementen
• Houd onze website
www.museumklokenpeel.nl in de gaten
voor actuele informatie over evenementen
zoals 'Museum in Wintersfeer' (za 21 dec.
t/m zo 3 januari). Op 1e kerstdag (25 dec)
en Nieuwjaarsdag (1 jan) zijn wij gesloten.

Voorwoord
Het resultaat was op 17 oktober te zien
op NPO 2: een 55 minuten durende ode
aan de klokkencultuur. Ook daarover
leest u meer in deze editie.

Andere Tijden
Beter en compacter kan het huidige tijdsgewricht niet worden samengevat. Dit
jaar is immers alles anders dan anders.
Bij het schrijven van dit voorwoord heeft
de coronacrisis door de verscherpte
maatregelen opnieuw diep ingegrepen
in de exploitatie van het museum.
Ik vertel u daar graag meer over elders
in dit magazine.
Andere Tijden ook in ander opzicht. Het
gelijknamige geschiedenisprogramma
van VPRO/NTR kwam in het voorjaar op
bezoek in Asten én in het museum.

Andere Tijden voor mijn voorganger,
oud-voorzitter Harry van der Loo.
Wij – het bestuur, personeel én de
vrijwilligers – betreuren het enorm dat
wij in dit coronajaar geen afscheid van
hem kunnen nemen met een publieke
bijeenkomst in een passende ambiance.
Wij hadden Harry, met zijn enorme
verdiensten voor het museum, dat graag
gegund.
Wel hebben onze mensen met veel inzet
aan een alternatief gewerkt: een unieke
speciale bijlage bij dit Klok & Peel
Magazine – Harry's troetelkindje –
onder de alleszeggende titel: 'de HARRY'.
Wij hopen dat deze glossy – waaraan
tientallen relaties een bijdrage hebben
geleverd – voor ieder die het in handen
krijgt een bewaarblad wordt!
Andere Tijden tot slot aan het vrijwilligersfront. Helaas hebben wij de vrijwilligersavond moeten afzeggen, ook weer

vanwege corona.
Hoewel vrijwilligers ook nu het museum
mede draaiend houden, zijn er ook vele
die wij in deze tijd om begrijpelijke
redenen niet zien.
Ook wij kiezen voor prudentie en daarom
zeggen we: wees voorzichtig, blijf zoveel
mogelijk thuis en hoop met ons op
betere tijden.
Intussen blijven wij eenieder zo goed
mogelijk op de hoogte houden.
Wij hopen dat de feestdagen niet
ongemerkt aan u voorbij gaan en dat u
die met uw dierbaren op een bescheiden
wijze toch kunt vieren in een goede
gezondheid.
Fokko Keun,
Voorzitter ad interim

Voortaan audiotour door het museum
Een museaal probleem in coronatijd
is het verzorgen van rondleidingen.
Al snel ben je met te veel mensen en
te dicht bij elkaar. Die situatie wil
Museum Klok & Peel vermijden.
Daarom heeft het museum de uit
daging opgepakt om zijn bijzondere
verhalen te vertellen via een audiotour om zo de bezoekers een optimale
beleving te bieden.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stelde
het museum daartoe in de gelegenheid
via de regeling ‘Fonds Vrijwilligers
Erfgoed in Nederland’.
Door snel reageren kon dankbaar
gebruik worden gemaakt van deze kans.
Met de audiotour kan elke individuele
bezoeker via zijn of haar eigen smartphone + oortjes de gewenste informatie
bij een object beluisteren.
De audiotour is naar keuze in het Nederlands, Engels of Duits. Bij 43 objec-

ten zijn audiofragmenten opgenomen.
De audiotour is vanaf dit najaar te
gebruiken. Gasten loggen in op de wifi
van het museum en scannen vervolgens
een QR-code met een QR-code-app of
met de camera. Via het schermpje
openen ze de audiotour. Na het kiezen
van de gewenste taal verschijnen twee
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opties: Audiotour Klok en Audiotour
Peel. De tour volgt te scrollen foto's.
Per eind oktober zijn alle nummers bij
de objecten geplaatst.
Aardigheidje: we plaatsen bij dit artikel
niet alleen een foto, maar ook de benodigde QR-code. Dan kunt u thuis uitproberen hoe het allemaal werkt.

Voorzitter ad interim Fokko Keun:

Coronacrisis treft museum opnieuw
De hele wereld in de greep van de Covid-19-pandemie. Nooit eerder kregen
we te maken met een fenomeen dat zo diep ingreep in het persoonlijke leven
van mensen op alle continenten. Gesloten scholen, thuis werken, geen
vakanties, geen feesten, geen sportbeoefening met publiek, geen cafébezoek,
geen reizen, beperkt kerkdiensten, nauwelijks familiebezoek, een taboe op
recreatief winkelen, wekenlange quarantaines, overbelaste ziekenhuizen,
geen bezoek aan ouderen in verpleeghuizen, geen passend afscheid voor
hen die het tijdelijke met het eeuwige verwisselden. Wat zou je dan als
museumbestuur nog klagen over een slecht jaar? Zelfs al treft de coronacrisis
ook ons als een mokerslag.
Klagen gaan we dus niet doen. Maar we
vinden het wel op zijn plaats – noodzakelijk zelfs – om u bij te praten over het wel
en wee van Museum Klok & Peel. Na een
sluiting van 2,5 maand begin dit jaar en
een voorzichtige opening op 1 juni
kwam de bezoekersstroom in de zomer
weer langzaam op gang.
Vakanties in eigen land
Daarbij was er een opvallend hoog aantal
bezoekers in juli van 2.300 ten opzichte
van begroot 2.700. Dit is toe te schrijven
aan de vakanties die voornamelijk in
Nederland werden doorgebracht. Maar
ongetwijfeld heeft ook een rol gespeeld
dat Museum Klok & Peel het publiek met
zijn verschillende exposities rond het
thema '75 jaar vrijheid' naast de vaste
collecties juist dit jaar uitzonderlijk veel te
bieden had. En dat de Liberation-fietsroute Asten -Death Valley De Peel én het
400 km lange fietsroutenetwerk Death
Valley De Peel niet beter getimed in de
markt gezet hadden kunnen worden.
Geen groepen
Maar hoe veelbelovend het museumbezoek hartje zomer ook was, na half

€ 45.000 als gevolg van het niet doorgaan van de pompoendagen, waar wel
kosten voor zijn gemaakt. Een aangevraagde subsidie bij het Kickstartfonds
is afgewezen, juist omdat het evenement
geen doorgang vond.

augustus daalde het aantal bezoekers
weer snel en bleef het ver achter bij wat
normaal is. Er werden geen groepen ontvangen met rondleidingen en lunches.
Pompoendagen
Daar komt bovenop dat de pompoendagen (goed voor 10.000 bezoekers)
niet zijn doorgegaan. We schatten nu
voorzichtig in dat we dit jaar hooguit
13.000 tot 14.000 bezoekers kunnen
trekken. Gelukkig zijn de strenge
maatregelen van oktober tot medio
november weer achter de rug en mag
het museum opnieuw open voor individuele bezoekers en familiebezoek.
Voor de omzet blijft het fnuikend dat het
museumcafé dicht moet blijven en dat
we nog geen groepen mogen verwelkomen.
Subsidies
De financiële gevolgen zijn natuurlijk
fors. Het museum maakt sinds de sluiting
gebruik van de NOW-subsidie en heeft
van het Mondriaan Fonds een bedrag
van € 60.000 ontvangen. Maar er is ook
verlies aan ingecalculeerde inkomsten.
Onder normale omstandigheden circa

Vooral in juli wisten
fietstoeristen het museum
te vinden.

4

Lichtpuntje
Lichtpuntje is wel dat in november
bekend wordt hoe een tweede steunpakket van meer dan 400 miljoen euro
wordt verdeeld in de cultuursector.
Wij hopen uiteraard opnieuw op een
subsidie. Tenslotte sluiten wij niet uit dat
ook de gemeenten nog geldmiddelen
ontvangen voor lokale ondersteuning.

Personeel en vrijwilligers
Ondanks alle tegenvallers zijn er projecten die gelukkig toch doorlopen en
dan bedoelen we vooral de tentoonstellingen Death Valley De Peel en
Klokken voor Amerika. We hopen het
verlies van 2020 binnen de perken te

Zullen
we vrie
nden
worden
?
In Museum Klok & Peel vindt u een
internationale collectie luidklokken en carillons van ongekende
allure. Daarnaast tonen wij u de natuur- en cultuurhistorie van
Museum Klok & Peel is zo ruim van opzet dat
een corona-proof ontvangst is gegarandeerd.

houden door gebruik te maken van
zoveel mogelijk regelingen.
Met inachtneming van alle coronaregels
– de desinfecterende maatregelen;
1,5 meter afstand; het mondkapje in
de openbare ruimte – zijn er vrijwilligers
die hun werk al dan niet vanuit huis
nog steeds kunnen voortzetten.
Ook het vaste personeel kan nog steeds
aan de slag blijven. Het bestuur beseft
dat dit een groot goed is.
Toekomst
Omtrent de organisatorische toekomst
zijn de eerste verkenningen samen met
de gemeente gemaakt. De conclusie is
dat we nog een lange weg te gaan
hebben naar een mogelijke structurele
subsidie; de haalbaarheid is nog onzeker.
De prioriteit ligt nu vooral op het
samenstellen van een nieuw bestuur.

De Peel in een bijzondere verhaallijn. Draagt u ons museum een
warm hart toe? Zullen we dan vrienden worden?
VRIENDEN Vrienden zijn voor het museum een grote stimulans.
Zij dragen bij in het onderhoud, verbeteren en uitbreiden van de collecties,
alsmede in het ontwikkelen van educatieve programma’s voor de jeugd.
ZILVER OF GOUD U bent al een Zilveren Vriend voor € 25,- per jaar.
Daarvoor kunt u een heel jaar gratis naar het museum, samen met uw
(klein)kinderen t/m 18 jaar. U kunt uw Zilveren Vriendenpas uitbreiden
met een partnerpas à € 12,50 die dezelfde rechten geeft.
Klinkt dat al te voordelig? Ga dan voor de Gouden Vriendenpas à € 50,per jaar. Met uiteraard extra faciliteiten.
GIFTEN Ook goed om te weten: Museum Klok & Peel heeft een ANBI-status.
Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.
INFORMATIE Meer informatie over schenken aan een culturele ANBI staat
op de website van de Belastingdienst.
Ook wij informeren u graag over alle voordelen van een vrienden- of
sponsorrelatie: www.museumklokenpeel.nl/vrienden-worden/
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Operationeel manager Frank van Kempen wil niet bij de pakken neerzitten

Corona in de praktijk: museum
Aan de lijst negatieve berichten leek dit
coronajaar geen einde te komen. Eerst de
'intelligente lockdown' en na een voorzichtige
opleving in de zomermaanden terug naar een
'gedeeltelijke lockdown', die zolang de pandemie
duurt kan omslaan naar een 'totale lockdown'.
Je zou er moedeloos van worden. Hoe moet je
daar nog iets positiefs tegenover zetten? Misschien
door niet bij de pakken neer te zitten en per
definitie te zoeken naar wat wél kan. Zo proberen
we dat althans te doen bij Museum Klok & Peel.

O

perationeel manager Frank van
Kempen is een blijmoedig mens,
zelfs in coronatijd. Niet dat hij de ogen
sluit voor de problemen die daar het
gevolg van zijn. "Zoals bij iedereen
heeft het Covid-19 virus een grote
invloed op het dagelijkse leven in het
museum en op de exploitatie daarvan.
Echter: met wat creativiteit zijn we er
wel in geslaagd om het museum na de
lockdown in het voorjaar weer geopend
te krijgen. En met de tijdens de lockdown-periode opgebouwde tentoonstelling Klokken voor Amerika hadden
we bij het heropenen van de deuren
meteen een zeer gewaardeerde tweetalige expositie van hoog niveau in huis."
"Ook mag in ons museumcollectief
iedereen het tot een persoonlijke verdienste rekenen," aldus Van Kempen,
"dat we met z'n allen het museum na de
lockdown weer open hebben kunnen
houden. Daardoor hebben bezoekers
in deze sombere tijd toch kunnen
genieten van het bijzondere erfgoed
dat wij beheren en de gastvrijheid die
wij bieden."

Veilig verblijf
Een van de meevallers vond Van Kempen
dat bezoekers, medewerkers en vrijwilligers allemaal hun best deden om de
geldende coronarichtlijnen na te leven.
'Daardoor hebben we in ons museum
alle betrokken categorieën een veilig
verblijf kunnen bieden."
De praktische richtlijnen behelsden het
reserveren van toegangskaarten via de
website (naar tevredenheid verlopen),
de noodzaak om 1,5 meter afstand te
bewaren (gemakkelijk te handhaven in
het ruim bemeten museum), het
desinfecteren van handen (werd als
vanzelfsprekend ervaren door een juiste
routing) en het respecteren van
spatscherm- en mondkapjesregels
(waar museumbezoekers kennelijk
geen moeite mee hebben).
Vrijwilligers
Van Kempen: 'Aan het begin van de
pandemie en daarna ook bij de openstelling hebben we onze vrijwilligers op
het hart gedrukt om ook bij geringe
klachten thuis te blijven.
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Operationeel manager Frank van Kempen.

Gelukkig kwamen onze vrijwilligers
graag opdagen, zelfs al behoorden vele
tot de risicogroep. Daaraan kun je in
ieder geval de betrokkenheid van onze
mensen aflezen. Die is echt heel groot."
Volgens Frank van Kempen voelen vrijwilligers zich in het museum ook veilig
omdat er een aangenaam sociaal klimaat
heerst. "We proberen onze vrijwilligers
met persoonlijke belangstelling ook echt
te begeleiden. Vrijwilligerscoördinator
Bram Nugteren is daar goed in."

blijft zoeken naar wat wél kan

Museum maakt coronaproof
verenigingsactiviteiten mogelijk
Familiebezoek
Een andere meevaller vindt Frank van
Kempen dat het publiek de weg naar
het museum weer snel wist te vinden.
"We hadden pech dat we geen grote
gezelschappen mochten ontvangen en
dat we daardoor veel busgezelschappen
misliepen. Maar het familie- en individueel bezoek kwam wel weer op gang
en de mensen bleken onze tentoonstellingen ook te waarderen."
Verenigingen
Een nieuwe categorie bezoekers leken
verenigingen te gaan worden die in
bepaalde ruimtes van het museum
activiteiten zouden kunnen ontplooien.
Bijvoorbeeld: het Astens Mannenkoor dat
zou komen repeteren in de Oranjerie
omdat dit in hun eigen repetitielokaal
niet mogelijk was. Maar vóór dit bezoek
goed en wel zijn weg had gevonden,
kwam de nieuwe coronagolf opzetten
en moest er weer met de gemeentelijke
autoriteiten worden gesproken over
wat wel en niet kon.

Een van de ruimtes die Museum Klok & Peel kan inzetten om mensen te
ontvangen conform de coronarichtlijnen is de Oranjerie. In overleg met
de gemeente Asten is een protocol opgesteld op basis waarvan verenigingen en andere instellingen deze goed te ventileren ruimte kunnen
gebruiken om tenminste hun basale activiteiten te kunnen ontplooien.
Er is onder andere al gebruik van gemaakt door De Zonnebloem afdeling Asten.
Die hield dinsdag 8 september voor haar gasten een 'vertelbijeenkomst' met
muzikale omlijsting. Het betrof een activiteit die eigenlijk in een andere zaal
in Asten was gepland en al een paar keer was uitgesteld vanwege de corona
pandemie.
Toch hechtte de organisatie aan deze activiteit, juist omdat haar minder
mobiele gasten door de vereenzamende coronasleur thuis dringend behoefte
hadden aan een break. Om aan de coronaregels te voldoen, moest het Zonnebloemgezelschap wel in een ochtend- en een middagsessie worden bediend.
De gasten werden verwend met koffie en vlaai, verhalen en gedichten uit de
Peel door Piet Snijders en gezellige evergreens door het duo Jan Bukkems
en Max Vogels (Jama's). Het programma viel in goede aarde.
Andere verenigingen die de via een zijpoort te bereiken Oranjerie wisten te
vinden, waren het IVN Asten-Someren en Heemkundekring De Vonder AstenSomeren. Met een bezoekerspubliek van maximaal dertig personen konden
die hun geplande lezingavonden laten doorgaan.
Museum Klok & Peel staat open voor meer verzoeken van verenigingen die
conform de regels van het moment coronaproof-activiteiten in de Oranjerie
willen organiseren. Gelieve daarvoor te bellen 0493-691 865 en te vragen
naar Frank van Kempen.
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Filmportret promoot
Asten als klokkendorp
Klokken en beiaarden trekken gemakkelijk de aandacht vanwege hun
monumentale status, hun romantische uitstraling van ambachtelijk
vakmanschap, hun spirituele lading en hun doordringend vrolijke
klanken. Maar dat ze ruim vijftig minuten lang centraal staan in een
programma op de nationale teevee is uitzonderlijk. Toch gebeurde
dat op zaterdagavond 17 oktober in de special Klokken voor Amerika,
een geschiedenis van blunders en vakmanschap van het populaire
geschiedenisprogramma Andere Tijden.
De special was publicitair gezien een geschenk uit de hemel voor
klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts, de gemeente Asten én Museum
Klok & Peel. Zo'n filmportret op prime time zet zich gemakkelijk vast
in het geheugen van de kijker. Die weet tot in lengte van jaren dat
Asten met zijn ambachtelijke klokkengieterij en zijn eigentijdse
museum hét klokkendorp in de Peel is!

Restauratie The Netherlands Carillon in Asten in tv-programma Andere Tijden

Klokken voor Amerika, een geschiedenis
van blunders en vakmanschap
Even terug in de tijd. Klokken voor Amerika, hoe zat het ook alweer? Dat moest
iets groots en bijzonders worden. Ons nationale geschenk aan de Amerikanen
uit dankbaarheid. Omdat die ons in en na de Tweede Wereldoorlog zo goed
geholpen hadden. Koningin Juliana zou dat geschenk symbolisch aanbieden
tijdens haar eerste staatsbezoek aan Amerika. Er kwam een speciale commissie
om onze bevrijders en weldoeners (Marshallhulp) een passend geschenk te
bereiden. De keuze viel op een carillon, 49 klokken groot.

21 oktober 2019: in Arlington wordt de eerste
klok uit de klokkentoren gehesen.

2019 is het carillon terug in Nederland,
in Asten. Het is opgeknapt, eindelijk
goed gestemd en uitgebreid door
Koninklijke Eijsbouts, terwijl in Amerika
de klokkentoren wordt gerestaureerd.

Andere Tijden filmt het gieten van een klok.

Een instrument waarin het kleinste
klokje net zo belangrijk was als de grote
klokken, symbolisch voor de positie
waarin Nederland zichzelf graag zag in
het begin van de jaren vijftig.
Samen met de andere landen zouden
we in harmonie klinken. Dát was de
bedoeling.

Vals
De geschiedenis van The Netherlands
Carillon in Arlington begon vol hoop en
goede wil, maar het werd een historie
vol blunders. En dit leidde ertoe dat ons
nationale cadeau – het rijkelijk versierde
carillon – letterlijk vals zou klinken.
Tot dit jaar toe. Want sinds december
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Special
Voor het geschiedenisprogramma
Andere Tijden (NTR/VPRO) was dat aanleiding om een special te maken waarin
de restauratie van de klokken wordt
gevolgd en waarin tevens de onstuimige
geschiedenis van het carillon tot leven
komt. De special kreeg de titel 'Klokken
voor Amerika' mee, ondertitel: 'een
geschiedenis van blunders en vakmanschap' en werd uitgezonden op zaterdag
17 oktober, prime time op NPO2. Het
werd – maar dat stond bij voorbaat al

Netherlands Carillon
bevordert vriendschap
Het Netherlands Carillon in Arlington, zo
heeft de geschiedenis al een paar keer
uitgewezen, kan van grote waarde zijn
voor het benadrukken van de vriendschapsbanden tussen Nederland en de
Verenigde Staten.
Dat vond ook de Delftse beiaardier
Leen 't Hart (1920-1991) toen hij in mei
1964 werd uitgenodigd voor een congres
van de Guild of Carilloneurs of North
America in Washington. 't Hart was toen
nog maar nauwelijks over zijn verslagenheid heen over de moord op president
John F. Kennedy op 22 november 1963.
De beiaardier constateerde dat hij na

Post voor
Leen 't Hart van
Jacqueline Kennedy.

die moord de eerste Nederlander was
die op het carillon in Arlington mocht
spelen, niet ver van het graf van de door
hem zo bewonderde president. Dat inspireerde 't Hart om ter nagedachtenis
aan Kennedy een plechtige compositie
te schrijven, een 'Prelude Solennel', die
hij opdroeg aan Kennedy's weduwe
Jacqueline Bouvier Kennedy. Het muziek-

stuk beleefde zijn première op 16 juni
1964. 'Jackie' Kennedy liet via haar secretariaat weten dat ze geroerd was door
dit eerbetoon aan haar man, en dat ze
het zeer op prijs stelde dat het muziekstuk aan haar was opgedragen.
Tekstbijdrage: dr. Laura J. Meilink-Hoedemaker

vast – een onthullende uitzending. Het
ging over een klok die kwijt was, klokken
die vals klinken, ruzies over betalingen,
lobbyende ambassadeurs en nog veel
meer valse noten.
Onderzoeker
In het filmportret loodste prof. dr.
Diederik Oostdijk (VU) de kijker langs
documenten en personen die onderdeel
zijn van de geschiedenis van het carillon.
Oostdijk heeft jarenlang onderzoek verricht naar het ontstaan van het carillon
en blijft de restauratie volgen tot en
met de inwijding ergens volgend jaar.
Naast het boek Klokken voor Amerika
(2020), schreef hij een Engelstalige
tegenhanger, Bells for America (2019),
die door Amsterdam University Press
(AUP) is heruitgegeven en sinds eind
november à € 19,45 verkrijgbaar is in de
boekhandel en bij Museum Klok & Peel.
In de special van Andere Tijden figureerde
onder anderen ook Anne-May Wachtersvan der Grinten, dochter van Genia van
der Grinten-Lücker, de Astense kunstenares die voor een belangrijk deel verantwoordelijk was voor de rijke decoraties
op de klokken van het Netherlands
Carillon.
Tentoonstelling
Ook Pete Hoekstra, de huidige Amerikaanse ambassadeur in Nederland kwam
aan het woord, gezeten in het decor van
de prachtige tentoonstelling Klokken voor
Amerika in het museum. Deze expositie
– die zeker tot en met de zomervakantie

De gerestaureerde klokken konden wat
langer in Asten blijven...

...en dat kwam de expositie in Museum
Klok & Peel ten goede.

volgend jaar te zien zal blijven – kwam
tot stand onder verantwoordelijkheid
van curator dr. Luc Rombouts, in opdracht van de Nederlandse Ambassade
in Washington tevens de campanoloog
die de positieve eindinspectie doet van
het gerestaureerde carillon. Hij gaf het
verlossende woord aan het eind van de
special van Andere Tijden.

Carillon werd ondergebracht.
Maar het meest indrukwekkend was toch
wel hoe de Amerikaanse klokken dit jaar
werden gerestaureerd in ’s werelds
grootste klokkengieterij, Koninklijke
Eijsbouts in Asten, en hoe daar drie
nieuwe klokken voor het carillon werden
gegoten. Een schitterend staaltje
ambachtelijk vakmanschap.

Historische opnamen
Uniek waren de historische kleurenopnamen uit de vijftiger en zestiger jaren
van de vorige eeuw, gefilmd door klokkengieter Guus Fritsen. Fraaie beelden
van koningin Juliana in Washington,
maar ook van de klokkentoren in
opbouw door medewerkers van de
Aarle-Rixtelse klokkengieterij Petit &
Fritsen, die in 1960 de klokkentoren
fabriceerde waarin the Netherlands

Nog even in Asten
En toen bleek aan het slot dat het
Amerikaanse deel van de restauratie
– de klokkentoren – veel duurder uitvalt
dan begroot en dat de geplande
verscheping van de klokken daarom
tot 2021 moest worden uitgesteld.
Hoewel de Amerikanen de fondsen
intussen bij elkaar hebben, blijven de
klokken daarom een paar maanden
langer in Asten.

Expositie Klokken voor Amerika is tot de zomer 2021 te zien in Museum Klok & Peel. De boeken Klokken voor
Amerika en Bells for America van prof.dr. Diederik Oostdijk zijn à € 19,45 te koop via de webshop van Museum
Klok & Peel. De Andere Tijden Special: Klokken voor Amerika, een geschiedenis van blunders en vakmanschap is
terug te kijken via www.museumklokenpeel.nl/collecties/tijdelijke-tentoonstellingen/klokken-voor-amerika/
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Bestuurslid museaal Jos Bronneberg:

"We leggen nieuwe accenten"

Terug van weg geweest
Tijdelijke exposities zijn er om er ooit afscheid van te nemen en dat is
soms een ietwat spijtige bezigheid. Je hebt zo'n tentoonstelling immers
opgebouwd omdat je die de moeite waard vond om met het publiek te
delen. Voor de expositie Death Valley De Peel is dat niet anders.
En het afscheidsmoment voor DVDP nadert snel. In januari 2021 al.
Gelukkig komt er iets heel moois voor terug: De Peel een Mysterie.
Klinkt bekend, zegt u? Klopt! Want de
tentoonstelling 'De Peel een Mysterie'
was vóór Death Valley het prachtige
visitekaartje van het museum. En dat
wordt ze wederom. Wegens groot
succes opnieuw op de lessenaar!
Popelen
Bestuurslid museaal Jos Bronneberg:
"Sommige rondleiders staan te popelen
om in de Peelzaal weer het spannende
verhaal van de Peel te vertellen. Rondom 75 jaar bevrijding was het belangrijk om in de Peellandse oorlogsgeschiedenis te duiken, maar die mijlpaal
is achter de rug en nu lonkt het mysterieuze van de Peel weer."
De expositie De Peel een Mysterie
vormde met z'n indrukwekkende
introductiefilm tot mei 2019 de kers op
de taart van de ambitieuze vernieuwde
en duurzame opzet van Museum Klok
& Peel. En dat wordt ie opnieuw.
Grens
Weet u nog: "Door het binnengaan van
deze ruimte overschrijdt u een grens.
Een grens die velen vóór u eeuwenlang
nauwelijks durfden te passeren."
Met zo'n intro kun je wat. Zeker als
daarna het verhaal volgt van het
mysterieuze moeras. Het land van
dwaallichtjes, weerwolven, gloeiige
vuurmannen, witte wijven, dwergen,
kabouters en reuzen. Van behekste

Bestuurslid museaal Jos Bronneberg.

hazen, honden en katten en duivelse
klokken. Van verende peelbanen langs
gevaarlijke turfputten met in de verte
kerktorens als wegwijzer. Het verhaal van
turfstekers, bijenhouders, veenbedrijven,
ontginners, cartografen, landsheren en
bestuurders, biologen, natuurbeheerders. Van hen die het Peelmoeras steeds
verder ontsloten, ja zelfs ruimden en
grotendeels ontdeden van haar
mysterieuze karakter. Of van schrijvers,
vertellers, muzikanten en schilders, die
dat typisch peelse juist voor ons vasthielden.
Nieuwe elementen
Jos Bronneberg: "In grote lijnen brengen
we terug wat er eerst ook was.
De Peel met al z'n verhalen. En ook de
belevingshoek voor de kinderen, die
straks weer op het verende moer kunnen
10

Detail van een tentoonstellingswand.

spelen. Maar tegelijk kijken we welke
nieuwe elementen we kunnen toe
voegen, we leggen nieuwe accenten.
Bijvoorbeeld via de extra beeldschermen
waarover we dankzij Death Valley De Peel
kunnen beschikken. We gaan wat meer
doen met de grenzen in de Peel. Met
typische verschillen tussen Brabant en
Limburg, de verschillende manieren van
turfwinning of met de Brabantse en
Limburgse dialecten, die wel heel erg van
elkaar afwijken. Ach, er zijn nog zoveel
dingen te doen, de Peel is onuitputtelijk."
De Peel een Mysterie, vernieuwde vaste
tentoonstelling in de Peelzaal. Te beleven vanaf
medio januari 2021.

Van Weerter Klokkengieters tot Nationaal Exportproduct

Interessante brok
klokkenhistorie in
de Martinustoren
van Weert
De vitrine met 18e eeuwse klokken.

In de Martinustoren in Weert is een expositie ingericht waaraan
ook Museum Klok & Peel een steentje heeft bijgedragen.
In deze expositie – een initiatief van de Weerter stadsbeiaardier
Frank Steijns – wordt niet alleen de geschiedenis van de toren
verteld, maar ook die van haar klokken en de makers daarvan.
Titel van de tentoonstelling: 'Van Weerter Klokkengieters tot
Nationaal Exportproduct'.
De expositieruimte werd ingericht door de Weerter Stichting Vrienden
van de Beiaard onder leiding van architect Henk Lambrichts.
Behalve medewerking uit Asten kreeg deze ook hulp van Museum W.
De expositieruimte kwam tot stand door genereuze bijdragen van
onder meer het Jo Berghmans Fonds. Leerlingen van Kwadrant zorgden
voor uitvoering van de benodigde vitrines en materialen.
In de vitrines zijn, naast maquettes en oude foto's van de bouwgeschiedenis van de kerk, ook enkele historisch waardevolle bronzen
klokken te bekijken: een klok van de Weerter gieter Alexius Jullien uit
1707, de oude Graanklok van Weert en een tot luidklok omgebouwde
bronzen vijzel van de Weerter Franciscanen. Bezoekers kunnen zelf
klokken laten klinken of een beiaardklavier bespelen. Tevens is vanaf
deze plaats het imposante houten dakspant van deze Middeleeuwse
hallenkerk zichtbaar gemaakt voor publiek.

Maquette in hout van de oude, 107 meter hoge torenspits.

Aandrijving van de wijzerwerken.

Zoals de titel doet vermoeden schenkt de tentoonstelling veel aandacht
aan enkele klokkengietersfamilies die met Weert en omstreken
verbonden zijn geweest. Het historische verhaal begint in de vroege
Middeleeuwen, loopt via de klokkengieters Jan Fremy (*1641- †1705)
en Alexis Jullien (*.... - †1734) en hun nakomelingen naar de
Aarle-Rixtelse klokkengieterij Petit & Fritsen, en uiteindelijk naar de
Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts in Asten. En passant wordt verteld
hoe de aanvankelijke luidklokken aan de basis stonden van zuiver
gestemde beiaarden.
De Weerter beiaard in de Martinustoren werd in drie fasen (1959 1991 - 1996 ) gegoten door Petit & Fritsen. Eijsbouts mocht daar in 2018
nog een nieuwe klok aan toevoegen die tevens dienst doet als luidklok.
Deze klok is een hergieting van de grote luidklok van Alexius Jullien,
die eerder al door Petit & Fritsen was vervangen. Door het hergieten
van deze klok door Koninklijke Eijsbouts werd symbolisch een cirkel
gesloten die al meer dan driehonderd jaar verschillende klokken
gietersgeslachten in en om Weert verbindt.
In verband met het coronavirus is de expositie alleen op afspraak te bezoeken
via frank@scheijmans.nl. Tekstbijdrage: Frank Steijns. Foto's: Arjanne van Voorst.
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Aktion im Moor van Joseph Beuys terug in de Peel

Museum verrijkt Belfort Vossenberg met kunst
"O, wat superinteressant!", zegt de bezoekster. Het klinkt oprecht.
Meer hoeft niet. De kwalificatie zit het nieuwe paneel 'Aktion im Moor'
(200x250 cm) in de hal van Museum Klok & Peel als gegoten.
Dat paneel toont een vroege oprisping van ecokunst van de invloedrijke
Duitse postmodernist Joseph Beuys (1921-1986) in de Groote Peel en
is aangebracht als uitdrukking van een voorbeeldige
samenwerking over de provinciegrenzen heen.

De Belfort-Vossenberg
toren waar het verhaal
'Aktion im Moor' te zien is
op de vierde etage.

Het Aktion im Moor-paneel
in Museum Klok & Peel.

Deel van de Aktion im Moor zoals die hoog in het Belfort hangt.

Kazemat
Het verhaal van de ‘Aktion im Moor'
begint op 16 augustus 1971. Die mooie
zomerdag rijdt conceptueel kunstenaar
Joseph Beuys met de fotografen Gianfranco Gorgoni en Ute Klophaus vanaf
Meijel richting Asten, langs de dan nog
naakte Groote Peel. Reisdoel is Eindhoven, waar Beuys in het Van Abbemuseum
een nieuwe expositie heeft. Plots ontwaart Gorgoni links van de weg een
grijze kazemat van de Peel-Raamstelling,
een overblijfsel van de Tweede Wereldoorlog. Joseph Beuys is meteen getriggerd, zet de auto stil en gaat erop af.
Hij heeft iets met de oorlog: zijn eigen
verleden.

Aktion
Om de kazemat te bereiken springt hij
in het drassige moerasland van graspol
naar graspol. Gorgoni gaat hem achterna. Mét fototoestel, want de spontane
invallen van Beuys worden vaak op
foto vastgelegd en later tot 'Aktion'
gepromoveerd.

Zo ook nu. Hoe Beuys over het moeras
danst, zich insmeert met moer, het water
induikt en er weer uitkomt om zich als
een gekruisigde christus uit te strekken
tegen de grauwe wand van de kazemat,
Gorgoni legt het allemaal vast.
De foto's zullen later bekendheid verwerven als de 'Aktion im Moor' (Aktion
26). De kunstkritiek hangt er theorieën
aan op alsof het een kerstboom is. Ze zijn
na te lezen in tal van beschouwingen
die aan het werk van Beuys zijn gewijd.
Locatie
Maar wáár de Aktion im Moor zich
precies heeft afgespeeld, blijft lange
tijd onderbelicht. Voor sommige Beuys-

Het verhaal 'Aktion im Moor, Kennismaking met Joseph Beuys' is te boek gesteld door Klok & Peel-storyteller Piet Snijders.
Het tweetalig boek is à € 9,95 te koop in de webshop van het museum of via www.webshop-museumklokenpeel.nl/.
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Perry Vermeulen (1982) was altijd al een beetje gek van
geschiedenis. Dat resulteerde in twee boeken over de moord
op de Amerikaanse president John F. Kennedy, een wereldschokkende gebeurtenis van ver voor Perry's tijd.
Deze coronazomer ging hij dichter bij huis op avontuur op
basis van het oorlogsverhalenboek Death Valley De Peel van
Piet Snijders en de gelijknamige fietsroutes, die vrijwilligers
van Museum Klok & Peel in het kader van '75 jaar vrijheid' in
samenwerking met andere organisaties hadden ontwikkeld.
Perry werd in eerste instantie gegrepen door het verhaal van
Erwin Michael Joseph, een 16-jarige Joodse jongen die in
1942 in de bossen van Vlierden werd vermoord door mensensmokkelaars die hem en zijn ouders veiligheid hadden
beloofd.
Al fietsend ontdekte hij meer dramatische oorlogsverhalen
en gaandeweg zetten ze hem aan om niet alleen in de
regionale, maar ook in de provinciale oorlogshistorie te
duiken.

Perry Vermeulen neemt zijn promotiewielershirt in ontvangst
uit handen van Jeanette Hartjes (museumvrijwilliger).

Perry Vermeulen beleefde
WO II op de mountainbike
Influencers zijn hot dit jaar. Ook Museum Klok & Peel
wist er deze zomer eentje te strikken: publicist Perry
Vermeulen, adviseur communicatie en pr bij de OMO
Scholengroep Helmond. Hij fietste in de maanden juli
en augustus op zijn mountainbike meer dan duizend
kilometer langs oorlogsverhalen in de provincie
Noord-Brabant. Perry deed dat in een uniek shirt van
Death Valley De Peel/Museum Klok & Peel. In ruil zocht
het museum een breder publiek voor de blogs die
Perry over zijn fietsavonturen publiceerde.

adepten wordt het een sport om de
locatie terug te vinden. Ook voor
Eindhovenaar Wim Langenhoff, die in
1971 getuige is van de opening van de
Beuys-expositie in het Van Abbemuseum.
In 2007 weet hij samen met de Ospelse
kunstenares Helma Veugen het decor
van de Aktion im Moor – Kazemat 104
in de Groote Peel – terug te vinden. In
2010 vertelt hij daarover aan een kunstredacteur van het Eindhovens Dagblad.
Er verschijnen artikelen in de krant en
daarmee is de Aktion im Moor terug 'in
the picture'.
In 2015 borrelen bij het Peelnetwerk
plannen op om in Oost-Brabant en
Noord-Limburg de verwaarloosde resten
van de Peel-Raamstelling op te waar

Van zijn fietstochten deed hij verslag in blogs.
Voor Museum Klok & Peel aanleiding om samenwerking te
zoeken. Het museum hoopte dat het voorbeeld van Perry
veel navolging zou krijgen en dat in de vakantieperiode
veel fietsers de Death Valley-fietsroutes en/of de Liberation
fietsroute Asten zouden weten te vinden. Natuurlijk met
het museum aan de Ostaderstraat in Asten als uitvalsbasis,
halteplaats of eindstation. Want dat is met zijn fietsservicestation (oplaadstations en fietspomp), zijn exposities en
zijn museumcafé per slot dé ideale pleisterplaats in de
Death Valley De Peel.
Perry Vermeulen wil de verslagen van zijn gedenkwaardige
fietstochten door Brabant in 2021 in boekvorm uitbrengen.
Zodra daar meer over te melden is, kunt u dat nieuws aantreffen op www.deathvalleydepeel.nl en via de site www.
perryvermeulen.nl

deren. Het Dorpsoverleg Meijel haakt in
met het idee om de kazematten van de
Vesting Vossenberg opnieuw 'beleefbaar' te maken.
De vroegere kunstredacteur van het ED,
intussen storyteller bij Museum Klok &
Peel, hoort daarvan en stelt de Meijelse
groep voor om een verbinding te leggen
naar Kazemat 104 en de Aktion im Moor.
De rest is geschiedenis.

Peel. Atelier-X | Eddy van Dijk, de vaste
ontwerper van Museum Klok & Peel,
maakt er met een subtiele lay-out een
fraai geheel van.

De Meijelse initiatiefgroep knapt niet
alleen de kazematten van de Vossenberg
op, maar realiseert er met de hulp van
allerlei instanties tevens een uitkijktoren
die een imposant uitzicht biedt over
Nationaal Park De Groote Peel. De toren
telt vier etages en een uitkijkplateau.
Elke verdieping vertelt via infopanelen
een relevant verhaal over de Groote

Daarmee keren de spraakmakende
foto's van Beuys en Gorgoni terug naar
de plek waar ze vijftig jaar geleden zijn
ontstaan. En zodoende getuigen het
Belfort Vossenberg én Museum Klok &
Peel er voortaan van dat de Peel niet
alleen het land is van oorlog, turf en
kwetsbare natuur, maar ook van kunst
& cultuur!
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Speciaal voor dit project verwerft Harry
van der Loo, oud-voorzitter van Museum
Klok & Peel, bij The Estate of Gianfranco
Gorgoni in New York de rechten van de
Aktion im Moor en brengt die in.

Klok & Peel initieert waardevolle herdenking in Peelland

'Vrijheid is een werkwoord'
past bij nieuwe
traditie Bevrijdingsvuur

'Vrijheid is een werkwoord'. Burgemeester Jos van Bree van GeldropMierlo zei het tot twee keer toe in
zijn toespraak op het Britse Ereveld
aan de Geldropseweg in Mierlo. Hij
ontstak daar op zaterdag 19 september het Bevrijdingsvuur voor de Peel.
De betekenisvolle aanmoediging duikt
de laatste jaren vaker op en lijkt een
gevleugelde uitdrukking te worden
in een blijvende campagne voor
duurzame vrijheid.
Het was ook een passend motto voor
de ceremoniële herdenking in Mierlo
van 76 jaar vrijheid in Peelland. Want
daaraan was onder leiding van Jeanette
Hartjes daadwerkelijk hard gewerkt door
de projectgroep Death Valley De Peel
en haar partners.
De projectgroep stelde vorig jaar in
Museum Klok & Peel de expositie Death
Valley De Peel samen op basis van het
gelijknamige oorlogsverhalenboek van
Piet Snijders. Ook stond de projectgroep
aan de basis van een vierhonderd
kilometer tellend fietsroutenetwerk langs
oorlogssites.
Het Bevrijdingsvuur is een ander oogappeltje van de projectgroep. Dat vuur
wordt al sinds jaar en dag vanuit het
Franse Bayeux naar Eindhoven gebracht.
Vorig jaar – 75 jaar vrijheid – zorgde de
projectgroep er samen met de Peellandse gilden en gemeentebesturen
voor, dat het Bevrijdingsvuur voor het
eerst ook 'als een lopend vuurtje' door
de Peel ging. Dat gebeurde met een
vervolgestafette die van start ging met
een indrukwekkende en kleurrijke
publieksmanifestatie op de Markt in
Asten.
Voor dit jaar was een tweede editie van
zo'n regionale herdenking in de steigers
gezet, maar dan vanaf het ereveld in
Mierlo, waar de graven liggen van 665
soldaten van het Britse Gemenebest

Burgemeester Jos van Bree van Geldrop-Mierlo ontsteekt het Bevrijdingsvuur voor Peelland.

Afgevaardigden van de acht deelnemende
gemeenten halen het vuur op en ontsteken
het na een tocht in hun eigen gemeente.

Francien Lenssen – Roefs draagt het
Bevrijdingsvuur het Britse ereveld op.

die hun leven gaven voor onze vrijheid.
Echter: toen de organisatie al een heel
eind rond was, sloeg de coronapandemie
toe en werd na een lange periode van
onzekerheid duidelijk dat er dit jaar geen
groot publieksevenement mogelijk was.
In plaats van het bevrijdingsevenement
af te blazen, besloot de organiserende
projectgroep tot een aangepast en
coronaproof 1,5 meter-programma. Op
locatie bleek hoe juist die beslissing was.

Soberder
Er was vooraf geen publiciteit aan gegeven om publieke toeloop te voorkomen.
De herdenking van de bevrijding verliep
daardoor veel soberder dan vorig jaar,
maar inhoudelijk was ze net zo indrukwekkend. Na een welkomstwoord door
ceremoniemeester Jolijn Brouwers
– programmamanager Death Valley De
Peel – las mevrouw Bertine van den
Boom een passend vrijheidsgedicht
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voor van haar tante Mien van UdenVan den Boom.
Beate Bremen vertelde het weinig benijdenswaardige levensverhaal van haar
Nederlands-Indische grootouders. Die
maakten niet alleen de oorlog mee in
een sfeer van marteling en misbruik in
een Jappenkamp, maar moesten daarna
ook nog de bloedige Bersiap zien te
overleven. Om uiteindelijk als nauwelijks
gewenste vreemdelingen in ons land
terecht te komen. “Zij konden hun
ervaringen met niemand delen en
spraken er ook niet over, want 'wat
voorbij was, was voorbij'. Ik hoorde het
allemaal te laat; ik had hen zo graag
getroost”, zei de kleindochter. Om te
besluiten met: “Stay safe en hou van
elkaar!”
Na de komst van een handvol historische
militaire voertuigen en onder de aanzwellende doedelzakklanken van de
Gemert Firebrigade Pipes & Drums werd
het Bevrijdingsvuur aangevoerd en kon
de Geldropse burgemeester Jos van Bree
zich opmaken voor zijn speech. Vanwege
de coronabeperkingen nam hij de honneurs waar namens alle burgemeesters
van Peelland. Die hadden persoonlijke
boodschappen gestuurd, die burgemeester Van Bree in zijn eigen toespraak
weefde.
Voor alle aanwezigen – naast tientallen
genodigden, lopersgroepen, muzikanten
en persvertegenwoordigers – ontstak hij
vervolgens het Bevrijdingsvuur en
verdeelde het onder lopers uit de
gemeenten Geldrop-Mierlo, Asten,
Someren, Deurne, Helmond, Laarbeek,
Gemert-Bakel en Peel en Maas. Bertine
van den Boom zong 'Love changes everything’ van Sarah Brightman en 'We'll
meet again' van Vera Lynn en vervolgens
konden de fakkellopers wederom onder
doedelzakklanken – volgens Jos van
Bree kippenvelmuziek - in de invallende
duisternis op weg naar hun eigen
gemeenten.
Daar speelde het vrijheidsvuur de hele
week nog een rol bij lokale vrijheidsactiviteiten. Samenvattend: een sfeervolle
regionale herdenking waarop alle betrokken organisatoren met voldoening
kunnen terugkijken en die het in zich
heeft om in een coronavrije setting nog
jaren mee te kunnen.

Gemeente Geldrop-Mierlo
ingenomen met aansluiting
Death Valley De Peel
Een van de opwekkende zaken voor
Museum Klok & Peel in het over
wegend zo kommervolle coronajaar
2020 was dat de inspanning richting
regionale samenwerking vruchten
afwierp. Een treffend voorbeeld
hiervan was de afronding van het
fietsroutenetwerk Death Valley De
Peel met deelname van de gemeente
Geldrop-Mierlo.

		
Museumvrijwilliger Jeanette Hartjes

Geldrop wordt normaliter niet tot de
Peel gerekend, maar de voorheen zelfstandige gemeente Mierlo wel. In het
bevrijdingsverhaal van de Peel heeft
Mierlo ook een belangrijke rol gespeeld.
Maar Geldrop eigenlijk niet minder, 		
want daar had veldmaarschalk
Montgomery ten tijde van de bevrijding
van de Peel een tijdelijk hoofdkwartier.

overhandigt het fietsboekje aan wethouder

		
Marc Jeucken van Geldrop-Mierlo.
Inclusief denken
		
Vandaar dat de projectgroep Death
Valley De Peel er geen moeite mee had om Geldrop-Mierlo mee te nemen in
het gelijknamige fietsroutenetwerk. De projectgroep is er steeds op uit geweest
om zoveel mogelijk 'inclusief' te denken. Niet voor niets worden in de Death
Valley-routes ook de Limburgse buurgemeenten in de Peel aangedaan.
Al in mei stak wethouder Marc Jeucken van Geldrop-Mierlo daarover de
loftrompet bij de symbolische overdracht van de fietsboekjes Death Valley
De Peel. Rondom de overdracht van het Bevrijdingsvuur op de militaire
begraafplaats in Mierlo deden burgemeester Jos van Bree en de Mierlose heemkundekring Myerle dat in september nog eens dunnetjes over, ook in de media.
Attractiviteit
In Geldrop-Mierlo heeft men perfect in de gaten dat het fietsroutenetwerk
Death Valley De Peel de komende jaren blijft bijdragen aan de toeristische
attractiviteit van de regio. Dankzij de weersbestendige bruine borden met korte
oorlogsverhalen kunnen recreatieve fietsers in een positief vrijheidsbesef het
jaar rond informatieve tochten ondernemen.
Dat de fietsroutes daadwerkelijk het toerisme in de Peel bevorderen, bleek
afgelopen zomer overduidelijk. Nog nooit werd er in het Peellandse buitengebied
zo intensief gefietst als uitgerekend dit coronajaar.
Klokken voor Amerika
Mede daarom is Museum Klok & Peel dit jaar in Death Valley De Peel-sfeer
gebleven. Er draaiden drie grote exposities. De trots van 2020 is de expositie
Klokken voor Amerika, die alles te maken heeft met de herwonnen vrijheid.
Die expositie loopt in 2021 nog een tijd door. Ook de boeken rondom de oorlogsprojecten - 'Death Valley De Peel' en 'Doublecrash' door oud-journalist Piet Snijders
en 'Klokken voor Amerika' door prof. Diederik Oostdijk - blijven natuurlijk
verkrijgbaar, niet alleen in het museum, maar ook in de boekhandel.
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Nieuwe website bewijst
het: Klok & Peel is véél
meer dan een museum
Museum Klok & Peel heeft in het najaar zijn oude website stilletjes ingeruild
voor een nieuwe. Die nieuwe site is niet alleen overzichtelijker en gebruiksvriendelijker dan de oude, ze toont vooral dat Klok & Peel daadwerkelijk véél
meer is dan een museum.

H

et initiatief voor de website is
genomen door oud-voorzitter
Harry van der Loo. Bij het concept en
de realisatie van de site waren Jolijn
Brouwers (projectleider), Theo Martens,
Wil Aarts, Peer Custers, Frank van
Kempen, Piet Snijders, Liliane Schriks,
Karin Vossen, Jessie Burgmans,

Rainer Schütte, Eddy van Dijk, Roy van
Schaijk en het bestuur direct betrokken.
Zij hebben uiteraard hulp gehad van
vele museumvrijwilligers die altijd
paraat stonden voor advies of hulp.
Verder werd het project ondersteund
door Buro3. Dit project laat zien waar
Museum Klok & Peel en de museum-

Nieuw boek met route over de Gouden Helm
Huub Kluijtmans uit Grashoek had het zondag 11 oktober goed voor elkaar. Zijn nieuwe boek 'De Gouden
Peelhelm' was vers van de pers gerold, zo ook zijn
wandel- en fietskaart de 'Wegh van Meijl op Seven'.
Mgr. drs. Harrie Smeets, bisschop van Roermond, had de
uitnodiging geaccepteerd om in Meijel deze nieuwe
toeristische route in te zegenen en er was nog meer
kerkelijke medewerking geregeld. Verder had
Kluijtmans enkele Romeinen te paard gecharterd om
de plechtigheid luister bij te zetten. De pers was paraat.
Er waren genodigden en nieuwsgierigen en vrijwilligers die de coronaregels handhaafden. Zelfs het
weer was goed.
Alleen die hond. Die zo schel blafte. De paarden van
de Romeinen werden er schichtig van, zodanig dat
Huub zijn inleiding niet helemaal kon afmaken en
dat de bisschop ook moest improviseren bij het inzegenen
van de 'Wegh van Meijl op Seven'.
Daardoor werd de officiële ingebruikname van Huubs persoonlijke bijdrage
aan het christelijk/historische erfgoed van de Peel misschien niet helemaal wat
hij zich daarvan had voorgesteld.
Maar evengoed had Huub Kluijtmans die zondagochtend zijn punt weer eens
kunnen maken. Kunnen vertellen van de raadselachtige Romein, die in zijn ogen
niets meer of minder was dan een gezant van het vroeg-christelijke Rome, die
in de Peel de dood was ingejaagd.
Wat anderen daar ook van vinden: Huubs verhaal over De Gouden Peelhelm en
de precieze herkomst daarvan blijft intrigeren. Daarom is een replica daarvan
ook in Museum Klok & Peel te bewonderen.
Het boek De Gouden Peelhelm, auteur Huub Kluijtmans, is à € 24,95 verkrijgbaar bij Museum Klok & Peel
en via www.webshop-museumklokenpeel.nl/.
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medewerkers, ook in deze roerige tijden,
toe in staat zijn.
De website zet de unieke verzameling
klokken en beiaarden én de bijzondere
ontstaansgeschiedenis van de Peel
nadrukkelijk samen in het zonnetje.
De site nodigt uit om te blijven klikken.
Daarmee opent zich online een cultuurparadijs voor jong en oud en voor zowel
actieve als passieve cultuurliefhebbers.
Zelf zien? Dit is de link:
www.museumklokenpeel.nl.
Gemakkelijk in gebruik en meertalig.
Voor de tekstueel ingestelde bezoeker
zijn alle onderdelen overzichtelijk te
vinden via een uitklapmenu.
Wie meer visueel is ingesteld en liever
rondkijkt vindt alle belangrijke onderdelen ook door te klikken op foto’s en
themaplaatjes.
De website is nu ook deels Engels- en
Duitstalig en dat zal niemand verbazen
na de succesvolle internationale
exposities Death Valley De Peel en Klokken
voor Amerika. Conservator Klok, Rainer
Schütte, en vrijwilliger Antony Heywood
zijn verantwoordelijk voor respectievelijk
de Duitse en Engelse vertaling.
Méér dan museum
Vaste bezoekers weten al dat het
museum méér wil zijn dan een instelling
die de collecties Klok en Peel toont. Er
is altijd wat omheen te doen. Dat is ook
zo op de nieuwe website. Daar zijn
bijvoorbeeld de tijdelijke tentoonstellingen, evenementen, het 'online

kaartje(s) voor een fysiek bezoek aan
Museum Klok & Peel.
Onderwijsaanbod
En nog is de koek niet op. Goed onderwijs vormt een van de pijlers van onze
samenleving en ook van het museum.
Daarom draagt het museum dankzij de
inzet van Jessie Burgmans, Conservator
Peel en voorzitter Educatie, en haar
educatieteam, op de site zijn steentje
bij aan inzichtelijk onderwijs voor de
regio met een transparant onderwijsprogramma, gekoppeld aan erfgoed.

De nieuwe website is geschikt voor alle
digitale media.

museum', kleurplaten en activiteiten
voor kinderen bijeengebracht onder één
simpele link: 'zien en doen'. Alle extraatjes
zijn dus bij elkaar geplaatst en gemakkelijk te vinden.
Daarnaast zijn de Agenda en het
Museumnieuws zichtbaar gemaakt op
de voorpagina van de website, dus het
publiek hoeft niets meer te missen.
Het museum heeft juist vanwege de

coronapandemie diverse initiatieven
genomen om zijn collectie online beter
bereikbaar te maken. Ook is het gemakkelijk rondneuzen in de online webshop.
Handig voor mensen die tijdelijk niet de
mogelijkheid hebben om het museum
te bezoeken.
Toch brandend nieuwsgierig naar – bijvoorbeeld – de Klokken voor Amerika of
de geheimen van de Peel? Reserveer dan
op de homepage van de website je
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Aantrekkelijke prijs
Om de livegang van de site samen
met het publiek te vieren gaf Museum
Klok & Peel tussen maandag 26 oktober
en zondag 15 november elke week een
aantrekkelijke prijs weg: een Familiedagkaart (toegang voor twee volwassenen
en vier kinderen t/m 18 jaar) én het boek
Klokken voor Amerika van prof. dr.
Diederik Oostdijk.
Om daar kans op te maken moest de
volgende vraag worden beantwoord:
welke namen hebben de drie nieuwe
klokken van het ‘Netherlands Carillon’
in Washington gekregen na de gieting
bij Koninklijke Eijsbouts in april 2020?
Met daarbij de tip: de klokken worden
beschreven in de tentoonstelling
Klokken voor Amerika. Het antwoord
was natuurlijk ook te vinden op de
nieuwe website.

Museum Klok & Peel lanceert schoolproject waar muziek in zit

Hoor de
klokken
luiden!

Leuk, leerzaam
en gezellig
Iedereen kent klokken, je vindt ze over de hele wereld, in alle landen, in
alle culturen. Maar wist je ook dat er verschillende soorten klokken zijn?
Je hebt bijvoorbeeld luidklokken en carillons of beiaarden. Carillons zijn
een boel klokken bij elkaar die samen een melodisch muziekinstrument
vormen. Zoals de snaren in een piano. Je kunt er liedjes mee spelen.
Typisch erfgoed
Zo'n beiaard of carillon is een typisch
instrument voor de Lage Landen.
In Nederland en België vind je ze op heel
veel plaatsen. Vanuit kerk- en klokkentorens klinkt vaak hun muziek op markten feestdagen. Hier vinden we dat zo
normaal, dat we het nauwelijks nog
merken en er vaak aan voorbijlopen
zonder erop te letten. Maar zo gewoon
is dat niet. De beiaard is heel speciaal
materieel erfgoed en de beiaardcultuur
– de muziek die uit de torens klinkt –
heel bijzonder immaterieel erfgoed.
Dat willen we graag onder de aandacht
brengen van de jeugd met het schoolproject ‘Hoor de klokken luiden!’
Erfgoedleerlijn
In dat project volgen we een zogenaamde erfgoedleerlijn voor alle groepen van
de basisschool. Voor elke groep is voor
een andere insteek gekozen. Daarmee
sluiten we aan op de leerdoelen die bij
het betreffende leerjaar horen. Het
project bevat voldoende lesmateriaal om
er vier weken mee vooruit te kunnen.
'Hoor de klokken luiden!' kan in het hele
land gebruikt worden. Een combinatie
met een bezoek aan het museum in
Asten of aan een toren/beiaardier in de
eigen omgeving van de school, maakt
het onderwerp voor leerlingen extra

Museum-mascotte Tuurke hoort
de klokken luiden.

Leerlingen van de Antoniusschool uit AstenHeusden zijn een en al oor bij beiaardier
Rosemarie Seuntiëns.

leuk. In een proefles in Museum Klok &
Peel dansten en zongen de kinderen
bijvoorbeeld mee met beiaardier
Rosemarie Seuntiëns. Er werd zelfs geswingd op muziek van de Snollebollekes!
Massamedium
In 'Hoor de klokken luiden!' vernemen
leerlingen onder meer dat klokken en
beiaarden het allereerste massamedium
vormen. Ze maken kennis met alle
functies die klokken en beiaarden
vroeger hadden en ze ontdekken dat
veel functies tegenwoordig zijn overgenomen door de smartphone. Ze gaan
onderzoeken welke betekenis klok en
beiaard nu nog hebben en welke rol
ze in de toekomst kunnen spelen.
Al met al heel gevarieerd lesmateriaal
voor de hele school, met voor elke leef-

tijdsgroep eigen thema’s die veel leergebieden bestrijken en waarin muziek
een belangrijke rol speelt.
Gratis beschikbaar
Het project zit nu in de afrondingsfase.
Voor groep 5/6 is het project uitgebreid
uitgeprobeerd op basisschool de Horizon
in Asten en vervolgens beschikbaar
gesteld aan alle scholen uit Asten en
Someren. Helaas is voor een aantal
groepen de komst van corona een
spelbreker geweest.Voor de groepen
1/2, 3/4 en 7/8 ligt het materiaal klaar
om uitgeprobeerd te worden. Heb je
interesse om deel te nemen met een klas
of met de hele school, stuur dan een mail
naar info@museumklokenpeel.nl
Door bijdragen van het Fonds voor
Cultuurparticipatie en het VSB Fonds,
waarvoor we die instellingen bijzonder
dankbaar zijn, kunnen we dit lespakket
voor scholen helemaal gratis aanbieden!
Jessie Burgmans,
conservator Peel/educatie

'Hoor de klokken luiden' is terug te vinden op www.museumklokenpeel.nl/onderwijs/hoor-de-klokken-luiden/.
Het project is (mede) mogelijk gemaakt door VSB Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Voor meer info
van deze instellingen: https://www.vsbfonds.nl/over-vsbfonds en https://cultuurparticipatie.nl/over-ons
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Mogelijk dankzij schenking
Vereniging Rembrandt en
de Turing Foundation

Digitale luidklokkenspellen
zetten collectie Klok in de
schijnwerpers
Museum Klok & Peel heeft twee nieuwe troeven in handen waarmee het zijn
indrukwekkende collectie luidklokken op een letterlijk speelse manier presenteert.
Het gaat om twee digitale luidklokkenspellen, die het museum heeft laten
ontwikkelen. In het ene spel kan elke bezoeker een persoonlijk favoriet klokgelui
samenstellen, in het andere kunnen bezoekers het in Engeland zo populaire
Wisselluidspel (bellringing of changeringing) beoefenen. De spellen zijn te spelen
op een digitaal station in de Luidklokkenzaal.

De beide primeurs in Museum Klok &
Peel zijn mogelijk geworden dankzij
een belangrijke schenking van de
Vereniging Rembrandt en de Turing
Foundation. Onder het motto ‘De kracht
van onze Nederlandse Collecties’ boden
deze instellingen tijdens de coronacrisis
45 musea in ons land een steuntje in de
rug om hun collectie effectiever onder
de aandacht te brengen. Museum Klok
& Peel zette de schenking in voor de
ontwikkeling van twee uitdagende
luidklokkenspellen.
Luid zelf 36 klokken
Met dit digitale gereedschap zet het
museum de permanente luidklokkencollectie, waar het zo trots op is, breed in
de schijnwerpers. Sommige luidklokken
uit de imposante collectie konden al op
verschillende manieren geluid worden.
Maar omdat de klokken uit verschillende
torens komen, vormen ze geen samenhangend gelui of klokkenspel.
Via het digitale spel krijgt de bezoeker
nu ineens 36 luidklokken digitaal tot
zijn/haar beschikking om ze naar eigen
believen te combineren. Daarmee kan
iedereen een eigen 'ideaal gelui' samenstellen. Ook kan men kiezen voor
bekende luimotieven, zoals het Gloria,
Pater Noster of het Westminster-gelui.

volgens de Engelse changeringing
principes worden beoefend. Tuurke, de
museummascotte van Museum Klok &
Peel, doet dat voor en de bezoekers
mogen het nadoen.
Tuurke maakt de patronen steeds
moeilijker en luidt steeds meer klokken
achter elkaar. IJverige leerlingen die hem
lang kunnen volgen, belanden op de
Highscore-lijst. Het gaat er natuurlijk

De luidklokkenspellen speel je op een digitale
zuil die tussen de echte luidklokken staat.

om wie het hoogste scoort.
Met het Wisselluidspel maakt Museum
Klok & Peel het normale gebruik van
meerdere klokken op een speelse manier
duidelijk. De ontwikkeling van de beide
spelen lag in handen van Bureau Tast.
Tuurke is vorm gegeven in Atelier-X
(Eddy van Dijk).
Vereniging Rembrandt en
Turing Foundation
Uiteraard is Museum Klok & Peel de
Vereniging Rembrandt en de Turing
Foundation bijzonder erkentelijk voor
de bijdrage uit het project ‘De kracht
van onze Nederlandse collecties’. Meer
informatie over dit project is te zien op
verenigingrembrandt.nl/dekrachtvan.

Wisselluidspel
Bij het tweede spel, het Wisselluidspel,
kan de bijzondere manier van luiden
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Corona haalt streep door pompoendagen 2020

We’ll meet again in 2021
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Vraagtekens
In het voorjaar waren er al vraagtekens:
hoe zal de situatie zich ontwikkelen?
Wat voor consequenties heeft dat voor
de pompoendagen? Toch werd aanvankelijk ingezet op 'gewone' pompoendagen. Maar bij het vorderen van het
voorjaar en het naderen van de zomer,
werd toch nagedacht over corona-aanpassingen. Jos de Vries: "We moesten er
rekening mee houden, dat in oktober
nog steeds strenge regels zouden gelden
en dat we ons aan de anderhalvemeterregel en andere coronavoorschriften
moesten houden? Maar hoe doe je dat
met dagelijks duizend of meer bezoekers?”
Coronaproof
Er werd een corona-proof plan gemaakt.
De opstelling en de aantallen van de
marktkramen werden onder de loep
genomen, evenals de inrichting van de
Oranjerie, de looproutes, de handenwasplekken en het aantal toe te laten
bezoekers. Het kostte hoofdbrekens.
De Vries: "Hoe regel je het populaire
pompoen uithollen zo dat kinderen,
helpende (groot-)ouders en vrijwilligers

coronaveilig kunnen werken? Hoe zorg
je ervoor dat in de donkere, sfeervolle
griezeltunnels niet te veel bezoekers
tegelijk zijn? Hoe ‘dwing’ je de bezoekers
de gewenste looproute te volgen?”
Protocol
Er werd een protocol opgesteld in overleg met bestuur en gemeente. Er zouden
maximaal 650 bezoekers aanwezig
mogen zijn, met waarborgen voor de
anderhalvemeter-regel. Alle onderdelen
van het draaiboek werden aangepast.
Er werd een slecht-weer-alternatief
toegevoegd (met maximaal 250 bezoekers). Het fenomeen ‘coronacoach’ werd
bedacht. Iedereen bleef zich inzetten
voor het doorgaan van de pompoendagen, met minder bezoekers, minder
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PR en minder omzet. Maar met steeds
méér onzekerheid.
Vrijwilligers
Want in augustus/september verslechterden de coronacijfers. Het was afwachten welke overheidsmaatregelen er
zouden volgen. En het was afwachten
hoe de vele noodzakelijke vrijwilligers
daarop zouden reageren. Jos de Vries:
"Zouden de museumvrijwilligers, veelal
senioren en dus vallend onder de risicogroep, wel durven komen? Bovendien:
kunnen we ze een veilige plek garanderen? Hoe gaat het straks met de scholen:
gaan die de tientallen stagiaires die we
elk jaar van hen betrekken wel ‘leveren’?
Deze en andere vragen bespraken we
in september in het wekelijkse overleg

Kidsproof Museum

met bestuur en operationeel manager
Frank van Kempen. Het was voor de
projectgroep dan ook geen verrassing,
dat na de persconferentie van Mark Rutte
en Hugo de Jonge op 28 september het
bestuur vrij snel tot de beslissing kwam:
dit jaar geen pompoendagen.
Geen leuke, maar wel verstandige
beslissing waar we als projectgroep
helemaal achter stonden.”
En nu?
Jos de Vries: "De beslissing was duidelijk,
maar we hadden al wel de eerste lading
pompoenen binnen. Die hebben we
gebruikt om de museumtuin toch in

Bij de uitreiking van het keurmerk
‘Kidsproof museum’ en de ‘Museuminspecteur van het jaar’ die via een
internet livestream plaatsvond op
maandag 16 november jl. heeft
Museum Klok & Peel opnieuw dit
prestigieuze certificaat ontvangen.
In Nederland mogen 52 musea zich
‘Kidsproof’ noemen. Het keurmerk
wordt toegekend door kinderen
t/m 12 jaar en uitgereikt door de
Museumvereniging.

Dementievriendelijk
Nadat eerder al tien vrijwilligers daarin waren voorgegaan, heeft ook
Museum Klok & Peel als geheel de status 'Dementievriendelijk' verworven.
Het bijbehorende certificaat werd op dinsdag 21 juli door wethouder
Janine Spoor van de gemeente Asten in het museum uitgereikt aan
Bram Nugteren, de vrijwilligerscoördinator van het museum.
Een en ander betekent dat het museum voldoende deskundigheid in huis heeft
om mensen met dementie op passende wijze te ontvangen. Met de vergrijzing
van de bevolking wordt dementie volksziekte nummer 1. Met een belangrijk
segment ouderen in het bezoekerspubliek is het voor het museum geen
overbodige luxe om daarmee om te kunnen gaan.

Travellers
Choice Award
Winner 2020

Wel pompoenen, maar geen Pompoendagen.
Dus laten we elkaar maar troosten.

pompoensfeer aan te kleden.
De overige bestellingen hebben we in
goed overleg met de telers kunnen
afzeggen. Verder zijn bestellingen van
Centrum Management Asten gewoon
doorgegaan waardoor Astense middenstanders hun zaak toch in pompoensfeer
konden brengen. In het museum was
voorts nog een hoekje met 'pompoenkunst' ingericht met werk van onder
anderen de Astense kunstenaar
John de Groot. En enkele grote creaties
die bouwers hadden voorbereid kunnen
we gewoon voor volgend jaar bewaren,
want ook dan is het thema – in dubbel
opzicht heel toepasselijk – We’ll meet
again.”

We zijn trots op de toekenning van deze award door Tripadvisor.
Deze is (met een respons van 95% of hoger) gebaseerd op buitengewoon
positieve reviews van museumbezoekers gedurende de kwalificatieperiode
(kalenderjaar 2019).
Programma’s als Tripadvisor waarin reviews digitaal te lezen zijn, hebben grote
invloed op de besluitvorming van consumenten om het museum al dan niet
te bezoeken. De award betekent een mooie aanbeveling voor een bezoek aan
het museum. Laat daarom ook uw review achter op www.tripadvisor.nl/
Attraction_Review-g1087426-d3728044-Reviews-Museum_Klok_Peel-Asten
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Movie-maker-challenge voor 20 jongeren

Vrijheid, en wat nu?
was nachtwerk!
Bij één van de afsluitende activiteiten van Death Valley
De Peel werden jongeren uit de regio Asten uitgenodigd
na te denken over vrijheid en wat dat voor hen in deze
coronatijd betekent. In het verlengde daarvan organiseerde Museum Klok & Peel afgelopen herfst samen
met Stichting Theater in Leven en de Peelpioniers het
project Vrijheid, en wat nu?

In de weken daarna schreven een drietal jongeren short
story’s, geschikt voor een film, waarin hun kijk op vrijheid is
verwerkt. Alle bijdragen zijn gecombineerd tot één filmscript,
dat in de nacht van 2 op 3 oktober in het museum en op het
Varendonck College samen met de Peelpioniers is verfilmd.
Bij de film over vrijheid waren – naast de jonge filmcrew –
20 jongeren betrokken, die om de coronamaatregels te
kunnen volgen met mondkapjes op en anderhalve meter uit
elkaar een nacht hadden om nooit te vergeten. Het museum
fungeerde 's avonds bij de filmopnamen als prachtig decor.
Vanaf 00.30 uur werkten de jongeren de hele nacht intensief
en onvermoeibaar door op school om het beste uit zichzelf
te halen. ’s Ochtens rond acht uur was er een gezamenlijk
ontbijt en daarna kon iedereen naar huis en naar bed.
De bedoeling was de activiteiten op 30 oktober af te sluiten
met een feestelijke presentatie in de Oranjerie. Dan zou de film
worden gepresenteerd; Jan Terlouw zou komen spreken en
een panel zou met het publiek discussiëren over vrijheid.
De opdracht ‘songwriting’ zou leiden tot de presentatie van de
soundtrack. En misschien zou er nog meer over het voetlicht
worden gebracht. Zou, ja…

Het project omvatte een schrijfopdracht, een movie-makerchallenge en de onderdelen songwriting en performance.
Door samenwerking met Varendonck College Asten was het
ook mogelijk dat leerlingen er hun maatschappelijke stage
mee vulden.
Het project begon op 11 september, een gedenkwaardige dag
in de vrijheidsbeleving (9/11). Jongeren, de meeste waren
middelbare scholieren van het Varendonck College, kwamen
naar Museum Klok & Peel om inspiratie op te doen.
Zij zagen waar Nederland, en vooral de Peelregio, mee te
maken kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hoe verschrikkelijk de tijden toen waren. Hoe mensen hun
dierbaren verloren, zich onveilig voelden en moesten vluchten
voor de vijand. En dat afgezet tegenover het gedwongen saai
thuiszitten van nu. Na een uurtje dwalen door de exposities
kregen de jongeren het verzoek steekwoorden op te schrijven
die de opgedane indrukken weergaven. De steekwoorden
konden ze later gebruiken als leidraad bij de schrijfopdracht.
Vanuit het museum ging iedereen naar het Varendonck
College. Hier werden drie workshops gegeven over 'verhalen
schrijven', 'film maken' en 'songwriting' onder leiding van
Sophie Vedder, Geert Bukkems, Hanneke Jeronimus en
Jennemieke Snijders.

Jammer genoeg kon die ambitieuze afsluiting niet doorgaan
vanwege de corona-perikelen van de tweede golf. Terwijl we
dit schrijven wordt er gezocht naar mogelijkheden om de
film feestelijk wereldkundig te maken met een live-streampresentatie. Hopelijk lukt dat...
Tekstbijdrage: Elly van Loon-Van de Moosdijk, projectleider werkgroep Vrijheid,
en wat nu?, en Loet Snijders, productie medewerker.
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partners, sponsoren en vrienden

Van Golstein Brouwers BV Asten

Het museumbestuur dankt partners, sponsoren
en vrienden voor de ondersteuning in 2020.
Wij werken graag samen aan een duurzame toekomst!
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€ 19,45

Nu te koop:
Zes uitgaven rond het
thema '75 jaar vrijheid'.
Klokken voor Amerika en Bells for America
beschrijven de bizarre geschiedenis van The
Netherlands Carillon,een monument dat Nederland
aan de Verenigde Staten heeft gegeven in de jaren '50
als dank voor de bevrijding en het Marshallplan.
Beide boeken van
auteur Diederik Oostdijk
zijn verkrijgbaar in Museum
Klok & Peel en via:
webshop-museumklokenpeel.nl

€ 19,45
€ 4,95

Ook verkrijgbaar:
Klokkenroof!

€ 19,45

Double Crash.

€ 19,45

Death Valley De Peel.

€ 9,95

Aktion im Moor.

