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Programma/tentoonstellingen

De Peel
een Mysterie
vernieuwd

Vaste tentoonstellingen
• Klok & Beiaardcollectie
• Natuur- en cultuurhistorie De Peel
• Museumtuinen
Speciale exposities
• De Peel, een Mysterie
• Asten klinkt in de Notre Dame
• De Peel aan Zee
• Klank van de Lage Landen
Tijdelijke exposities
• Klokken voor Amerika
• Klokkenroof! - Plundered Bells
• Meisjes van Toen/De Jeugd van Tegenwoordig
Voor looptijd exposities en actuele informatie:
www.museumklokenpeel.nl
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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
• Pompoendagen 2021
23 tot en met 31 oktober

Voorwoord

Terug in Asten
Soms loopt het in je leven anders dan verwacht. Afgelopen jaar ben ik
gevraagd om mee na te denken over de bestuurlijke toekomst van Museum
Klok & Peel. Het ging om een nieuw bestuur, een nieuwe visie en om mooie
kansen voor het uitbouwen van een nog steviger Astens icoon. Waarom ik
werd gevraagd, was voor sommigen geen verrassing, voor anderen wel.
Daarom wil ik me in dit voorwoord graag even voorstellen.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw
kwam ik, geboren Helmonder en
wonend en werkend in Den Bosch, naar
Asten als directeur van de nieuw te
bouwen basisschool r.k. Het Lover. Met
mijn echtgenote en twee dochters heb
ik van 1983 tot 2000 in Asten gewoond.
In die tijd ben ik met het dorp vergroeid
geraakt. Ik ben er voorzitter geweest van
handbalvereniging Niobe, het Astense
Oranjecomité en Toneelgroep Anne Frank
(het beeldje daarvan staat er nog steeds!).
Ik heb de Astenaren leren kennen als
doeners, zeer betrokken bij het dorp.
In die periode ben ik ook raadslid
geweest (1990-1994) en wethouder
(1994-1998) namens Leefbaar Asten,
maar uiteraard voor alle Astenaren.
Van die bestuurstijd dateert mijn eerste
relatie met het museum.
Door gesprekken met André Lehr en
door de herinnering aan mijn docent
Jan Vriends op de pedagogische
academie in Eindhoven raakte ik zeer
geïnteresseerd in de toekomst van het
museum. Zoals vaker in de politiek is
elke gesubsidieerde instelling wel eens
onderwerp van discussie en ook toen
was het museum een stevig issue.
Maar het is er nog steeds en hoe!
Rond het jaar 2000 verhuisde ik met mijn
gezin naar Helmond en raakte ook daar
snel betrokken bij de politiek. In 2006
werd ik raadslid voor het CDA en al na
vijf maanden wethouder. Twaalf jaar heb
ik onder andere de portefeuille ruimtelijke ordening beheerd en de laatste
vier jaar ook de portefeuille cultuur.
Op het stadhuis in Helmond kreeg ik
veelvuldig bezoek van Harry van der Loo

uit Asten. Harry heeft er – samen met
anderen – voor gezorgd dat Museum
Klok & Peel grote bekendheid kreeg
buiten Asten. Complimenten aan allen
die hem daarbij hebben geholpen.
Harry's kracht is mensen benaderen en
met vasthoudendheid betrokken maken.
De resultaten die hij daarmee bereikte
zijn niet te evenaren.
Samen hebben we getracht Asten,
Helmond en eigenlijk de Peel bestuurlijk
sterker te maken en provinciaal en
landelijk op de kaart te krijgen, hoe
weerbarstig dat werk ook kan zijn.
Toen Harry te kennen gaf zijn voorzitterschap te willen beëindigen, is Fokko Keun
hem waardig opgevolgd als interimvoorzitter. Namens medewerkers en vrijwilligers zeg ik hem daarvoor hartelijk dank.
Hij en Wil van Roosmalen hebben mij
gevraagd mee te denken over de invul-

Kersverse voorzitter Frans Stienen.

ling van het nieuwe bestuur. Dat ik zelf
voorzitter zou gaan worden lag niet in
de lijn van mijn betrokkenheid. Maar
omdat Wil van Roosmalen als historisch
geheugen en gedreven bestuurder
voorlopig aan zou blijven en ik mijn
vroegere onderwijs-collega Jan van de
Rijdt uit Asten ook zag toetreden heb ik,
met hun steun en na consultatie van
enkele prominente Astenaren volmondig
'ja' gezegd tegen deze klus.
Een mooie uitdaging. Zoals ik Asten ken
en met de energie die ik in het museum
ervaar van alle vrijwilligers en vaste
krachten, gaan we er samen de schouders onder zetten. Ik reken op uw aller
steun. En wees vooral altijd welkom in
uw en ons museum!
Frans Stienen,
Voorzitter

In memoriam
Mirjam Moll
Wij ontvingen dinsdag 16 maart jongstleden het droevige bericht van het
plotselinge overlijden van Mirjam Moll (54 jaar), directeur van de Museumvereniging. Mirjam bracht musea in Nederland voortdurend positief onder
de aandacht en leverde in de coronaperiode een ongekende inspanning
om musea te motiveren en te verbinden. Zij was erbij toen Museum Klok &
Peel na het winnen van de BankGiroLoterij museumprijs in 2014 de Amsterdamse beurs mochten openen. Wij zijn Mirjam bijzonder dankbaar en
wensen haar familie, collega’s en allen die haar na stonden veel sterkte toe.
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Vooruitblikken met nieuwe
voorzitter Frans Stienen

Met

nieuw elan

de schouders onder

Museum Klok & Peel
Met de benoeming van Frans Stienen als nieuwe bestuursvoorzitter van
Museum Klok & Peel en die van Jan van de Rijdt als vice-voorzitter is het
museumbestuur voorlopig weer op sterkte. Dat betekent dat er na een periode
van bezinning weer vooruit gekeken mag worden. Uiteraard is dat voor het
Klok & Peel Magazine aanleiding om de nieuwe voorzitter op te zoeken.

Burgemeester Van Extel
luidt de Beatrixklok
"Geweldig dat het publiek weer naar
het museum kan en dat de vrijwilli
gers weer kunnen doen waar ze goed
in zijn: het publiek tonen waarom
Asten met zijn klokken en De Peel
zo de moeite waard is.”
Dat zei burgemeester Anke van
Extel-van Katwijk op zaterdag 5 juni
bij Museum Klok & Peel in Asten.
Haar viel de eer te beurt om bij de
heropening van het museum na de
coronalockdown de Beatrixklok te
mogen luiden. Deze klok wordt
alleen bij zeer bijzondere gelegenheden gebruikt.
De formele kennismaking van de
nieuwe burgemeester met het
museum was zo'n gelegenheid.

Dag meneer Stienen, eerste vraag:
mogen wij u tutoyeren?
Frans Stienen: "In het openbaar bestuur,
waar ik vandaan kom, is dat niet vanzelfsprekend, dus ik snap de vraag. En het
antwoord luidt als volgt: aangezien ik
in mijn bestuursfuncties liever tussen
de mensen sta dan daarboven, zeg ik:
natuurlijk, doe maar."

omgeving als door de unieke presentatie
van de collecties en de vele projecten.
Vanuit het ondernemingsplan 2021-2025
zullen we dat moeten gaan bestendigen
in een gedegen en duurzame structuur.
Het is goed te constateren dat er veel
positieve geluiden zijn uit de Astense
politiek, die ons als nieuwe bestuurs
leden daarin willen gaan ondersteunen.”

Goed dan, wat kunnen wij van je
verwachten als nieuwe voorzitter van
Museum Klok & Peel?
Stienen: "Allereerst dat ik m'n uiterste
best ga doen om me goed in te werken.
Als oud-wethouder in Asten en oudwethouder cultuur in Helmond ken ik
het museum al lang, maar van afstand.
Ik weet dat het een geweldig museum
is met twee prachtige basiscollecties,
een hardwerkend team vaste krachten
en een enthousiast vrijwilligerskorps.
Dat wil ik om te beginnen allemaal
koesteren."

Terug naar de basis, kopte het Eindhovens
Dagblad.
Stienen: "Dat moet niet verkeerd worden
opgevat. Museum Klok & Peel heeft de
afgelopen jaren fantastische projecten
neergezet. Het drieluik Klokkenroof!,
Death Valley De Peel en Klokken voor
Amerika in het kader van '75 jaar bevrijding' was echt meer dan wat je van een
provinciaal museum mag verwachten.
Grote waardering voor de verbindende
rol die het museum in de regio heeft
gespeeld met Death Valley De Peel.
Om van de nationale en internationale
aandacht voor Klokken voor Amerika
nog maar te zwijgen. Maar natuurlijk is
het museum nu even toe aan zichzelf
en de toekomst. Dan is het mooi dat je
post-corona kunt terugvallen op twee
ijzersterke basiscollecties. Die aan de
man brengen, daar gaat het nu om."

Koesteren klinkt – met alle respect – een
beetje behoudend. Zijn er geen grote
beleidsvoornemens?
Stienen: "Museum Klok & Peel heeft de
afgelopen decennia een geweldige
ontwikkeling doorgemaakt. Zowel qua
uitstraling in het gebouw en de groene
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En als we toch even terugkomen op
beleidsvoornemens?
Stienen: "Dan zie ik het als een van de
belangrijkste taken van het huidige
bestuur om voor de toekomst jongere
bestuurders aan te trekken. Liefst ook
dertigers en veertigers. Ik heb begrepen
dat er in Asten onder die categorie wel
gegadigden zijn, maar dat die de kat
nog even uit de boom willen kijken."
Hoe wil je hen meer betrekken bij
Museum Klok & Peel?
Stienen: "Asten en de Astenaren zijn
terecht trots op hun klokkencultuur.
Het dorp onderscheidt zich met die
unieke verworvenheid. Dat het dorp
zelfs kan pronken met een fenomeen
met wereldfaam is helemaal boffen.
Daar kun je als betrokken jonge professional ook mee scoren en dat zou ik
graag willen uitdragen."
Zijn Astenaren niet trots genoeg op hun
klokkendorp?
Stienen: "Dat hoor je mij niet beweren.
Astenaren zullen best wel glunderen
als de buurman op de camping Asten
zegt te kennen als 'het klokkendorp in de
Peel'. Maar realiseren jongere Astenaren
zich wel voldoende dat die reputatie
mede te danken is aan het landelijke

bekende Museum Klok & Peel en dat
dit museum alleen al daarom alle steun
verdient?"
Vind je dat de gemeente Asten het museum
voldoende steunt?
Stienen: Museum Klok & Peel heeft gelukkig altijd kunnen rekenen op steun

"Het museum heeft altijd
kunnen rekenen op de tomeloze
inzet van een legertje vrijwilligers.
In coronatijd hebben ze niet
kunnen schitteren.
Maar hopelijk keren ze dit jaar met
een opgeladen accu terug."
van de gemeente Asten. Ik mag hopen
dat dit in de toekomst zo blijft. Tegelijk
ga ik ook in mijn netwerk op zoek naar
blijvende support van het lokale en regionale bedrijfsleven. Nu de deprimerende lockdown achter ons ligt, zou ik alle
geledingen willen oproepen om met
5

De boegbeelden van Museum Klok & Peel: Jan
van de Rijdt, Frans Stienen met in het midden
Wil van Roosmalen.

nieuw elan de schouders te zetten onder
Museum Klok & Peel, de culturele parel
aan de kroon van Asten."
Heb je ook nog een boodschap voor de
vrijwilligers?
Stienen: "Geen boodschap, hooguit
ook een aanmoediging. Het museum
heeft altijd kunnen rekenen op de
tomeloze inzet van een legertje vrijwilligers. In coronatijd hebben ze niet kunnen schitteren. Maar hopelijk keren ze
dit jaar met een opgeladen accu terug.
Het bestuur wil de vrijwilligers graag
de rol geven waarin ze zich het meest
happy voelen."
Wat heeft het museum nu het hardste
nodig?
Stienen: "Bezoekers natuurlijk. Bezoekers
die de levendigheid in het museum
terugbrengen en die medewerkers en
vrijwilligers uitdagen om weer leuke
activiteiten te organiseren. Zij hebben
er in coronatijd alles aan gedaan om
de bezoekers een hartelijk weerzien te
bereiden, dus kan ik mede namens hen
alleen maar zeggen: 'Beste mensen,
welkom terug. We hebben je gemist!"

De klokken worden in de containers gehesen
op de werf van de Koninklijke Eijsbouts.

Eijsbouts kijkt met voldoening terug op
restauratie Netherlands Carillon
Een bijzondere donderdagochtend in maart. Om negen uur 's ochtends
heerst er een ietwat opgewonden bedrijvigheid op de werf van de Koninklijke
Eijsbouts klokkengieterij in Asten. De reden: de gerestaureerde klokken van
het Netherlands Carillon uit Arlington gaan terug naar Amerika. Op het achterterrein van de klokkengieterij staan ze in slagorde opgesteld, klaar voor
verzending.
Twee zeecontainers van de Taiwanese
reder Yang Ming staan uitnodigend
open. Met een grote hijskraan worden
de klokken één voor één opgehesen,
door de lucht tot boven de containers
gemanoeuvreerd en daarin neergelaten.
Twee personeelsleden van Eijsbouts
zorgen ervoor dat ze exact op hun op
voorhand bepaalde plek terechtkomen.
Precisiewerk, maar dat zijn ze gewend
bij Eijsbouts. Juist daarom heeft 'de
koninklijke' het Netherlands Carillon
mogen restaureren, herstemmen en
uitbreiden. "Een prachtig project," zegt
directeur Joost Eijsbouts, "eentje van
de buitencategorie."

De pers maakt gretig opnamen.

Persmoment
Eijsbouts moet zijn verhaal deze ochtend
meer dan eens vertellen, want hij heeft
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van het inladen van de 'klokken voor
Amerika' een persmoment gemaakt.
Waar andere ondernemers soms hemel
en aarde moeten bewegen om hun
bedrijf onder de aandacht te krijgen,
heeft Joost Eijsbouts daar niet de minste
moeite mee. De pers komt graag naar
de Astense klokkengieterij. Daar zijn
immers altijd bijzondere beelden te
schieten. Vanaf de begane grond, maar
tegenwoordig ook met een drone vanuit
de lucht.
Joost Eijsbouts vertelt graag waarom
hij zo verguld was met de opdracht om
het Netherlands Carillon te mogen opknappen:
"Er zijn”, zegt hij, "maar weinig plekken
op de wereld waarop een carillon zo
nadrukkelijk wordt gehoord als bij
Arlington National Cemetery, pal tegen
Washington DC." Het Netherlands Carillon was medio vorige eeuw een ge-

Klokken voor

schenk van de Nederlandse volk aan
Amerika als dank voor zijn aandeel in
de bevrijding van Nederland in WO II
en voor de Marshallhulp.
Om het nationale karakter van het
klinkende geschenk te onderstrepen,
werden de klokken van het carillon
indertijd gegoten door de drie klokkengieterijen die Nederland rijk was. Dat
pakte uit als een weeffout in een project
dat – hoe goedbedoeld ook – met nog
veel meer tegenslag te maken kreeg.
Uiteindelijk werd The Netherlands
Carillon niet het hoogwaardige muziekinstrument dat ons land had willen
schenken. Het klonk zelfs vals. Toch
kreeg het bij Washington DC een plek
bij het befaamde Arlington National
Cemetery. Aangezien op dit veld van eer
tal van helden uit de Amerikaanse geschiedenis begraven liggen – inclusief
de broers John F. en Robert Kennedy –
is dat zo'n beetje de heiligste grond
van Amerika. Hoe prestigieus wil je het
hebben?
In zo'n voorname omgeving hoort natuurlijk geen vals carillon te staan.
Volgens Joost Eijsbouts is dat nu ook
definitief verleden tijd. "Wij hebben
vooraf de klank van alle klokken van dit
carillon nauwkeurig geanalyseerd.
Voor elk klokje afzonderlijk hebben we
een verbeterplan opgesteld en al die
verbeterplannen samen hebben een
hoogwaardig restauratieplan opgeleverd. Aan de hand daarvan zijn alle foute
boventonen geëlimineerd, maar wel
met respect voor het oorspronkelijke
karakter van de klokken."
"De techniek om dat te doen hebben
we in de jaren '70, '80 ontwikkeld. Daarmee hebben we al heel veel historische
carillons herstemd die door corrosie vals
waren gaan klinken. In 1995 hebben we
onze stemtechniek ook losgelaten op de
36 lichtste klokken van het Netherlands
Carillon, maar toen bleven de zwaarste
klokken buiten schot en haalden we
nog niet het gewenste resultaat. Deze
keer is het anders. Nu durf ik gerust te
zeggen dat ze in Arlington nog zullen
opkijken van het gerestaureerde carillon.
Straks klinkt over Arlington Nationale
Cemetery muziek zoals die daar nooit
eerder geklonken heeft."

Amerika
Het verhaal van de restauratie van het Netherlands Carillon
kan deze zomer in Museum Klok & Peel nog op de voet worden
gevolgd. In de grote hal is namelijk de bijzondere expositie
Klokken voor Amerika te zien, een initiatief van het museum, de
Singing Bronze Foundation en de Koninklijke Eijsbouts samen.

Kinderen bekijken de nagebouwde klokkentoren.

D

eze expositie geeft alle informatie omtrent het Netherlands Carillon die
je maar kunt wensen. Het op en top smeuïge verhaal van de totstandkoming van het carillon in de vroege jaren vijftig van de vorige eeuw wordt in
geuren en kleuren verteld.
De klokkentoren van Arlington – vervaardigd door de Aarle-Rixtelse klokkengieter Petit & Fritsen – is voor deze expositie op schaal nagebouwd.
En heel mooi is ook dat alle klokken van het bijzonder rijk gedecoreerde carillon
digitaal kunnen worden bewonderd.
Ook aanwezig: matrijzen van decoraties op de klokken, indertijd ontworpen
door de Astense kunstenares Genia van der Grinten-Lücker en vervaardigd
door matrijzenmaker Ernest Goyarts uit Weert. Voeg daarbij het prachtige boek
'Klokken voor Amerika' van de Amsterdamse VU-hoogleraar prof. dr. Diederik
Oostdijk en het is duidelijk dat de gelijknamige expositie deze zomer Museum
Klok & Peel een bezoek waard is.
Zie voor boek: www.webshop-museumklokenpeel.nl
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Een ploeg medewerkers
van de Koninklijke Eijsbouts
kijkt vanuit de campanile van
The Netherlands Carillon
uit over Arlington en
Washington DC.

Ambassade loopt zich warm

voor inauguratie van Netherlands Carillon
De terugkeer van het Netherlands Carillon op

Koninklijke Eijsbouts geïnstalleerd in de opgeknapte
klokkentoren. Nabij de nationale begraafplaats Arlington
kunnen ze nu weer hun muziek uitstrooien over de beroemde monumenten van Washington.
De Nederlandse ambassade nam de gelegenheid te baat
om met Facebook-filmpjes de vriendschapsbanden tussen
de Verenigde Staten en Nederland te onderstrepen.
Bovendien werden innovatieve bijdragen van ons land aan
de Amerikaanse economie onder de aandacht gebracht.
Begin juni reisde beiaardier-campanoloog Luc Rombouts,
tevens lid van het NCAC (Netherlands Carillon Advisory
Committee), naar Amerika voor de eindinspectie van het
vernieuwde carillon. Hij speelde bij die gelegenheid
Het Dorp van Wim Sonneveld. Een lied over Deurne op
een in Asten gerestaureerde beiaard boven de Potomac
River, Peelland-promotie ten top!

Amerikaanse bodem heeft in Washington de
aandacht getrokken. Drie nieuwe klokken reisden
voor de vijftig gerestaureerde klokken uit en
werden op 5 mei, onze nationale Bevrijdingsdag,
bij de Nederlandse ambassade officieel onthuld.
Die handeling werd verricht door nazaten van de naamgevers zoals Tracy Roosevelt, achterkleindochter van
presidentsvrouw Eleanor Roosevelt. Daarna bleven de
klokken nog een paar weken tentoongesteld bij onze
ambassade.
In de tweede helft van mei werden alle klokken onder
supervisie van een team medewerkers van klokkengieterij

In het najaar volgt de inauguratie van het Netherlands
Carillon. Een datum is nog niet bekend.
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Recent werden toren en beiaard van
het Netherlands Carillon, het prestigieuze cadeau dat het Nederlandse
volk in 1954 schonk aan de Verenigde
Staten, grondig gerenoveerd.
De klokken werden herstemd door
Koninklijke Eijsbouts, zodat ze beter
in harmonie zullen klinken dan in het
verleden. Bovendien komen er drie
klokken bij, een grote en twee kleine.
Ze dragen namen die klinken als een
klok: George Marshall, Martin Luther
King jr. en Eleanor Roosevelt

Waarom krijgt het

Nederlandse geschenk
er drie klokken bij?

– door Luc Rombouts –
Wat is precies de functie van de nieuwe
klokken? Zijn het PR-instrumenten om
het renovatieproject nog meer glans te
geven? Of was er een muzikale noodzaak? Het antwoord is twee: de nieuwe
klokken hebben een muzikale functie,
hoewel de PR-waarde natuurlijk meegenomen is. Ik leg je uit waarom.
Het instrument dat de Nederlandse
regering aan het Amerikaanse volk
overhandigde, was op en top Nederlands:
niet enkel de namen, opschriften en
ornamenten van de klokken verwezen
naar Nederland, maar ook in muzikaal
opzicht was het instrument van het
Nederlandse type: 49 klokken en een
klavier dat liep van Bes in de bas tot C,
vier octaven hoger.
Nu moet je weten dat een standaardbeiaard in Noord-Amerika 53 klokken telt,
met in het basregister vier bijkomende
noten ten opzichte van wat we in
Nederland (en Europa) kennen.
Amerikaanse beiaardiers vonden het dan
ook niet prettig om te moeten spelen op
een Nederlands klavier dat niet enkel
qua maten afweek van wat zij gewoon

waren, maar dat bovendien linksonder
in het pedaal enkele toetsen minder had.
Het Netherlands Carillon was een buitenbeentje in het Amerikaanse beiaardlandschap.
Op advies van Koninklijke Eijsbouts en
het Netherlands Carillon Advisory
Comittee is dan ook beslist om die diepe
klaviernoten toe te voegen, zodat het
instrument een upgrade zou krijgen tot
Grand American Carillon. Een eerste
mogelijkheid hiertoe was het gieten van
vier nieuwe basklokken, met als diepste
klok een kolos van 10 ton. Dat zou echter
financieel een zware dobber zijn en kon
technisch niet gerealiseerd worden in de
bestaande klokkentoren. Daarom werd
gekozen voor de tweede mogelijkheid:
een verschuiving van de verbinding
tussen klokken en klavier. Deze oplossing bereik je door het toevoegen van
drie kleine klokken aan de rechterzijde
van het klavier en een zware klok om
een hiaat in het basregister op te vullen.
Veel goedkoper én realiseerbaar binnen
de constructie van de beiaardtoren.
De gekozen oplossing heeft nog een
9

bijkomend voordeel. Door de herkop
peling van klavier en klokken klinkt
muziek voortaan op dezelfde toonhoogte als ze geschreven is en niet meer
een kleine terts lager, zoals voorheen.
De beiaard klinkt voortaan in ‘concert
pitch’, zoals de meeste recente Amerikaanse beiaarden. De nieuwe toonhoogte zal de muziek een transparanter
en frisser karakter geven en zal samenspel
met andere muziekinstrumenten vergemakkelijken.
De aandachtige lezer heeft ongetwijfeld
opgemerkt dat voor een upgrade tot
Grand American Carillon vier nieuwe
klokken nodig zijn. Waarom komen er
dan slechts drie klokken bij? Omdat bij
een vorige renovatie in 1995 al een kleine
klok toegevoegd was aan het instrument.
Dat 50ste klokje had toen geen muzikale
functie, maar was een symbolisch cadeau
naar aanleiding van 50 jaar einde van de
Tweede Wereldoorlog. Nu past het wel in
de upgrade van het Netherlands Carillon
tot American Grand Carillon. Of hoe alle
puzzelstukjes uiteindelijk mooi in elkaar
passen, ten bate van de muziek.

De Peel een Mysterie vernieuwd
en kindvriendelijker dan ooit
De Peel een mysterie is terug in zaal 1 van ons museum, een van onze
belangrijkste publieksruimten. We hebben de introductiezaal kindvriendelijker
ingericht en daarmee aantrekkelijker gemaakt. De zaal wordt naar verwachting
één van de populairste ruimten van Museum Klok & Peel.
Waar anders kunnen kinderen nog
spelen alsof ze ronddollen op verend
veenmoeras? Waar anders kunnen ze
meten hoeveel turven ze hoog zijn?
En waar anders kunnen ze de zachtheid
voelen van vossenbont en hoe anders
dat voelt dan een konijnenvel?
Verder zijn er in de kinderrondgang
sprookjesachtige vitrines te vinden met
planten en dieren uit de Peel. En ho even,
zagen wij daar Tuurke niet wegduiken
achter een hoge varen? Tuurke, de
museummascotte, is veel nadrukkelijker
in het museum aanwezig dan vóór de
coronasluiting. Hij danst 3D rond, te
beginnen in zaal De Peel een mysterie.
Entree
Deze zaal pardoes voorbij lopen zal niet
meevallen, want de uitnodigende omlijsting in de centrale gang zuigt je naar
de introductieruimte toe. Je gaat er

aspecten van de Peel (en van de
geschiedenis van Museum Klok & Peel
zelf ). Er staat een nieuwe zuil met twee
schermen, via welke de bezoeker kan
proeven van de mystiek van De Peel.
Het gaat in zaal 1 over geologie,
archeologie, grenzen, dialecten,
geschiedenis, kunstenaars, turfstekers
en klokkengieten.

Tuurke is voortaan 3D aanwezig.

naar binnen, of je wilt of niet. Zeker als
je er meteen al een glimp opvangt van
de mysterieus geladen introductiefilm.
Cultuurhistorie
Terwijl de kinderen hun rondgang
beleven, kunnen volwassenen kennis
nemen van allerlei cultuurhistorische

Het publiek kan er niet alleen in een
notendop kennismaken met de
wondere wereld van de Peel; we tonen
in deze ruimte ook al iets van onze
klokkenrijkdom. En laat nou de combinatie Peel & Klokken niet alleen bijzonder,
maar tegelijk heel logisch zijn!
De verbindende factor heet Sint Barbara.
Zij is niet alleen de beschermheilige
van turfstekers en mijnwerkers, maar
ook van klokkengieters en beiaardiers.
U ontmoet haar in De Peel, een Mysterie.

Hoe voelt vossenbont?
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Impressie filmopname met
Demi Sidiropoulos, die vertelt
over klokken en stemvorken.

Museum Klok & Peel heeft
in de moeilijke coronatijd
flinke stappen gezet in een
nog jonge nevenactiviteit:

Jongste aanwinst: filmpjes Het verhaal van...

Museum Klok & Peel

bouwt aan online museum

het Online Museum.

Daartoe is onder andere een reeks filmpjes vervaardigd
onder de gemeenschappelijke noemer Het verhaal van...
In deze twee tot drie minuten durende filmpjes staat telkens
een 'verborgen verhaal' centraal over een belangrijke
museumgebeurtenis of een bijzonder museumstuk.
De verhalen worden op de filmpjes verteld door steeds
andere rondleiders of conservatoren. Voor de technische
realisatie tekenden museumvrijwilligster Ida Verhaar en
stagiair Loet Snijders.
De filmpjes zijn onder het hoofditem Online Museum te
vinden op de vernieuwde website van het museum, waar
ze zijn toegevoegd aan een gestaag groeiende reeks
online-activiteiten.

naar de Aktion im Moor van kunstenaar Joseph Beuys in
de Groote Peel, kleurplaten downloaden (onder andere
van de actuele expositie Klokken voor Amerika), een quiz
spelen of een memoryspel. Kinderen onder de twaalf jaar
kunnen zich er aanmelden als Museuminspecteur.
Social media
De filmpjes Het verhaal van... zijn ook gepubliceerd via de
social media – Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest –
en hebben Museum Klok & Peel daarmee 'in the picture'
gehouden in de tijd dat de deuren vanwege corona gesloten
moesten blijven. Verder zijn ze – al dan niet ondertiteld –
gepubliceerd op YouTube (zoek: Museum Klok & Peel).
Het Astense museum heeft zijn arsenaal PR-middelen
breed ingezet en uitgebreid, teneinde in de coronatijd de
naamsbekendheid op peil te houden. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, bedient het Online Museum het
teruggekeerde publiek op maat met actuele informatie.

In het 'digitale vertrek' kunnen bezoekers ook virtueel
door het museum lopen, online de internationale klokkencollectie bekijken via de Brabantcloud, of luisteren
naar podcasts. Verder kunnen ze daar het actuele Klok &
Peel Magazine doorbladeren en lezen, zich mee laten voeren Meer informatie: www.museumklokenpeel.nl/onlinemuseum
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Tuurke en Vlinder maken museum nog spannender

Kinderen beleven

MuseumavonTuurkes
Met de MuseumavonTuurkes 'Tuurke en Vlinder en de klokken' en 'Tuurke en
Vlinder in de Peel' heeft Museum Klok & Peel enkele bijzonder kleurrijke
nieuwe aanwinsten in huis voor jonge museumbezoekers. Het gaat om twee
escaperoom-achtige speurtochten voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar,
samengevat in een prachtig vormgegeven belevingsboekje. Voor kinderen
die nog niet kunnen lezen is er bovendien een speurtocht samengesteld op
een placemat.
De beide aanwinsten zijn bedoeld voor
kinderen die in een familiesetting – samen met ouders of grootouders – het
museum komen bezoeken. Jessie Burgmans, die als conservator Peel belast is
met educatieve projecten: "We hadden
al speurtochten voor schoolkinderen
die ons museum klassikaal bezoeken.
De kracht daarvan zit in de combinatie
van een speurtocht met een rondleiding.
Dat kunnen we elke individuele bezoeker
niet aanbieden. We hadden behoefte
aan een laagdrempelig hulpmiddel,
waarmee onze reguliere jonge gasten
hun museumbezoek kunnen beleven
als een aantrekkelijk avontuur.
Dat zijn nu heel letterlijk onze
'MuseumavonTuurkes' geworden."

Tuurke en Vlinder
In de MuseumavonTuurkes leiden Tuurke
en Vlinder de kinderen spelenderwijs
door de afdelingen Klok en Peel.
De rol van museummascotte Tuurke,
die al langer bestaat, wordt daarmee
flink opgewaardeerd.
Jessie Burgmans: "De naam Tuurke is
afgeleid van Astens bekendste klokkengieter Tuur Eijsbouts, maar zit ook verstopt in 'naTuur' en 'avonTuur'. Hij zit de
museummascotte daarom als gegoten."
"Tuurke was al een grappige verschijning
op posters voor familieactiviteiten," aldus
Burgmans, "nu maken we hem tot een
personage met wie daadwerkelijk iets
te beleven valt. Tuurke is speels en
nieuwsgierig en babbelt graag. Daar12

om heeft hij ook een vriendje – of een
vriendinnetje zo je wilt – gekregen en
dat is Vlinder. Die fladdert in de
AvonTuurkes steeds om hem heen.
Er is nu interactie en daar gaan kinderen
veel gemakkelijker in mee."
Als museummascotte zal Tuurke op
meer manieren nadrukkelijker worden
ingezet. In vitrines brengt hij voortaan
als driedimensionaal figuurtje op kinderhoogte interessante wetenswaardig
heden onder de aandacht. Burgmans:
"En we stoeien nog met andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld stop-motion
filmpjes."
Puzzeltochten
De MuseumavonTuurkes zijn inhoudelijk
bedacht door educatievrijwilligster
Carlijn Fransen en vormgegeven door
Eddy van Dijk van Atelier-X. Zij zijn in
november al begonnen met de uitwerking van hun project. In de puzzeltocht
'Tuurke en Vlinder en de klokken' gaat
hun avontuurlijke tweetal op zoek naar
klokken waarmee je de melodie van
een liedje kunt spelen. En dan is er nog
een uitdaging: Vlinder is zijn liedje kwijt;

Samenvattend: beleven. Eddy van Dijk
heeft de beide MuseumavonTuurkes
met de bijbehorende invuloverzichten
vormgegeven in één handig omkeerboekje, dat daarmee dubbel kan worden
gebruikt.

Kinderen genieten van de Avontuurkes.

dat moet teruggevonden worden.
In 'Tuurke en Vlinder in de Peel' is 'de
Peeluitdaging' gebaseerd op een escape
room-idee. Tuurke en Vlinder gaan
samen met de kinderen op zoek naar
Blauwtje, de rups waarmee Vlinder zich
verbonden weet. Blauwtje moet uiteindelijk via een cijfercombinatie uit een
mierenhoop worden gered.
Het kleurrijke avonturenboekje geeft
op een speelse manier aan wat er van de
kinderen wordt verwacht: lezen, leren,
ontdekken, invullen, lopen en doen.

Placemat
Voor kinderen die nog niet kunnen lezen
– 4 tot 7-jarigen – heeft het educatieteam een extra speurtocht bedacht die
is vormgegeven op een geplastificeerde
tweezijdige placemat. Daar hoort een
boekje bij voor de ouders, die daarmee
handvatten krijgen aangereikt om hun
jonge kinderen uit te dagen tijdens het
bezoek aan Klok of Peel.
Steun
De MuseumavonTuurkes en de Placematspeurtochten werden financieel
mogelijk dankzij een subsidie van
€ 5.000,- van het Fonds voor Erfgoedvrijwilligers, een onderdeel van het
Prins Bernard Cultuurfonds.
Voor dat bedrag zijn de boekjes ontworpen en gedrukt, zijn er 3D Tuurkes
in het museum toegevoegd en zijn er
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in de vaste tentoonstellingen 'ontdek
plekjes' voor kinderen gerealiseerd om
de tentoonstellingen voor hen nog
aantrekkelijker te maken.
Aandenken
De AvonTuurkeboekjes en placemat
speurtochten worden aan de kassa
verkocht voor € 3,- per stuk. Na gebruik
kunnen de kinderen de boekjes/placemats mee naar huis nemen. Daarmee
hebben ze een mooi aandenken aan
Museum Klok & Peel. Met de opbrengst
kan de voorraad AvonTuurkeboekjes en
placemats worden aangevuld, zonder
dat daarvoor opnieuw moet worden
geïnvesteerd.
Met andere woorden: dankzij de bijdrage
van het Fonds voor Erfgoedvrijwilligers
en de inzet van museumvrijwilligers en
- medewerkers is Museum Klok & Peel
ineens weer een stukje spannender
geworden!

Groot onderhoud
én vernieuwing in
coronatijd
De tijdelijke sluiting van Museum
Klok & Peel vanwege de corona-lockdown heeft – raar maar waar – ook
positieve kanten gehad. Frank van
Kempen, door het nieuwe bestuur
formeel bevorderd tot algemeen
manager: "De sluiting bood ruimte
tot groot onderhoud en vernieuwing
op diverse fronten. Zo maakten we
van de nood een deugd."
Stenen snijden voor groot onderhoud.

De fietsrouteborden van de Toerismepoort
zijn vernieuwd.

ToerismePoort
Tot de opvallende ingrepen behoort de
opknapbeurt van de ToerismePoortbebording aan de Ostaderstraat, pal
voor het Museumplein.
Met mooie illustratieve borden wordt
de fietstoerist aangespoord om de
Death Valley Fietsroutes te gaan verkennen of anders wel de Liberation
Route Asten (Death Valley De Peel).
Frank van Kempen: "De Death Valley
route sluit naadloos aan op meer van
dergelijke routes in de Peel. Het bijbehorende boekje Fietsen door Death

Verbouwing van het depot.

Valley De Peel (ruim 400 kilometer!) is
gratis verkrijgbaar aan onze museumbalie. In dat boekje kun je ook zien hoe
je de routes desgewenst kunt opdelen.
De toegevoegde waarde van de 47 km
lange Liberation Route Asten is dat die
deel uitmaakt van een provinciaal pakket
fietsroutes."
De Death Vally Fietsroute Asten en
de Liberationroute doen grotendeels
dezelfde points of interest aan.
De fietstoerist die na een interessante
tocht door vroeger oorlogsgebied
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meer wil weten van de gebeurtenissen
in de Peel kan bij terugkomst in het
museum een van de daar aanwezige
oorlogsboeken kopen.
Kantoor
Voor museumbezoekers minder relevant,
maar voor de bedrijfsvoering van het
museum zeer belangrijk is de bouw
van een nieuw verkoopkantoor bij de
museumshop. Van Kempen: "Die ruimte
kan onder andere worden ingezet als
spreekkamer voor reserveringen en
groepsbezoeken."

Nieuw toeristisch platform

Zes burgemeesters, zes wethouders, museumdirecteuren, veldwerkers in
de vrijetijdseconomie, functionarissen uit de toeristenbranche, een
boswachter, een sterrenkok, een singer-songwriter, een professionele
presentator en last but not least: de overhandiging van een mooi boek.
Samenvattend: een gelikte online presentatie. Daarmee schoot het nieuwe
regionale toeristisch platform Land van de Peel zichzelf op donderdag
22 april uit de startblokken. Museum Klok & Peel is daarin goed zichtbaar.

Frank van Kempen: "Verguld met de inzet
van Senzer-medewerkers en vrijwilligers."

Depot
Veel werk is verricht in de herinrichting
van het klein depot aan de overzijde
van de Ostaderstraat. Er is een grote
hoeveelheid klokgerelateerd materiaal
geïnventariseerd, opgeruimd en/of
bewaard. De werkzaamheden werden
coronaproof uitgevoerd in kleine
teams. Ook van belang in dit verband:
onderhoud van vitrines, een nieuwe
inrichting van de inleidende expostie
De Peel een Mysterie en verbeteringen
in de overige tentoonstellingsruimten.
Frank van Kempen: "Het werd allemaal
uitgedokterd en uitgevoerd door onze
Senzer-medewerkers en museum
vrijwilligers. We zijn buitengewoon
verguld met hun aller inzet."
Nieuwe website
En dan is er nog de nieuwe website, die
vorm en inhoud heeft gekregen door de
inzet van museumvrijwilligers, gesteund
door Buro3. De unieke verzameling
klokken en beiaarden én de bijzondere
ontstaansgeschiedenis van de Peel
staan nu samen in het zonnetje; er is
meer gebruiksgemak, de onlineticketing is ingevoerd en de webshop
springt meer in het oog.

Bruisend evenement: de pompoendagen.

Land van de Peel is een initiatief van Innovatiehuis De Peel. In het nieuwe
platform werken Helmond Marketing en de VVV's van Deurne, Asten, Someren,
Gemert-Bakel en Laarbeek samen. Als geografische cluster zoekt Land van de
Peel samenwerking met allerlei spelers in het veld – zoals Museum Klok & Peel –
en met gelijkgerichte organisaties in de regio Eindhoven (Brainport) en in de
provincie Noord-Brabant (VisitBrabant).
Aan de wieg van Land van de Peel staan namens Innovatiehuis De Peel Henk
van Moorsel (wethouder Asten), Peter de Witte (secretaris) en Willem Moors
(projectmanager Vrijetijdseconomie), bijgestaan door de regiomarketeers
Jolijn Brouwers en Naline Roodbeen.
Themalijnen
De nieuwe organisatie pakt regionale promotie aan op vijf themalijnen:
1. de weidse natuur, 2. kastelen en musea, 3. bourgondisch genieten,
4. het boerenleven, 5. bruisende evenementen en 6. Innovatief erfgoed.
Op tenminste drie van die thema's speelt Museum Klok & Peel een toonaangevende rol. Voor het ontdekken van de weidse natuur ontwikkelde Museum
Klok & Peel onder andere de 400 km-lange fietsroutes Death Valley De Peel
en de gelijknamige Liberation Route; binnen het thema kastelen en musea
behoort Museum Klok & Peel tot dé grote smaakmakers van de regio; bij de
bruisende evenementen tot slot spreken de jaarlijkse Pompoendagen tot de
verbeelding.
Dat alles maakt ToerismePoort Museum Klok & Peel tot een ideaal vertrekpunt
of een pleisterplaats voor een dagje uit in de Peel. Museum Klok & Peel is blij
met de regionale krachtenbundeling die erop gericht is om meer bezoekers
naar De Peel te brengen.
Meer informatie: www.landvandepeel.nl
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Een verdwenen
beiaard komt
virtueel tot leven
‘De klokken van Abt De Loose; beiaardcultuur in
Ename, Oudenaarde en Vlaanderen’

Daarnaast gaat veel aandacht naar de Vlaamse en interna
tionale beiaardcultuur in het algemeen: de tijdsaanduiding,
de beiercultuur, de beiaardiers, het klokkengieten…

eze zomer is een opmerkelijke tentoonstelling te
bezoeken in het Erfgoedcentrum van Ename, deelgemeente van Oudenaarde in provincie Oost-Vlaanderen.
Curator van deze tentoonstelling is Luc Rombouts, directeur
van de Singing Bronze Foundation.

Enkele van de blikvangers van de expo zijn als bruikleen ter
beschikking gesteld door Museum Klok & Peel: luidstoel
met klok, een torenuurwerk, een eenvoudig stokkenklavier,
een klokje van Pieter Hemony en een aantal schaalmodellen
die de techniek van het klokkengieten illustreren.

Centraal staat de abdijbeiaard van Ename, een werkstuk van
Pieter Hemony. De beiaard verdween tijdens de Franse bezetting aan het einde van de 18de eeuw, maar komt op de
expo weer tot leven in virtuele vorm. De bezoekers zullen
de beiaard van Abt De Loose in een digitale reconstructie
kunnen beluisteren en bespelen, volledig contactloos en
dus coronaproof. Deze realisatie is een wereldprimeur. De
gesampelde klanken werden gerealiseerd in samenwerking
met Koninklijke Eijsbouts. Ook worden foto’s getoond van
klokken van de voormalige abdijbeiaard die nu in Franse
kerktorens hangen en die geleidelijk worden ontdekt en
gedocumenteerd.

De expo is opgebouwd met heldere teksten, infografieken,
foto’s, filmpjes, interactieve opstellingen en unieke objecten.
Ze biedt dus talrijke kijk-, luister- en doe-ervaringen en is een
must-do voor iedereen die op ontdekkingstocht wil gaan in
een wereld die tegelijkertijd vertrouwd en onbekend voor
ons is.

D

De tentoonstelling loopt tot 26 september.
Meer info over openingstijden, prijzen en reserveringen:
www.pam-ov.be/ename/de-klokken-van-abt-de-loose
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Museumschatten te zien in
De Peelrandbreuk loopt niet door
Asten. Toch is dat fascinerende
fenomeen nergens beter beleefbaar
dan in Museum Klok & Peel.
Dat heeft er immers een speciale
zaal voor ingericht: De Peel aan Zee.

Natuurlijk wil het museum zijn knowhow over de geologie van de Peel graag
delen. Vandaar dat wij deze zomer een
bijdrage leveren aan de expositie Keigaaf:
de Peelrandbreuk in het Natuur- en Milieucentrum Ossenbeemd in Deurne. Dat
centrum ligt bij de kasteelruïne aan het
Haageind. De expositie is er te zien van
juni tot november. Museum Klok & Peel
heeft enkele vitrines ingericht met
vondsten uit De Brink in Liessel.
Die vormen een greep uit de vele

vondsten die normaliter te zien zijn in
de permanente paleontologische
afdeling en museumexpositie De Peel
aan Zee.
In Ossenbeemd is verder een interactieve
tentoonstelling 'Stenen & Mineralen'
ingericht over de oorsprong van zwerfstenen, kiezels, diamant, basalt, kalksteen,
steenkool en meer. Een verlichte globe
toont de herkomst van stenen en plaatst
aldus gevonden zwerfstenen en ijzeroer
op de Peelrandbreuk in een breder
perspectief.
Er draait een film over de Peelrandbreuk.
Verder is er ‘Onderland’, een interactieve
video-installatie van kunstenaar Michiel
van Bakel. Hij toont de vegetatie, de
kenmerkende wijst en de onzichtbare
ondergrond en brengt daarmee de
Peelrandbreuk tot leven.
Heemkundekring H.N. Ouwerling en
boer Henk Kerkers van Bijzonder Brabants
– zichtlocatie voor de Peelrandbreuk –
leveren eveneens bijdragen aan de
expositie.

Hamsa bel verrijkt museum
met Hindoestaanse mystiek
Museum Klok & Peel zit in coronatijd
niet bij de pakken neer, maar kijkt
voortdurend naar wat ondanks de
tijdelijke ongemakken mogelijk en
haalbaar is. Dat geldt ook voor de
collectievorming. Als zich daar een
buitenkansje voordoet proberen we
slagvaardig te handelen. Vandaar dat
we met gepaste trots ons nieuwste
collectiestuk presenteren: de Hamsa
bel.
Dat is een beeld van meer dan twee
meter hoog en stelt een bronzen vogel
voor die een bel in de bek heeft. Hamsa
– Sanskriet voor ‘watervogel’ – is het
mythologische rijdier van de Hindoegod
Brahma. In Thailand vind je dit soort
beelden op de top van een pilaar midden
op het terrein voor een (Boeddhistische)
tempel of ook op het dak van tempelgebouwen.
In het Thais heet deze vogel Hong.

Paleontologische vondsten uit
De Brink in Liessel.

Expositie 'Keigaaf, de Peelrandbreuk'. Van juni tot
november 2021 van zondag t/m vrijdag van 13.00
tot 17.00 uur te zien in natuur- en milieucentrum
De Ossenbeemd, Haageind 31, Deurne.
Meer info: www.ossenbeemd.nl
Vaak is hij voorzien van een parasol of
kroon die achter hem staat. Dat is ook
het geval met het exemplaar dat het
museum heeft weten te verwerven.
De Hamsa bel komt uit de collectie van
de Zwitserse architect Charles A. Béguelin
(1888–1979). Tussen 1912 en 1934 was
hij bouwmeester aan het koninklijk hof
te Bangkok. Béguelin heeft dit beeld ten
geschenke gekregen van de regering.
Voor zijn bouwkundige verdiensten in
– toen nog – Siam werd hij opgenomen
in de Orde van de Witte Olifant.
De Hamsa bel staat voorlopig op een
opvallende plek in de centrale gang van
ons museum. Na afloop van de wisseltentoonstellingen zal de nieuwe aanwinst
een ereplaats krijgen in zaal 6.
Vrienden
De fondsen die Museum Klok & Peel
aanspreekt voor de collectievorming
komen niet uit de museumexploitatie.
Ze komen uit een potje dat speciaal voor
dat doel wordt gevuld door vrienden
en sponsors.
Meer informatie:
www.museumklokenpeel.nl/vrienden

De Hamsa bel.
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Jongeren sluiten
Death Valley De Peel
af met Jan Terlouw
Jan Terlouw ontving het boek Death Valley De Peel.

Met de charismatische oud-politicus en schrijver Jan Terlouw en de Astense
wethouder Janine Spoor in gastrollen is het educatieve event 'Vrijheid en
wat nu? een waardige afsluiter geworden van het meerjarenproject Death
Valley De Peel.
Voor deze afsluiter werkte Museum
Klok & Peel samen met het Varendonck
College Asten-Someren, Theater in Leven
en de Peelpioniers. Er waren zo'n dertig
jongeren uit de regio Asten bij betrokken.
Het eindresultaat is door de lokale omroep Siris tv uitgezonden.
Aan de jongeren is gevraagd verhalen
en een filmscript te schrijven over de
beleving van vrijheid/onvrijheid in hun
nog jonge leven. Door de corona-pandemie was het sluitstuk wat los komen
staan van het grote Death Valley-project.
Diezelfde pandemie gaf het thema
'Vrijheid en wat nu?' wel diepgang.
Met school- en horecasluiting, samenscholingsverbod, mondkapjesplicht en
avondklok was ingeperkte vrijheid
immers ineens weer voelbaar, ook voor
hedendaagse jeugd.
Film
De jongeren van het Varendonck College
gingen in het najaar van 2020 met het

thema aan de slag. Onder regie van
Hanneke Jeronimus-Van de Moosdijk
schreven Lindy Meeuws en Janske Koolen
samen met Sam Jeronimus een filmscript. De film werd in één nacht – die
van 2 op 3 oktober 2020 – opgenomen
in Museum Klok & Peel en in het Varen
donck College.
Het resultaat was een collage van sfeerbeelden, waarbij het geweld en de
repressie in oorlogstijd werd afgezet
tegen hedendaagse onvrijheid als
gevolg van bijvoorbeeld uitsluiting en
pestgedrag. De film kreeg de titel
'Ontmaskerd'. Die had in deze coronatijd
ook te maken met de behoefte van jongeren om (weer) zichzelf te mogen zijn.
Presentatie
De presentatie van de film ‘Ontmaskerd’
vond plaats op zaterdag 24 april in
Museum Klok & Peel. Voorafgaand aan
de eerste vertoning vertelde Jolijn
Brouwers in de museumtuin over het
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project Death Valley De Peel, waarvan
zij programmamanager was. Daarna
was het woord aan de speciale gasten
van die dag: Jan Terlouw en wethouder
Janine Spoor.
In tafelgesprekken bevroegen de jeugdige gespreksleiders Kim Vreugdenhil
en Floris van de Moosdijk hen over hun
ideeën omtrent vrijheid. Daarbij kwamen
de Tweede Wereldoorlog, het gebrek
aan veiligheid, en de beperkingen in
deze coronatijd ter tafel.
Jan Terlouw vond de opgelegde regels
van toen en nu deels vergelijkbaar,
maar wees tevens op de verschillen:
"Het maakt nogal wat uit of de overheid die de regels oplegt je vijand is of
je vriend," aldus Terlouw.
Voor de jongeren die aan het project
'Vrijheid en wat nu?' hebben deel
genomen vond de apotheose plaats op
Bevrijdingsdag 5 mei. Die dag werd de
talkshow met daarin de film 'Ontmaskerd'
tot vier keer toe uitgezonden door Siris
tv.
* Talkshow en film terugkijken kan via:
www.youtube.com/watch?v=JaM8ethE6rs
* Het boek Death Valley De Peel van auteur Piet Snijders
is verkrijgbaar via:
www.webshop-museumklokenpeel.nl

Groepsbezoek
en arrangement

Heb je de mooie taak gekregen een uitje te organiseren
voor een groep of voor de familie-reünie? Vind je dat lastig
omdat niet iedereen dezelfde interesses deelt? Of omdat je
met jong en oud rekening wilt houden?
Omdat je ook een slecht-weer programma moet hebben?
Of omdat je ook voor koffie en lunch moet zorgen en je
met een grote groep niet overal terecht kunt?
Als op één van deze vragen het antwoord
‘ja’ is, lees of kijk dan hier hoe we een
dagje uit compleet voor je kunnen verzorgen.
Wil je meer informatie over de mogelijk
heden van groepsbezoeken?
Op www.museumklokenpeel.nl/groepen
vind je alle informatie, inclusief een uitnodigend youtubefilmpje.
Wat zeggen onze bezoekers:
Deetje van Opstal, Huurdersvereniging
Mariënhage:
"Het was een bijzonder geslaagde dag.
De rondleiding was erg interessant en

werd heel leuk gebracht door de gids.
Ook de lunch was goed met plezierige
bediening. Iedereen was meer dan
tevreden!"
C. Groenendaal, leraar Brede School
De Wentelwiek
"Mijn complimenten! Het gebodene is
fantastisch en opgesteld in een fraaie
omgeving. Een extra pluim voor de
gidsen die de rijkdom van uw museum
hebben laten zien. En het personeel
van de catering, dat ons vriendelijk
hielp om onze wensen in vervulling te
laten gaan."
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Antoinette Bol, Vrouwen van Nu,
afd. Monnickendam
"Wat een ontzettend leuke middag,
super! Een voortreffelijke lunch, een
boeiende uitleg in het museum, en
de warme ontvangst."
M.B., organisator reünie oud-bestuursleden Unitas jaren 50, Wageningen
"We kijken met veel plezier terug op
onze reünie. Overal werden we door
iedereen even hartelijk ontvangen, bij
de receptie, de koffie en lunch, in de
museumzalen. De rondleiding was heel
bijzonder en de lunch op het terras was
goed voor elkaar."

Zilver bij ‘Leukste uitje Noord-Brabant’
En wéér zat Museum Klok & Peel erbij. Tijdens de livestream prijsuitreiking
van de ANWB-verkiezing ‘Leukste uitje van 2021’ won het museum zilver.
Daarmee behoort Museum Klok & Peel, ook landelijk gezien, tot de absolute
top van de leukste provinciale uitjes. Bovendien voelde dit zilver in de lastige
coronaperiode van gesloten museumdeuren niet enkel als een bekroning,
maar ook als een hart onder de riem.
Tussen dierenparken
De prijswinnaars werden dit jaar per
provincie bekendgemaakt tijdens een
livestream uitzending op donderdag
4 februari vanuit het FOX Theater in
Hoofddorp. In de provincie NoordBrabant waren acht uitjes genomineerd
voor de titel.
Het brons werd uitgereikt aan Dierenrijk
Europa en winnaar van het felbegeerde
goud was ZooParc Overloon. Twee dierenparken die nog wel bezoekers hadden mogen ontvangen.
En daartussen dan als tijdelijk gesloten

uitje Museum Klok & Peel, dat voelde
echt als een sympathieke verrassing.
Steun in de rug
Frank van Kempen, manager van het
Astense museum toonde zich dan ook
blij dat er ondanks de sluiting zoveel
museumbezoekers en -liefhebbers hun
stem hadden uitgebracht op Museum
Klok & Peel.
"Dit voelt als ’n enorme steun in de rug,”
aldus Van Kempen. "Dit motiveert vrijwilligers en medewerkers om actief
vooruit te kijken.”

Kidsproof
Behalve de zilveren onderscheiding van
de ANWB verwierf Museum Klok & Peel
het keurmerk Kidsproof Museum 2021,
eveneens een belangrijk certificaat.
Immers: wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Het is dan ook geen toeval
dat het museum zich in coronatijd veel
moeite heeft getroost om kinderen na
de heropening aan zich te binden.

Museum draait mee in kunstproject
rond 200 jaar Zuid-Willemsvaart
Museum Klok & Peel levert deze
zomer een bijdrage aan het cultuurhistorisch kunstproject Dat wat blijft
van de Bossche beeldend kunstenaar
Monique Broekman en co-curator
Alexandra van Dongen. Aanleiding is
het 200-jarig bestaan van de ZuidWillemsvaart, de scheepvaartverbinding tussen Den Bosch en Luik.

Dit kanaal is van grote betekenis geweest voor de economische ontsluiting van
Zuidoost-Nederland. Het initiatief voor de aanleg ging 200 jaar geleden uit van
koopman-koning Willem I. Naar hem is het kanaal genoemd. De voorbereidingen
begonnen in 1818, de feitelijke aanleg duurde van 1822 tot 1828.
Binnenvaartschip
Om het 200-jarig bestaan van het kanaal te markeren bedacht Monique Broekman
het project Dat Wat Blijft 2019-2022, met onder andere een reizende tentoonstelling op het binnenvaartschip de Oostenwind door de Zuid-Willemsvaart van
Maastricht naar Den Bosch. Die tentoonstelling doet Maastricht, Weert, Helmond
en Veghel aan. De expositie aan boord is een groeibriljant die mede wordt gevoed
door culturele instellingen aan de oevers van het kanaal, zoals Museum W(Weert),
Museum Klok & Peel (Asten), de Cacaofabriek Helmond, Fabrique Magnifique
(Veghel) en het Noord-Brabants Museum (Den Bosch).
Turf
Aan ons museum het verzoek om een typisch Peellands product voor de expositie
aan te dragen, alsmede enkele verhalen die de Peel en de Zuid-Willemsvaart met
elkaar verbinden. Voor het typisch Peellandse product viel de keuze natuurlijk op de
intussen zeldzaam geworden turf. De enorme voorraden veen van de Groote Peel
hebben immers ooit via de Zuid-Willemsvaart hun weg naar de Europese markt
gevonden. Voor de verhalen hebben we geput uit dramatische gebeurtenissen ten
tijde van de turfwinning en de Tweede Wereldoorlog en zochten we naar sporen
van kunstenaar Joseph Beuys. Dat wat blijft kende door corona een aarzelende
start, maar doet in juli toch Helmond en Veghel aan.

Turf uit de Peel voor Dat wat blijft.

Meer informatie: www.facebook.com/stichtingpuckworks
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Jaarkaart voor gezinnen
met laag inkomen
Museum Klok & Peel heeft met de Stichting
Leergeld Asten-Someren een bijzondere
overeenkomst gesloten. Op basis daarvan
krijgen 65 gezinnen met een laag inkomen
uit Asten en Someren een jaarkaart voor
het museum.
Het idee voor deze sociaal-culturele samenwerking kwam van Joop van Dijck,
voorzitter van Stichting Leergeld AstenSomeren. Van Dijck: "Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële
redenen niet meedoen aan activiteiten
die voor hun leeftijdsgenoten heel nor-

maal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de
zijlijn. Onze stichting stelt zich ten doel
om daar iets aan te doen.”
Museumvrijwilliger Bram Nugteren en
manager Frank van Kempen reageerden
direct positief en kwamen met een
concreet voorstel. Al eerder smeedde
Bram Nugteren namens het museum
met diverse maatschappelijke organisaties samenwerkingsverbanden.
Zo kunnen bewoners van Wooncentrum
Savant de Lisse uit Asten het hele jaar
door het museum bezoeken met een
speciaal pasje.

De jaarkaart geeft de gezinnen niet alleen het recht om Museum Klok & Peel
te bezoeken, maar is ook bedoeld voor
de evenementen die het museum in
normale tijden door het jaar heen
organiseert.
De wethouders Sociaal Domein van
Asten en Someren zijn enthousiast over
het samenwerkingsverband. Wethouder
Janine Spoor van Asten: "Ik juich het toe
dat een bezoek aan ons mooie museum
ook voor onze inwoners met een krappe
beurs mogelijk is gemaakt.”
Wethouder Theo Maas van Someren:
"Uitstekend dat kinderen en jongeren via
Leergeld het mooie het mooie Museum
Klok & Peel in Asten kunnen bezoeken.
Óók als het om cultuur gaat is het voor
hen belangrijk om méé te kunnen
doen. Hopelijk volgen nog vele culturele
instellingen dit mooie voorbeeld!”

KLM toont
Klok & Peel
Museum Klok & Peel is één van de
selecte musea waarvan je dit jaar
kennis kunt nemen via het Inflight
Systeem van de KLM. Wij ontvingen
hier al leuke reacties op van onze
reizende museumbezoekers.

Peperdure reclame? Nee hoor.
Museum Klok & Peel haakte al in een
vroeg stadium aan bij MuseumTV.
Dat is met meer dan 300 deelnemende
musea sinds 2016 uitgegroeid tot hét
videoplatform dat kunst, cultuur en
erfgoed tot leven brengt. Het videoplatform toont tentoonstellingen,
collecties en musea.
Publiek dat niet vanzelfsprekend tot
de doelgroep behoort, wordt opgeroepen om musea te gaan bezoeken.
De video’s zijn te zien via
www.museumtv.nl, de MuseumTV
app, via KPN en Vodafone Ziggo.
En nu dus ook bij de KLM. Leuk, toch?

De zeemeermin, ontworpen door Genia van der Grinten-Lücker.

Museumweek pronkstuk
‘Zeemeermin’ in landelijke
Museum Escape Game
Museum Klok & Peel presenteerde ‘de Zeemeermin’ op de basklok van the
'Netherlands Carillon' als hét pronkstuk voor de 7e (digitale) Nationale
Museumweek. De inzending bracht de actuele tentoonstelling Klokken voor
Amerika – over het Nederlandse geschenk aan Amerika na WOII – onder de
aandacht. Bovendien gaf onze zeemeermin wijlen de Astense kunstenares
Genia van der Grinten-Lücker en de Weerter matrijzenmaker Ernest Goyarts
de aandacht die zij verdienen.
Onze inzending werd gekozen als één
van de 10 ‘gestolen’ pronkstukken van
Nederlandse musea en speelde een
belangrijke rol in de (eerste) landelijke
Museum Escape Game van Museumkids.
Met de kreet ‘Help!! Ons pronkstuk is
gestolen’ werd kinderen gevraagd om
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met hulp van een politiedossier,
bewijsmateriaal en opdrachten het
mysterie van de verdwenen pronkstukken digitaal op te lossen. Het spel kon
in de meivakantie gespeeld worden en
werd wegens succes verlengd.

Heel de Peel:

nieuw standaardwerk

over een uniek

natuurgebied
Dit voorjaar is het schitterende boek 'Heel de
Peel' van de persen gerold, geschreven door
zeven auteurs met onderwijskundige achtergrond en uitgegeven door de Stichting VEEN.
'Heel de Peel' sluit aan bij de integrale kijk
die Museum Klok & Peel heeft op de Peel.
Vandaar dat het boek een prominente plaats
heeft gekregen in de museumshop.

'Heel de Peel' behandelt in toegankelijke
taal geologie en geografie; archeologie
en cultuurhistorie; flora en fauna; ontginnings- en verveningsgeschiedenis;
bedreigingen en natuurontwikkeling.
Het boek telt ruim 400 pagina's.
Oud-staatsman Jan Terlouw kreeg op
woensdag 14 april het eerste exemplaar
thuis uitgereikt. Op 30 april hield de
uitgever het boek publiekelijk ten doop
tijdens een presentatie op CCDEETV in
het Cultuurcentrum Martin van Doorne
in Deurne. Al voordat het boek het levenslicht zag, deden verwachtingsvolle
geruchten de ronde: 'Heel de Peel' zou
een nieuw standaardwerk worden over
de Peel. Reden voor een vraaggesprekje
met Herman Peeters, voorzitter van de
stichting VEEN.
Waar kwamen die positieve 'rumours'
vandaan?
Peeters: "Onze auteurs zijn mensen van
naam en faam in het onderwijs.
Toen we zicht kregen op hun bijdragen

zijn we intensief reclame gaan maken.
Ruim 700 mensen bestelden het boek
bij voorinschrijving. Dan krijg je vanzelf
reuring."
Wat is de organiserende Stichting VEEN
precies?
Peeters: "Stichting VEEN staat voor
Verwerving Extra Eigendommen voor
Natuurontwikkeling. Het is een particuliere natuurorganisatie die landbouwgronden opkoopt die direct grenzen
aan bestaande Peelreservaten. VEEN
zet die in voor de vernatting van de
Peel en levert daarmee een bijdrage
aan het behoud en herstel van hoogveen in de Peelreservaten."
Wat beoogt de stichting met 'Heel de
Peel'?
Peeters: "Het boek is één groot pleidooi
voor de Peel en gaat een rol spelen in
bewustmaking. We hebben de titel
'Heel de Peel' gekozen omdat het boek
niet alleen gaat over de grote reservaten
Groote Peel en Verheven Peel, maar
22

ook over de kleinere Peelrestanten in
het Brabants- en Limburgse grensgebied.
Daarnaast roept de titel op om de
natuurkundige waarden van al die
Peelrestanten te helen."
Nog meer wetenswaardigheden?
Peeters: "De auteurs zijn Piet Blankers,
Hans van de Laarschot, Boena van
Noorden, Wim van Opbergen, Jos Pouls,
Jan Slaats en ik. Voor de vormgeving
tekenen Wim Jacobs en Marcel van de
Voort. Het boek is rijk geïllustreerd in
full colour met grafieken, tabellen,
kaarten en schitterende foto’s van
vroeger en nu. Door verschillende
subsidies hebben we de prijs laag
kunnen houden: € 29,95 voor een
werkelijk prachtig boek."
Heel de Peel,. 400 pagina's. Uitgave Stichting Veen.
Diverse auteurs. Bij Museum Klok & Peel verkrijgbaar
in de museumshop. Op zoek naar Peelbeleving?
Kom dan naar Museum Klok & Peel.
www.museumklokenpeel.nl/collecties/de-peel/

partners, sponsoren en vrienden

Van Golstein Brouwers BV Asten

Het museumbestuur dankt partners, sponsoren en vrienden
voor de samenwerking aan een duurzame toekomst!
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Nu verkrijgbaar:

€ 3,00
Speurtochten door
Museum Klok & Peel
voor de jeugd van 4/7 jaar
en 7/12 jaar.

Nu in onze webshop:
Klokkenroof!

€ 19,45

€ 19,45

€ 9,95

