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Programma/tentoonstellingen 

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 

Voor looptijd exposities en actuele informatie: 
www.museumklokenpeel.nl 

Educatie
• Doorlopend activiteiten gekoppeld aan de  
 exposities voor basis- en voortgezet onderwijs
 www.museumklokenpeel.nl/onderwijs

Openingstijden
• Actuele openingstijden vindt u op 
 www.museumklokenpeel.nl

Evenementen
•  Museum in wintersfeer 26 december 2021
 tot en met 9 januari 2022
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De Peel
een 

Mysterie 



De betrokkenheid van de Astense 
politieke partijen bij het museum is 
stevig, inhoudelijk en met een positieve 
grondhouding met hen besproken. 
Ook met het College van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Asten 
gaan we de komende twee jaren 
vernieuwende stappen zetten met het 
museum van en voor Asten. 
Een museum waar we als Astenaren 
trots op zijn en waar we iedere bezoeker 
van binnen en buiten Asten van harte 
welkom heten.
 
Dat gaan we in eerste instantie doen in 
overleg met de Astense VVV, Astense 
ondernemers, musea uit de buurge-
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meenten, het Regionaal Historisch 
Centrum Eindhoven, Staatsbosbeheer, 
Waterschap Aa en Maas, Land van de 
Peel met in het verlengde daarvan 
Innovatiehuis de Peel, Brainport en 
zoveel meer regionale overheids- en 
marktpartijen die voor ons van meer-
waarde kunnen zijn.

Het vernieuwende zal uitgaan van al 
het waardevolle dat er al is, met enorm 
veel respect en waardering voor al het 
bestaande in ons museum waar voor-
gaande bestuursleden en al onze onmis-
bare vrijwilligers tot op heden aan bij-
dragen of bijgedragen hebben.
Samen met onze vrijwilligers, onze 

gewaardeerde medewerkers en het 
nieuwe bestuur gaan en zijn we in 
gesprek om te vernemen wat goed gaat, 
wat beter kan en welke nieuwe uitda-
gende elementen we aan ons museum 
kunnen gaan toevoegen om de bezoe-
kersstroom naar ons museum en dus 
naar Asten gestaag te kunnen laten 
groeien.

Mocht u ideeën hebben of verbeter-
suggesties hebben, schroom dan niet 
ons als bestuur te benaderen: zo laten 
we zien dat we samen ambassadeur zijn 
voor het Astense Museum Klok & Peel!

Namens het bestuur een gezond, 
dynamisch en succesvol (cultureel) 
2022 gewenst!

 Frans Stienen, 
Voorzitter

Enthousiast 
vernieuwen  
In een paar woorden opschrijven wat er de afgelopen maanden aan gesprekken 
heeft plaatsgevonden over en in ons museum is eigenlijk niet te doen.
Maar één ding is daarbij wel duidelijk: groot enthousiasme bij alle gespreks-
partners om samen de schouders te zetten onder een volgende, vernieuwende 
fase voor het museum!

Begin augustus bereikte ons het bericht van het overlijden van 
ir. Cas Eijsbouts uit St Michielsgestel. Hij werd 95 jaar. 
De heer Eijsbouts heeft vele jaren een grote betekenis gehad voor 
ons museum bij de realisatie van de nieuwe collectiepresentaties 
klok & beiaard. 
Mede door zijn bijdragen hebben deze een grote kwaliteitsimpuls 
gekregen. Met trots heeft hij vorig jaar nog de laatste ontwikkelingen 
en in het bijzonder de expositie Klokken voor Amerika kunnen 
aanschouwen. 
Cas Eijsbouts was vooral dankbaar voor de grote transformatie van 
het museum in het belang van Asten, zijn geboortedorp.

In Memoriam Cas Eijsbouts 

Voorwoord
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Laten we Jan voorstellen. Van de Rijdt 
werd in 1952 in Schijndel geboren. 
Na zijn lagere school volgde hij de 
bèta-opleiding aan het Gymnasium 
Bernrode in Heeswijk-Dinther. Wiskunde 
was zijn passie, "maar omdat een nogal 
saaie medestudent daarvan was weg-
gelopen omdat het te saai zou zijn, 
koos ik Engels als vervolgstudie". Dat was 
ten tijde van Bob Dylan en alle andere 
groten van de popcultuur. In Nijmegen, 
het 'Havana aan de Waal', genoot Jan 
'een heerlijke studententijd'.  

"Met Engels in je bagage," vertelt Jan, 
"kom je in negen van de tien gevallen 
in het onderwijs terecht. Ook ik. Al in 

Een doorgewinterde bestuurder, een man die Asten en omgeving al 
jaren kent en die Museum Klok & Peel een warm hart toedraagt. Als je 
zo iemand in je bestuur kunt krijgen, mag je je handjes dichtknijpen. 
Museum Klok & Peel doet dat ook vanwege komst van Jan van de Rijdt, 
de nieuwe vice-voorzitter van het museum.   

Jan van de Rijdt denkt   
graag in projecten  

mijn studententijd gaf ik les. In 1978 had 
ik mijn eerste benoeming aan de Mavo 
in Someren; een jaar later kwam ik te-
recht bij het College Asten-Someren."
"Via een coördinatorschap werd ik daar 
in 1989 conrector. In de zomer 1990 
verhuisde ik definitief naar Asten. 
Nadat Nico Meijer in 1994 volkomen 
onverwacht overleed, werd ik in 1995 
rector. Dat ben ik gebleven tot mijn 
pensionering in 2013."
"Het was mijn bedoeling om op 61-jarige 
leeftijd, de vroegere VUT-leeftijd, te 
stoppen met werken. Maar omdat ik 
voor de onderwijsorganisatie OMO 
CAO-onderhandelingen had gevoerd 
met de vakbonden, ben ik dat werk 

parttime blijven doen. Daarna kwamen 
er andere parttime klussen op me af, 
zoals het interim-schoolleiderschap. 
Dat is dankbaar werk. Een enkele keer 
ben ik wel in een probleemsituatie 
terecht gekomen, maar ook daar kijk 
ik met voldoening op terug. Als je bij 
problemen open bent tegenover 
iedereen blijken ze vaak oplosbaar." 

Behalve in het onderwijsveld was Jan 
van de Rijdt ook zeer actief in het maat-
schappelijke leven van Asten-Someren. 
Voorzitter van 't Jaspersport Someren-
Asten, van Jong Nederland Asten, van 
Heemkundekring De Vonder Asten-
Someren, van de Stuurgroep Cultuur-
plein en bestuurslid van de lokale 
omroep SIRIS. In enkele van die functies 
kwam hij over de vloer bij Museum 
Klok & Peel voor educatieve of heem-
kundige aangelegenheden. 
Jan: "Ik was ook wel sparringpartner in 
brainstormsessies met oud-voorzitter 
Harry van der Loo. Toen hij vertrok werd 
automatisch diens opvolging actueel. 
Ik wilde wel iets structureels doen voor 
Museum Klok & Peel, maar niet als 
voorzitter. Liever projectmatig, dat past 
beter bij mij." 
"Het heeft even geduurd voor we tot 
een werkbare opvolging kwamen, maar 
de interim periode is goed besteed. 
Toen Frans en ik elkaar eenmaal gevon-
den hadden in een taakverdeling van 
voorzitter en vice-voorzitter werd het 
gemakkelijker om het bestuur verder te 
vernieuwen. Met Wil nog steeds als 
penningmeester, Jos als bestuurslid 
museaal, Barbara als juridisch deskundig 
secretaris en Ida voor het hoofdstuk 
communicatie, hebben we een mooie 
ploeg mensen bijeen om het museum 
naar een nieuwe toekomst te leiden."
Jan van de Rijdt is blij dat de relatie met 
het gemeentebestuur weer verbeterd 
is en dat het museum en ondernemend 
Asten elkaar weten te vinden. Over de 
volgende prioriteiten zegt hij: "In het 
museum is groot onderhoud nodig aan 
een aantal zaken. Wij willen het publiek 
boeien met een goed verhaal én kwali-
teit. Verder zou het mooi zijn als we als 
tegenhanger van de Pompoendagen 
ook in het voorjaar – bijvoorbeeld tijdens 
de meivakantie – een meerdaags top-
evenement zouden kunnen ontwikkelen, 
ook weer samen met ondernemend 
Asten."
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Barbara van den Oever 
Barbara van den Oever, geboren en 
getogen in Asten, woont met haar gezin 
aan de Patersweg in Asten. Zij is in juni 
2021 toegetreden tot het bestuur als 
secretaris. Barbara heeft rechten gestu-
deerd in Maastricht. Na een afsluitende 
stage op Curacao is zij vanaf 2002 
werkzaam bij Achmea. Barbara werkt als 
jurist Sociaal Zekerheidsrecht en staat 
cliënten bij met een rechtsbijstandsver-
zekering in procedures tegen UWV en 
gemeentes. Door haar ervaring weet zij 
de weg te vinden in de wet- en regel-
geving. 
Barbara ging als kind al met haar school 
naar het museum. Als moeder met twee 
zonen van 10 en 11 komt zij er nog 
steeds. Barbara: "Museum Klok & Peel is 
een fantastisch museum dat heel veel te 
bieden heeft. Maar het is ook belangrijk 
dat de zaken achter de schermen goed 
geregeld zijn, ook al zijn die zaken 

Het bestuur van Museum Klok & Peel heeft zich in de afgelopen periode 
versterkt met de benoeming van Barbara van den Oever en Ida Verhaar. 
Barbara is de nieuwe bestuurssecretaris en Ida pakt taken op rondom 
marketing en publiciteit. 

minder zichtbaar voor bezoekers. Juist 
daarin hoop ik mijn bijdrage te kunnen 
leveren." 

Ida Verhaar
Ida Verhaar is getrouwd, moeder van 
twee zoons en woont met haar gezin 
aan de Dijkstraat in Asten. Ze is sinds 
2020 als vrijwilliger in het museum actief 
in de rol van marketing coördinator. 
Daarvóór werkte ze onder andere in de 
grafische - en printindustrie, waar ze 
ruim 30 jaar strategisch product planner 
was, marketeer en project manager. 
Haar passie is een potentiële klant tonen 
hoe verrijkend een bepaald product of 
een dienst kan zijn. Ida: "Ik zoek graag 
naar het verhaal rondom een product 
en wil dat zo aansprekend vertellen dat 
de boodschap wordt opgepikt." 
“Ook Museum Klok & Peel heeft veel 
moois te bieden. Het museum beschikt 
over twee prachtige collecties, waarover 

Barbara van den Oever.

Museumbestuur Klok & Peel is weer op sterkte 

Barbara van den Oever en Ida Verhaar 
            

nieuwe gezichten in het bestuur  

enorm veel verhalen te vertellen zijn. 
De rondleiders kennen er veel, het éne 
nog specialer dan het andere. Eén van 
de uitdagingen van dit museum is om 
deze verhalen ook op eigentijdse ma-
nieren en meer interactief te presenteren 
aan het publiek. Het licht moet onder 
de korenmaat vandaan.”
Ida wil met het marketingteam ook aan 
de slag om museumbezoekers meer 
stem geven. "Enthousiaste bezoekers 
zijn automatisch goodwillambassadeurs. 
Er is geen betere marketing denkbaar 
dan de positieve indrukken die bezoe-
kers zelf uitdragen. Een eerste idee 
hiervoor is het aanreiken van foto 
hotspots in het museum en in de 
museumtuinen*. We gaan stimuleren 
dat bezoekers daar foto’s maken en 
bijvoorbeeld op social media plaatsen. 
Zo leven er bij het marketingteam 
meer ideeën. Een prachtige uitdaging 
om daarmee aan de slag te gaan!"

* Lees elders in dit Magazine meer over deze
  foto hotspots.

Ida Verhaar
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"Museum Klok & Peel," aldus Stienen, 
"heeft in de afgelopen jaren een fantas-
tische naam opgebouwd in culturele 
kringen. Provinciaal, nationaal, bij de 
belangrijke cultuurfondsen, overal ken-
nen ze dit museum als een dappere 
culturele instelling die altijd aan de weg 
timmert en die waardering en erkenning 
verdient. Die reputatie willen wij natuur-
lijk graag behouden."
"Maar tegelijk moeten we constateren 
dat het museum in eigen omgeving 
– even los van de zeer betrokken vrien-
den en vrijwilligers – minder vitaal leeft. 
De doorsnee Astenaar denkt bij cultuur 
eerder aan de harmonie, Jong Nederland 
of carnavalsstichting De Klot dan aan 
het museum."

"Ik misgun die verenigingen hun plek 
niet," haast Stienen zich te zeggen, "maar 
ik vind dat de doorsnee Astenaar 
Museum Klok & Peel óók in zijn hart 
moet kunnen sluiten. Te weinig Astena-
ren en inwoners van de buurgemeenten 
realiseren zich dat het museum een parel 

Een voortgangsgesprek met Frans Stienen, sinds dit voorjaar voorzitter van 
Museum Klok & Peel, mondt als vanzelf uit in een pleidooi om het museum de 
komende jaren beter in te bedden in de lokale en regionale gemeenschap. 
Als bestuurder pur sang – oud-wethouder in zowel Asten als Helmond – weet 
Stienen als geen ander dat daar de verbeterpunten voor de komende jaren 
liggen. 

is aan de culturele kroon van Peelland. 
Haal dit museum weg en vraag je dan 
af waarom een toerist nog naar Asten 
zou moeten komen. Zowel de gemeente 
als de regio zou meteen een stuk minder 
aantrekkelijk zijn. Met dat idee in het 
achterhoofd, gaan we komende jaren de 
basis verbreden waarop het museum 
steunt."

Voorzitter Frans Stienen en zijn nieuwe 
bestuur zijn deze operatie begonnen 
met intensief overleg met de lokale 
politiek. Stienen: "We hebben met het 
gemeentebestuur een periodieke 
voortgangsrapportage afgesproken die 
sterk toekomstgericht is. Waar willen we 
met dit museum naar toe; hoe reëel is 
dat perspectief; liggen we op koers en 
hoe gaan we de reis samen faciliteren. 
We bespreken dat samen met de ge-
meentelijke commissie Burgers. 
We hebben daar wel enkele restricties 
aan gesteld. De belangrijkste daarvan 
is dat de gemeenteraad de komende 
twee jaar de bestaande exploitatiesub-

sidie in stand houdt. We gaan geen extra 
geld vragen, maar tegelijk moet het be-
zuinigingsspook ook van tafel. Op deze 
manier steunen we elkaar en ontstaat 
de broodnodige rust om het museum 
naar een nieuwe toekomst te geleiden."

Stienen realiseert zich heel goed dat 
deze afgesproken koers niet voor alle 
raadsfracties even gemakkelijk is. 
"Maar indachtig de enorme betekenis 
die het museum heeft voor de gewenste 
toeristische ontwikkeling van Asten, 
moeten er nu eenmaal soms moedige 
besluiten genomen worden die getuigen 
van visie en inzicht." 

Voor Frans Stienen is het een uitge-
maakte zaak dat er een andere relatie 
moet komen met raadsfracties en 
individuele gemeentebestuurders. 
"Dat bijvoorbeeld een gemeenteraadslid 
niet weet waar hij of zij de deur naar de 
receptie van het museum moet zoeken, 
moet natuurlijk niet kunnen. Vandaar 
dat wij alle politieke groeperingen en 
alle fracties hebben uitgenodigd om los 
van elkaar op het museum van gedach-
ten te wisselen over de toekomst van 
deze instelling. Sommige groeperingen 
kwamen met tien man, andere met drie. 
Allebei prima. Het ging erom dat we 
open gesprekken hadden over verleden, 
heden en toekomst van het museum. 
Zo hebben we ook gesprekken gehad 
met individuele leden van B & W en met 
het voltallige college. Wij van het 
museum hebben deze gesprekken 
ervaren als bijzonder prettig en 
opbouwend." 

Stienen vindt informele gesprekken 
belangrijk: "Ze helpen voorkomen dat er 
soms ongenuanceerde krantenkoppen 
verschijnen die ten onrechte onrust 
veroorzaken onder publiek of vrijwilli-
gerskorps."
En intussen is het natuurlijk zaak dat 
Museum Klok & Peel zich blijft manifes-
teren als culturele trekpleister die altijd 
iets bijzonders te bieden heeft en waar 
het publiek graag naar toe gaat én in 
terugkomt. De jongste Pompoendagen 
'We'll meet again' waren alvast zeer 
hoopgevend! 

Het college van B & W en het bestuur van Museum Klok & Peel tijdens de Pompoendagen 
onder de 'We'll meet again'-arend.  

Voorzitter Frans Stienen: "Nieuwe toekomst begint bij bredere basis"

Museum schudt het eigen bed op
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De klokken 
luiden weer!
Op een winderige maandagmiddag in oktober spreken we 
Frank van Kempen, verantwoordelijk voor de dagelijkse 
leiding in Museum Klok & Peel, over het opstarten van 
het museum na de lockdown. Het was er lange tijd oor-
verdovend stil geweest door de pandemiemaatregelen.

Hoe is de herstart in juni 2021 van het museum gegaan?
Frank: "De eerste dag van de herstart was er een met een 
gouden randje: een gezin uit Katwijk stond ongeduldig te 
wachten tot het museum de deuren zou openen; het had, 
na een hotelovernachting in Nobis, ons museum uitgezocht 
om als eerste te bezoeken. Dat was een mooi begin." 
"Voorts waren we opgelucht over het aantal vrijwilligers, dat 
zich weer meldde om in het museum aan het werk te gaan. 
Onze vrees voor afzeggingen bleek ongegrond.                                        
Het werven van nieuwe vrijwilligers had stilgelegen tijdens de 
lock down. Daarbij speelt de zichtbaarheid van het museum 
een belangrijke rol: evenementen als de Pompoendagen die 
er weer aankomen, zijn belangrijk voor het werven van 
nieuwe vrijwilligers. "

Wat had prioriteit bij de herstart van het museum?
"Het belangrijkste was dat de vrijwilligers een warm onthaal 
kregen. Zij moesten zich kunnen informeren en elkaar ont-
moeten. " 
"In de laatste week voor de heropening hebben we drie 
groepen (rondleiders, receptie en café), gevraagd naar het 
museum te komen om bij te praten over het nieuwe bestuur, 
onderhoud aan het gebouw, het updaten van de tentoon-
stellingsruimtes, het promoten van nieuwe aanwinsten, het 
bijwerken van de website en het ontwikkelen van de 
Avontuurkes (speur-doetochten voor kinderen). Ik heb 
genoten van de drukte en het enthousiasme. Er was weer 
reuring in het museum. "

Welke hobbels zijn er genomen bij de herstart?
"We hebben een plan opgesteld om Klok & Peel coronaproof 
te maken: looproutes, desinfectie-punten, spatschermen, 
een nieuw reserveringssysteem, leefregels voor museum-
medewerkers en bezoekers. De subsidie van het Kickstart 

Cultuurfonds hielp 
daarbij. De extra gelden worden gebruikt om de 
doorloop in de luidklokkenhal te verbeteren zodat ook 
daar de 1,5 m-afstand regel kan worden gerespecteerd. 
Tegelijk maken we met hulp van een vormgever de 
tentoonstellingsruimte met een update aantrekkelijker."

"Nog zo’n hobbel is het omgaan met afzeggingen op het 
laatste moment. De vrijwilligers wordt gevraagd bij milde 
klachten zelf een zorgvuldige afweging te maken. Dankzij 
de flexibiliteit van onze mensen is het nog steeds opgelost. 
Verder zorgt de onvoorspelbaarheid van de pandemie ervoor 
dat het lang onzeker blijft of een geplande activiteit door 
kan gaan". 

Zijn er, terugkijkend, beslissingen genomen die je nu anders 
zou nemen?
"Het eerste waar ik aan denk is het warme onthaal dat we aan 
drie groepen vrijwilligers hebben gegeven. Dat zou ik nu veel 
breder doen: ook voor de mensen van de ICT, de administratie, 
de coördinatoren, de educatiegroep, vanwege het verbin-
dende en motiverende effect. Een leerpunt, dus."

Heeft de pandemie ook een positief effect gehad voor 
het museum?
"Jazeker, door het thuiswerken en de vakanties in eigen land 
zijn bezoekers meer gericht op nabije activiteiten. Vooral 
gezinnen, opa’s en oma’s met kleinkinderen zijn de afgelopen 
periode veelvuldig ‘op Avontuurke’ gegaan in Klok & Peel. 
De vrijwilligers maken dit mogelijk, we kunnen ze niet missen."

Foto: Na de lockdown meldden zich weer veel vrijwilligers om in het 
museum aan de slag te gaan, zoals hier te zien is bij de opening 
van de pompoendagen.

Gezien de hoge besmettingscijfers zijn er in november 
weer nieuwe overheidsmaatregelen afgekondigd. 

Aangezien die op gezette tijden kunnen wijzigen is het 
niet opportuun om daar hier gedetailleerd op in te gaan. 
In zijn algemeenheid volgt het museum als doorstroom-
locatie het protocol van de Museumvereniging. Hebt u 

vragen over wat wel en niet kan in Museum Klok & Peel 
raadpleeg dan onze website www.museumklokenpeel.nl 
of stuur een mailbericht aan info@museumklokenpeel.nl 

en er wordt contact met u opgenomen.
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          e flankversiering herinnert aan 
ontwerpen van Genia Lücker-van der 
Grinten, die rond 1950 versieringen voor 
Eijsbouts ontworpen heeft, zoals in 
1952 voor The Netherlands Carillon in 
Arlington. 
Tussen 1947 en 1953 werkten de Neder-
landse fabriek van torenuurwerken 
B. Eijsbouts uit Asten en de scheeps-
schroevengieterij Lips uit Drunen samen. 
Lips had op het gebied van gieten meer 
mogelijkheden en kon ook grotere 
klokken gieten. 
Maar werkte Eijsbouts ook samen met 
de IJzergieterij die tot 1980 in Asten 
bestond? Of heeft men deze klok(ken) 
als experiment vervaardigd? Dat kan, 
maar de versiering is zo uitvoerig dat 
je die niet op een experimentele klok 
verwacht.
Tuur Eijsbouts, die in 1947 met klokken-
gieten begon en rond 1950 het bedrijf 
leidde, stond zeer open voor dit soort 
experimenten. Hij wilde zijn familie-
bedrijf graag laten doorgroeien. 
Met ijzer leek dat theoretisch te kunnen, 

Enige tijd geleden kreeg Museum Klok & Peel een bijzonder 

aanbod: een kleine stalen klok (diameter: 69 cm) met het 

ELA-logo. Dat staat voor Eijsbouts-Lips Asten. De klok 

toont op haar flank een versiering in de vorm van tegen 

elkaar gekeerde opvliegende vogels. Ook is er een 

sierrand van golvende lijnen rond de schouder. Door 

corrosie zijn de versiering en ook het logo moeilijk herkenbaar. 

want dat was gemakkelijker verkrijgbaar 
en veel goedkoper dan klokkenspijs uit 
koper en tin. Maar het gieten stelt 
andere eisen en daarom produceren 
klokkengieterijen hoegenaamd geen 
ijzeren objecten. IJzer wordt op veel 
hogere temperatuur gesmolten en dat 
heeft consequenties voor het hele bedrijf.
Stalen klokken kennen we vooral uit 
Duitsland. Rond 1850 werd in Bochum 
voor het eerst een gietstalen klok 
gegoten. Toonaangevend was de 
fa. Bochumer Verein (BVG) die in de loop 
van 120 jaar vele klokken uit gietstaal 
zou leveren. 
In 1867 behaalden de Duitse ijzergieters 
op de wereldexpo in Parijs zelfs een 
gouden medaille voor een 15 ton zware 
ijzeren klok. Deze kun je nog steeds in 
Bochum zien, ze staat er voor het stad-
huis. Na de twee wereldoorlogen 
zochten ook andere klokkengieterijen 
hierin hun heil en ze gingen samenwer-
ken met staalgieterijen. 
Ook in Nederland zijn gedurende een 
zeer korte tijd na de Tweede Wereld-

oorlog stalen klokken gegoten door de 
DEMKA. Maar gietstaal heeft natuurlijk 
andere (klank)eigenschappen dan brons. 
De Bochumer Verein heeft veel moeite 
gestoken in het verbeteren van de klank 
van de gietstalen klok. Maar uiteindelijk 
heeft de bronzen klok het pleit gewon-
nen. In 1970 werd in Bochum de aller-
laatste stalen klok gegoten. 
Contact met Royal Eijsbouts, en ook met 
oud-medewerkers leverde tot nog toe 
geen nadere bijzonderheden op over 
de aangeboden stalen klok. Sterker: 
niemand herinnerde zich iets van door 
(of voor) Eijsbouts gegoten stalen klok-
ken. 
De klok, dat weten we, is tussen 1947 
en 1953 ontstaan en ze komt zeker uit 
Nederland. Maar helaas weten we niet 
waar vandaan. Dus blijven de vragen: 
waar en voor welk doel is deze gietijzeren 
klok gegoten? 

D

Een stalen 
klok van 
Eijsbouts

Wie helpt de 
raadsels oplossen? 
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Eerst de bronzen Gezichtsbel uit de 
Ijebu-regio in het zuiden van Nigeria. 
Een antropomorfe klok, een voorwerp 
waaraan menselijke eigenschappen 
werden toegekend. 
Plaatselijk heten dergelijke klokken omo. 
Van oudsher waren ze eigendom van de 
vorst en andere hoogwaardigheidsbekle-
ders van de Ijebu-Yoruba-maatschappij. 
Ijebu was een koninkrijk in Zuid-Nigeria. 
Het werd geregeerd door een awujale. 
Dit vorstelijke ambt bestaat nog steeds. 
De drager daarvan heeft enkel nog een 
representatieve functie. 
De ajuwale had een tegenhanger in het 
Osugbo of Ogboni-genootschap, een 
raad van vrij geboren mannen, die 
tevens zijn hofhouding vormde. 
Dit genootschap was de belangrijkste 
sociaal-religieuze instelling in de Ijebu-
Yoruba-samenleving. De leden hadden 
religieuze taken, zoals het organiseren 
van ceremonies voor de voorvaderen. 
Deze worden als aardgeesten gezien. 
Via de ceremonies garandeerden zij de 
welvaart van de samenleving. Bij de 
ceremonies werden de omo – de ge-
zichtsbellen dus – gebruikt door zowel 
de awujale als de leden van het Osugbo-
genootschap. Ze vertegenwoordigden 
de verre voorvaderen. Iedere chief moest 
een gezichtsbel hebben die na zijn 
overlijden overging naar diens zoon. 
Van de iconografie van deze omo 
– de drie pinnen boven op het hoofd – 
is de betekenis onbekend. Wel weten 
we dat het cijfer drie binnen het 
Osugbo-genootschap een belangrijke 
rol speelde. Zoals een kookpot op open 
vuur steunt op drie stenen, zo steunt de 
Ijebu-beschaving op de drie elementen 

Onze museumbezoekers hebben 

deze zomer al volop de drie 

bijzondere nieuwe aanwinsten in de 

klokkencollectie kunnen bewonderen: 

de Hamsabel uit Thailand, de Gezichts-

bel uit Nigeria en de Camazotzbel uit 

Mexico. Ze staan broederlijk bijeen 

in de centrale gang van het museum 

en ze blijken echte blikvangers. 

De Hamsabel bespraken we al in 

Klok & Peel Magazine 16. Nu een 

nadere beschouwing van de twee 

andere aanwinsten. 

aarde, bolwerk en moraliteit. 
Vaak zijn er op ceremoniële voorwerpen 
versieringen in drietal te zien. Op deze 
bel bijvoorbeeld vindt men op de 
wangen drie strepen.

Camazotz
De andere nieuwe aanwinst is een 
stenen rinkelbel uit de Maya-cultuur, 
uit het Mexico van de 13e of de 14e 
eeuw. Deze bel stelt de vleermuisgod 
Camazotz voor. Letterlijk vertaald: de 
Doodsvleermuis. 
Deze geldt ais symbool voor dood en 
heropleving. De vorsten van de onder-
wereld Xibalba droegen hem op om 
hun vijanden te doden. Camazotz was 
overdag versteend, maar ’s nachts kwam 
hij tot leven. 
Hij woonde in Xibalba in een donkere 
plaats, het vleermuizenhuis. De Maya’s 
geloofden dat zij hun leven te danken 
hadden aan de goden, die Camazotz 
en andere duistere krachten hadden 
overwonnen. Daarom vereerden de 
Maya’s hen en brachten zij offers. 
Bijzonder is dat op deze bel nog over-
blijfselen van de originele crème en 
blauwe pigmenten te vinden zijn. 
Overigens: vooral niet schrikken als 
Camazotz ook bij Museum Klok & Peel 
's nachts tot leven komt. Het museum 
heeft in de tuin een eigen Xibalda met 
een eigen vleermuizenhuis...

De beide nieuwe aanwinsten zijn 
aangekocht en aan het museum 
geschonken door de Vrienden van 
Museum Klok & Peel. 

De omo, gezichtsbel uit Nigeria.

De Camazotz-rinkelbel uit Mexico.

Bellen met menselijke eigenschappen 

Nieuwe aanwinsten 
uit uiteenlopende 

culturen 
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Museum Klok & Peel heeft afgelopen zomer een 
mooie schenking aanvaard van het Rijksmuseum te 
Amsterdam. Curator Library Collections Geert-Jan 
Koot van de Research Library Rijksmuseum bood 52 
boeken aan uit Nederland, Frankrijk, Engeland, 
Duitsland en Zwitserland. Ze gaan over de geschie-
denis van klokken en de techniek van uurwerken en 
vormen een mooie aanvulling op de klokken- en 
beiaardbibliotheek van het museum. 
   
Faddegon
De boekenschat is oorspronkelijk afkomstig van de 
Stichting Vakopleiding Uurwerkmakers Faddegon. 
Die schonk in 2019 haar complete vakbibliotheek aan 
het Rijksmuseum. Het ging om ruim 300 boeken, waar-
onder titels uit de 18e en 19e eeuw. Bij controle bleek 
dat 'het Rijks' een aantal van de aangeboden boeken 
reeds in zijn bezit had. Met het bestuur van Faddegon 
werd afgesproken dat voor de dubbele exemplaren 
een goed onderkomen zou worden gezocht. 
Dat is nu Museum Klok & Peel in Asten geworden. 
Onze conservator Rainer Schütte hoefde ze niet eens 
te komen ophalen; ze werden op kosten van het 
Rijksmuseum naar Asten gebracht!  

Verrijking  
Zoals de hoofdmoot van de boekenschat Faddegon 
een bruikbare verrijking betekent voor de bibliotheek 
van het Rijksmuseum, zo is het doorgeschoven deel 
daarvan ook van grote waarde van ons museum. 
De meeste titels gaan over uurwerkmakers en 
zakhorloges. 
Het oudste boek dat aan onze klokkenbibliotheek is 
toegevoegd komt uit de 19e eeuw. Bibliografische 
gegevens: J.L. Smit, Horologie- en uurwerkmakers-
handboek. Nijmegen 1836. 
      
Horlogemakersfamilie 
Met de collectie Faddegon heeft Museum Klok & Peel 
nu ook een saillant stukje geschiedenis van de Amster-
damse horlogemakersfamilie Faddegon in beheer. 
De familie beoefende het horlogemakersvak vele 
generaties. 
De laatste actieve horlogemaker uit deze familie was 
Gerard Herman Faddegon (1911-1998), bijgenaamd 
De Witte. In 1954 hield het familiebedrijf op te bestaan. 
Gerard bleef daarna zijn passie uitdragen via de Stichting 
Museum en Archief van Tijdmeetkunde (SMAT), ook 
bekend als 'Klokkenmuseum'. Deze instelling was aan-
vankelijk gevestigd in het Stedelijk Museum Amsterdam 
en later in het Catharijneconvent in Utrecht. 
Na strubbelingen aldaar concentreerde Gerard Faddegon 
zijn horlogemakersactiviteiten in de Stichting Vakoplei-
ding Uurwerkmakers Faddegon. 

Schenking Rijksmuseum verrijkt
klokken- en uurwerkbibliotheek 

Conservator Klok Rainer Schütte toont de boekenschat afkomstig van het 
Rijksmuseum. 

Afbeelding boven: Gerard Herman Faddegon, bijgenaamd De Witte. 
Foto:Collectie Faddegon Familiy
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Onze museumzaal 

'De Peel, 'n mysterie' wordt 

nog deze winter verrijkt met een 

alleraardigste nieuwe attractie: 

de Wonderfoon. Dat is een ouderwetse 

bakelieten wandtelefoon met 

draaischijf, waarmee de museum-

 bezoeker zich als het ware 

'terug kan stralen' in de tijd. Hij 

hoeft maar vier cijfers te draaien 

– let wel: te draaien! – om te 

worden toegesproken 

door een onvervalste 

Peellandse dialect-

spreker. 

Die vertelt de laatste dorpsroddel, nodigt de luisteraar uit 'op de kermis' 
of belicht een ander thema in een Brabants of Limburgs dorpsdialect 
uit de Peel. Met de Wonderfoon werpt Museum Klok & Peel zich op als 
doorgeefluik van Peellandse dialecten, ofwel vestigt het de aandacht 
op sterk bedreigd immaterieel erfgoed uit de Peel. 
    
Jessie Burgmans, conservator Peel, vertelt: "De laatste jaren is er 
een tendens dat Brabantse en Limburgse Peelgemeenten meer 
samenwerking zoeken, bijvoorbeeld op toeristisch gebied. Dat is 
een heel loffelijk streven. Tegelijk is het goed om je te realiseren dat 
de onderlinge verschillen tussen de Peeldorpen diep geworteld zijn."
"Onze Wonderfoon," aldus Jessie, "getuigt er straks van dat onze 
Peeldorpen niet alleen elk een uniek dialect hebben, maar dat ze 
ook nog eens in twee taalgroepen uiteenvallen: het Brabants en het 
Limburgs."
"Natuurhistorisch gezien lijkt de Peel een eenheid," vervolgt Jessie. 
"Maar in cultuurhistorisch opzicht is dat helemaal niet zo. De Peel is 
duizenden jaren lang een ondoordringbaar moerasgebied geweest. 
Aan de boorden daarvan vestigden zich mensen die heel weinig van 
elkaar wisten. In oude tijden waren dat de Taxandriërs en Eburonen. 
Zij waren de verre voorouders van ons, de latere Brabanders en 
Limburgers." 
Jessie: "Vroeger liepen er niet alleen lokale grenzen en een provinciale 
grens dwars door de Peel, het moeras fungeerde honderden jaren 
lang ook als landsgrens. De Brabanders leefden met het gezicht 
naar het westen en noorden - de republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. En de Limburgers met het gezicht naar het zuiden en 
oosten - het prinsbisdom Luik en het hertogdom Gelre. Omdat ze 
met de rug naar elkaar leefden, zijn de verschillen in spreektaal en 
andere culturele uitingen opmerkelijk groot gebleven."
 
Grensgeschillen 
"Wij vertellen daarover in ons museum. Bijvoorbeeld over de grens-
geschillen die er vroeger waren. En over het Tractaat van Venlo, dat 
die geschillen moest opheffen en nog veel meer. En we gaan dat 
ook duidelijk maken met onze Wonderfoon. Wij hebben zeven 
tekstfragmentjes samengesteld die we hebben laten inlezen door 
dialectsprekers uit alle Brabantse en Limburgse Peelgemeenten. 
De fragmentjes gaan over gewone dingen, allemaal uit het leven 
gegrepen. Dat gaat van een recept voor pannenkoeken tot een 
overlijdensbericht en van een dorpsroddel tot een weerpraatje. 
We laten horen hoe al die zaken op z'n Helmonds klinken. 
Of op z'n Venrays. Somerens staat tegenover Nederweerts, Astens 
tegenover het Meijels en ga zo maar verder."

Draaischijf
"Het resultaat is een bonte mix van dialectpraatjes, waar bezoekers 
zelf uit kunnen kiezen. En dat doen ze dus met de ouderwetse 
kiesschijf. Die heeft tegelijk een andere opvoedkundige waarde. 
Want jongeren van nu hebben geen idee meer hoe de vroegere 
telefoon werkte. De digitale techniek verhult hoe verbindingen 
tot stand komen, terwijl je die vroeger gewoon kon horen. Kinderen 
van nu kunnen zich niet voorstellen dat je vroeger secondenlang 
moest wachten om een 0 geprogrammeerd te krijgen." 
"Onze Wonderfoon tovert hen terug naar die tijd. Wij zijn heel 
benieuwd hoe kinderen dat ervaren en of ze dan ook nog het 
geduld kunnen opbrengen om een paar fragmentjes dialect te 
beluisteren. Voor hen is dat ook iets uit een ver en onbekend verleden. 
Maar het is wel de taal van hun eigen opa en oma. Onze Wonderfoon 
kan de jeugd dichter bij zijn roots brengen. Dat alleen al lijkt ons 
voldoende reden om er energie in te steken."

Wonderfoon 
bewaart de 
Peellandse 

dorpsdialecten 

Jessie Burgmans aan de Wonderfoon.

Wonderfoon 
bewaart de 
Peellandse 

dorpsdialecten 



12

Pompoendagen: we did meet again!

Opening van het Kalebassenbos .

Pompelientje als herautje.

Pompoentje tussen de Creeps.

Wethouder Janine Spoor, Sara en Willem Janssen en ontwerpster Inge Geurts bij een mannequin.  

Vriendenclub MAF bij de door hun gemaakte We’ll meet again-arend.
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Pompoendagen: we did meet again!

Verzamelen voor de Halloween-optocht.

Het pendeltreintje Peel-Express. SBS6 interviewt Elvera Geurts. Elfje bij Pompelientje.  

Sponsor-actie Plus Erik Gorissen. Genieten met een vleugje Halloween. Pompoendagen: zonnig najaarsfeest.
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Jos Bronneberg (bestuurslid Museaal), 
Rinus Ceelen (projectleider) en Rainer 
Schütte (conservator Klok) zijn nauw 
betrokken bij de facelift.  
Jos vertelt: "Aanleiding om de Luid-
klokkenzaal aan te pakken was de 
toekenning van een projectsubsidie van 
€ 28.000 door het Kickstart Cultuurfonds."

Projectsubsidie
Dit speciale fonds* werd in de zomer 
2020 ingesteld om financiële onder-
steuning te bieden aan culturele instel-
lingen die door de coronamaatregelen 
in zwaar weer terecht waren gekomen." 
"Wij hebben Klok & Peel bij dit fonds 
aangemeld en hebben een subsidie 
toegewezen gekregen waarmee we onze 
Luidklokkenzaal coronaproof konden 
maken."
Rinus: "In deze zaal stonden dwars op-
stellingen die de ruimte indeelden in 
enkele 'kamertjes' waarin geen ander-
halve meter afstand kon worden gehou-
den. Die opstellingen maken nu plaats 

Bij Klok & Peel is een zijdezachte revolutie gaande die het toch al ruime 
museum meer en meer coronaproof maakt. Maar dat niet alleen. Met de 
nieuwe permanente inrichting van de 'Luidklokkenzaal' (Zaal 8) van de 
afdeling Klok gaat de beleving van deze expositie beter aansluiten bij 
die van andere expositiezalen die de laatste jaren een nieuwe 'look' 
hebben gekregen.  

Gepimpte Luidklokkenzaal een 
nieuwe troef in de afdeling Klok

voor een eikenhouten klokkenstoel 
met twee etages centraal in de ruimte 
waar je omheen kunt lopen. 
In de bovenetage daarvan komen vier 
klokken te hangen die geluid kunnen 
worden door een rondleider of door de 
bezoeker. Onder zijn straks zeven of acht 
museale klokken te zien met een verhaal. 
Nieuw wordt hier ook de verbeterde 
aanlichting. De overige klokken in deze 
zaal krijgen ieder een eigen sokkel waar-
op ze kunnen worden aangeslagen."

Teksten in twee talen
Jos: "Net als in de zalen Klank van de 
Lage Landen, De Peel, een Mysterie en de 
tijdelijke expositie Klokkenroof, gaan in 
de Luidklokkenzaal met textiel bespan-
nen wanden het verhaal vertellen. 
Op dat textiel, peesdoek op raamwerk, 
komen teksten in twee talen in combi-
natie met aansprekende illustraties. 
Voor het ontwerp en lay-out tekent 
Mark van den Eijnden Ontwerp. 
Hij was ook onze vormgever bij de 
eerdere restyling-projecten." 
Rainer: "Tegenover de uitgeschreven 
informatiewand vragen beamerprojecties 
van versieringen op klokken de aan-
dacht. Die versieringen met namen van 
klokken en informatie over bijvoorbeeld 
opdrachtgevers, makers en datering 
vertellen de echte klokkenverhalen." 
Rinus: "De Luidklokkenzaal krijgt de 
donkerbruine sfeer van een klokkenstoel, 
met frisse oranje toetsen. Oranje zit ook 
in de achterwand, vandaar die keuze."
Rainer: "In de ruimte komen ook twee 
mediaposten met scherm en koptele-
foon. In de ene post kan de bezoeker 
spelenderwijs een eigen gelui samen-
stellen of het wisselluiden uitproberen. 
Op het andere scherm tonen wij films 
van bekende klokken, zoals de beroem-
de klokken uit de Oude Kerk in Delft, 
die van de Waalsdorper Vlakte in Den 
Haag en de St. Pietersklok uit de dom 
van Keulen. Ook schenken we daar 
aandacht aan de intussen wereldver-
maarde 'bell-scaping' in de Utrechtse 
binnenstad, waarbij tal van klokken in 
diverse torens worden geluid door leden 
van het Utrechtse Klokkenluiders Gilde. 
Verder aandacht voor het Spaans luiden 
van klokken en het wisselluiden, dat in 
Engeland populair is. " 
Jos: "In de vernieuwde Luidklokkenzaal 
kun je je straks meer dan voorheen ver-
wonderen over de vele geheimen van 
luidklokken en er zelf actief mee aan de 
slag. Wij zijn zeer benieuwd naar de 
publieke reacties!" 

* Kickstart Cultuurfonds 
werd opgericht op initiatief 
van de BankGiro Loterij, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, 
VSBfonds en de VandenEnde 
Foundation, samen met een groep private cultuur-
fondsen en het ministerie van OCW. 

"Aanleiding om de Luidklokkenzaal 

aan te pakken was de toekenning 

van een projectsubsidie van 

€ 28.000 door het Kickstart 

Cultuurfonds."
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Foto's met een 
hartelijke groet 

Dat vraagt om een foto! En zo belanden deze ‘lege’ lijsten op 
menige snapshot in een vakantieboek of tegenwoordig ook 
steeds vaker op social media. Dat gegeven vormde een 
inspiratiebron voor het marketing-team van Museum Klok & 
Peel om dit concept ook aan te bieden aan onze bezoekers. 

Het idee is om fotolijsten te plaatsen op strategische plaatsen 
in het museum en in de museumtuin. Onder andere bij de 
beiaard die door kinderen bespeeld mag worden, bij de 
wolven of in de klankentuin bij het springcarillon. 

En natuurlijk komt op deze lijst een hartelijke groet van 
Museum Klok & Peel door onze museummascotte Tuurke. 
Ook worden er een paar vloerprints gezet om een foto hotspot 
aan te geven. 
 
We hopen zo onze bezoekers te inspireren tot het maken van 
meer foto’s in het museum en – als het een beetje meezit – 
dat ze ook meer foto’s op social media plaatsen. Wat zou het 
leuk zijn als onze bezoekers ook onze ambassadeurs worden. 
Want er is geen betere marketing dan die door de museum-
bezoekers zelf. 

Wie is ze niet al eens tegengekomen: zomaar een lege 

fotolijst op een mooi uitzichtpunt of in een museum. 

Je vraagt je af wat zo'n lijst daar doet, totdat je er recht 

voor staat. Dan zie je dat het kader een perfecte om-

lijsting is voor een vergezicht of een museumobject.

Senzermedewerkers Linda van Rut en Amy Mollemans-van Lierop achter een fotoframe in de wolvenhoek.
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Lezingen komen weer op gang 
Er mochten niet zoveel bezoekers 
worden toegelaten als we gewend wa-
ren in het pré-corona tijdperk, maar 
gelukkig waren ze er weer: 
lezingavonden in het museum. Met 
steeds enkele tientallen deelnemers 
en dat gaf de burger moed. Daarmee 
werd tenminste duidelijk dat met 
inachtneming van coronaspelregels 
in Museum Klok & Peel verscheidene 
activiteiten toch weer doorgang 
kunnen vinden. 

De eerste lezing 'Paleontologie' in de 
filmzaal van het museum paste in de 
activiteiten rondom Geopark Peelhorst 
& Maasvallei. Als extraatje waren er 
excursies in enkele museumzalen. Voor 
'Paleontologie' en de excursie Peel aan 
Zee tekende bioloog/paleontoloog 

Noud Peters, auteur van de boeken 
Brabant tussen walvissen en mastodonten 
en Van reuzenhaai tot chalicotherium. 
Daarnaast: gepassioneerd fossielenjager 
én geestelijke vader van De Peel aan 
Zee. Jos Bronneberg van Museum Klok 
& Peel verzorgde die avond een excursie 
in de heropende basisexpositie De Peel, 
een Mysterie. 

Peelrandbreuk
Tijdens de tweede lezing 'De geologie 
van de Peelrandbreuk' ontleedde Ad 
Havermans met aanstekelijk enthous-
iasme de grond waarop we werken en 
leven. Zijn uitleg over de geologische 
totstandkoming van de Peelrandbreuk 
en de gevolgen daarvan voor natuur 
en landschap in oost-Brabant en 
noord-en midden Limburg was zeer 

verhelderend. De laatste lezing in het 
kader van het Geopark was 'De Peel als 
buffer bij grote droogte'. Inleider was 
Ernest de Groot, o.a. waterschaps-
bestuurder, IVN-consulent en lid van 
de bestuurscommissie Peelvenen. 

Noud Peters geeft uitleg tijdens zijn excursie 
in de afdeling Peel aan Zee. 

Klok & Peel en Asten spelen zich in de kijker 

Museum Klok & Peel heeft in de 
voorbije maanden niet te klagen 
gehad over publieke aandacht. 

We kregen om te beginnen ruime televi-
sieaandacht voor onze Pompoendagen 
in oktober. 
Dit jaar scoorden we publicity bij de ge-
schreven lokale en regionale media, bij 
de lokale omroep Siris en bij Omroep 
Brabant, maar ook bij de landelijke 
televisie. We verwelkomden WNL Goede-
morgen Nederland, Radio 5 Open Huis 
en SBS6 Hart van Nederland. 

Astens burgemeester Anke van Extel 
deed daar nog een flinke schep PR 
bovenop door Asten Klokkendorp en het 
museum een prominente rol te laten 
spelen in het Sinterklaasjournaal en 
tijdens de landelijke Sinterklaasintocht 
op zaterdag 13 november. 
Miljoenen kinderen én hun ouders zagen 
op vrijdagavond een teaser uit Museum 
Klok & Peel voorbijkomen en zaten op 
de vrolijkste zaterdagochtend van het 
jaar gebiologeerd voor de buis te kijken 
hoe Sinterklaas en de Pieten en TV-
maakster Dieuwertje Blok en haar hulp-

troepen alle corona-perikelen omzeilden 
en een waar feest wisten te maken van 
de Sinterklaasintocht. Het was prachtig 
om te zien dat Astens burgemeester 
Anke van Extel-van Katwijk – 'een echte 
burgemeestersnaam! – een jeugdige 
Astense delegatie aanvoerde om de 
Sint een speciaal gegoten klok aan te 
bieden, terwijl beiaardier Rosemarie 
Seuntiëns vrolijke Sinterklaasliedjes uit 
haar rijdende beiaard toverde. 
Dat was Asten Klokkendorp-promotie 
van de bovenste plank!

Burgemeester Anke van Extel-Van Katwijk voert een jeugdige Astense delegatie 
aan voor het Grote Pietenhuis. 

Burgemeester Anke van Extel en presentator 
Jeroen Kramer met kinderen in Klok & Peel.
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Nog even en de rondleiders van Museum Klok & Peel kunnen de bezoekers 

weer vertellen van de grootste internationale schatten die het museum in 

huis heeft: de collectie klokken van de wereld. Straks krijgen die weer ruim 

baan. Straks, als Zaal 6 – De Wereld van Klokken – wederom in zijn perma-

nente staat wordt ingericht. 

Het zal even wennen zijn. De afgelopen 
jaren heeft Zaal 6 immers gastvrij ruimte 
geboden aan enkele belangrijke tijdelijke 
tentoonstellingen. Naast de educatieve 
tentoonstelling Meisjes van Toen/De 
Jeugd van Tegenwoordig hebben we het 
dan over de exposities Klokkenroof!/
Plundered Bells en Klokken voor Amerika/
Bells for America. 
Twee tentoonstellingen die samen met 
de eerder ontmantelde expositie Death 
Valley De Peel in Zaal 1 het 'drieluik' 
vormden, waarmee Museum Klok & Peel 
een prachtige bijdrage leverde aan het 
thema '75 jaar vrijheid', dat landelijk 
werd herdacht. 

Spin-off
Wij kijken met trots terug op dat drieluik, 
niet alleen omdat we ons daarmee 
regionaal, provinciaal én landelijk in de 
kijker hebben gespeeld, maar ook omdat 
het zoveel spin-off heeft opgeleverd. 
Denk aan de boeken Klokkenroof/
Plundered Bells, Death Valley De Peel, 
Doublecrash en Bells for America/

Klokken voor Amerika. Maar ook aan de 
400 km Death Valley De Peel fietsroutes 
die zuidoost Brabant blijvend op de kaart 
hebben gezet als regio waar de bevrij-
ding zwaarbevochten is. Verder werd 
Death Valley Asten ook een aparte 
Liberation fietsroute. 
Hebben we het nog niet eens over de 
rol die Museum Klok & Peel speelde bij 

het project Klokken voor Amerika. Het 
was een voorrecht om de rijk versierde 
klokken van het 'Netherlands Carillon' 
uit Arlington USA in het kader van een 
algehele restauratie aan het Neder-
landse publiek te kunnen tonen.

Nieuwe verrassingen
Enfin, binnenkort wordt ook deze expo-
sitie ontmanteld en verwelkomen we 
na de 'Klokken voor Amerika' opnieuw 
de 'Wereld van Klokken'. Dat betekent 
dat we ook weer kunnen focussen op 

De Wereld van Klokken komt terug! 
Thema oorlog & vrijheid maakt plaats 

klokken uit Azië, het Verre Oosten, 
Afrika en Zuid-Amerika, klokken uit 
pré-historische en middeleeuwse tijden, 
klokken met religieuze en profane 
betekenis, of klokken, gemaakt van 
grondstoffen die variëren van terracotta 
tot hout. 
En we weten nu al dat de permanente 
expositie straks ruimte zal bieden aan 
nieuwe verrassingen. Daarover meer in 
een volgend magazine! 

Binnenkort verwelkomen 

we weer opnieuw 

'De Wereld van Klokken'

in zaal 6.
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De nachtvorst heeft inmiddels zijn intrede gedaan en 

ook de dagtemperatuur zakt gestaag. Het museum 

bereidt zich voor op koude dagen met het scheppen 

van een winterse kerstsfeer in de maand december. 

In de gangen van het museum ontstaan prachtige 
kersttaferelen, zoals een op Dickens geïnspireerd diorama in 
de Erfgoedruimte en een sfeervolle Oranjerie. Samen met de 
mensen van de tuinploeg en de werkplaats weet Jeanette 
Hartjes weer een uitnodigend decor te creëren.

Kerststallen
In deze ambiance is ook een bijzondere collectie kerststallen 
van over de hele wereld te bewonderen met onder andere de 
boodschap van de Nubiërs: een oud volk, dat op eilandjes in 
de Nijl in grote armoede leefde, vervolgd werd en verdreven 
door de Romeinen. Een van hen maakte uit een paar klompjes 
rivierklei een kerststalletje, een kerstboodschap van hoop 
en liefde.
Ook een kerststal, gesneden uit witte turf, die ontstaan is 
ten tijde van Christus’ geboorte is een pronkstuk dat met 
trots geëxposeerd wordt. 

Een 14-daagse manifestatie
Lego 
Elk jaar kan het museum in de wintertijd rekenen op zo’n 
2.500 tot 3.000 bezoekers (vooral gezinnen en (groot)ouders 
met (klein)kinderen). De kinderen kunnen spelletjes spelen, 
naar een verhaal luisteren en de museumspeurtocht doen. 
Maar de meeste kinderen komen toch voor de Lego-expositie 
in de Oranjerie, met een speelplein om zelf te bouwen met 
Lego en Duplo.           
De Lego-expositie wordt opgezet door doorgewinterde Lego-
bouwers en is voor de kinderen een inspiratiebron om zelf 
met Lego aan de slag te gaan. Elk bouwsel krijgt een plek op 
de showtafel, zodat het ook door anderen bewonderd kan 
worden. 
Zijn de kinderen het bouwen even moe, dan kunnen ze ook 
naar voorgelezen winterverhalen luisteren. 

Troubadour
Waar mogelijk worden ook de volwassenen extra verwend. 
Op 28 december zal troubadour Hans van Gorp met gitaar en 
zang zijn ballades en zijn kerstrepertoire ten gehore brengen.
Voor de meest actuele informatie kan men de website van 
het museum raadplegen.

Van 26 december 2021 tot 9 januari 2022 kan er dagelijks tij-
dens normale openingsdagen tussen 12.00 en 17.00 uur volop 
gespeeld en genoten worden in het Museum in Wintersfeer!

Museum in 
Wintersfeer

Dagelijks

van 12:00 tot

17:00 uur*

* 31 december tot 16.00 uur 

geopend. Nieuwjaarsdag

(1 januari) gesloten.
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Het oorspronkelijke idee was om op 18 
september het Vrijheidsvuur uit Bayeux 
op te halen in Eindhoven, teneinde het 
op 19 september te ontsteken in de 
gemeente Someren, de eerste Peel-
gemeente die in 1944 tijdens de operatie 
Market-Garden werd bevrijd. 
Om praktische redenen kon Someren 
geen gastheer zijn en werd het eerste 
Peellandse Vrijheidsvuur vanaf de Markt 
in Asten als een 'lopend vuurtje' over 
de overige Peelgemeenten verspreid. 
Dat gebeurde met medewerking van 
diverse lokale lopersgroepen en van de 
Gildekring Peelland, alsmede met deel-
name van de burgemeesters van vijf 
Peelgemeenten. 

Positief
De kleurrijke en stijlvolle herdenking 
werd zo positief ervaren dat er in 2020 
ondanks corona-beperkingen een 
tweede editie plaatsvond vanaf het 
Mierlo War Cemetry in de gemeente 

Geldrop-Mierlo. Dit jaar fungeerde de 
Dorpsraad Meijel van de gemeente 
Peel en Maas als gastheer voor de derde 
editie en werd het Belfort Vossenberg 
startpunt voor de verspreiding van het 
Vrijheidsvuur door de Peel.  
Jeanette Hartjes: "Mede door de opmars 
van de doedelzakblazers van de Fire-
brigade Pipes & Drums uit Gemert en 
de inzet van militaire voertuigen werd 
het opnieuw een stijlvolle bijeenkomst, 
al speelde corona de publieke belang-
stelling nog steeds parten. Maar het 
was zeer hoopgevend dat het aantal 
deelnemende Peelgemeenten intussen 
tot negen was aangegroeid." 
"Volgend jaar," aldus Jeanette Hartjes, 
"wordt Deurne medeorganisator en 
hopen we het aantal van elf deel-
nemende gemeenten vol te maken. 
Daarmee bereiken we dan alle Peel-
gemeenten aan weerzijden van de 
provinciegrens Brabant-Limburg. 
Dat is niet alleen uniek, het is ook 

terecht. Toen de geallieerden in het 
najaar 1944 hun bevrijdingscampagne 
begonnen, speelden provinciegrenzen 
immers ook geen rol."

Stichting 
Om het evenement Vrijheidsvuur de 
Peel voor de toekomst veilig te stellen 
gaat de organiserende werkgroep zich 
verzelfstandigen in een nieuwe Stichting 
Vrijheidsvuur de Peel. Jeanette Hartjes: 
"In onze doelstellingen komt te staan 
dat we jaarlijks het Vrijheidsvuur gaan 
ophalen in Eindhoven en dat we het 
elk jaar op 19 september vanuit een 
roulerende gastgemeente laten uit-
waaieren over de Peel. Voor de verschil-
lende onderdelen van het programma 
gaan we aparte werkgroepen creëren. 
We hebben er alle vertrouwen in dat 
we het Vrijheidsvuur de Peel daarmee 
in een reeks van jaren kunnen laten 
terugkomen als een bijzondere viering 
van de vrijheid." 
Museum Klok & Peel is trots op deze 
spin-off en wenst de nieuwe stichting 
veel succes in de toekomst.

Een tot de verbeelding sprekende verworvenheid van '75 jaar Vrijheid' 
in de Peel is het regionale Vrijheidsvuur. Dit evenement, een geografi-
sche uitbreiding van de 18 September feesten in Eindhoven, werd in 
2019 voor het eerst op touw gezet door de Aktiviteitenwerkgroep Death 
Valley De Peel van Museum Klok & Peel onder aanvoering van Jeanette 
en Rien Hartjes. Volgend jaar beleeft het evenement al zijn vierde editie!  

Vrijheidsvuur de Peel 
in nieuwe stichting  

Negen burgemeesters uit Peelland hielpen 
mee het Vrijheidsvuur de Peel. te verspreiden. 
Foto: John Linders/Meijel 24



Fossielen zijn er in soorten en maten. 
Soms gaat het om versteende sporen 
van insecten. Of versteende boom-
stronken. Maar versteende walvis- of 
mammoettanden zijn ook fossielen. 
Wie zich met fossielen bezighoudt, 
duikt in de wondere wereld van de 
versteende natuur. 
Fossielenverzamelaars kunnen je de 
meest fantastische stenen tonen. 
Open gezaagd en gepolijst hebben ze 
vaak prachtige kleuren. Maar je kunt je 
ook verwonderen over de diepgekleurde 
kristalvorming in een steen, of over de 
gedetailleerde vormen van soms al 
lang uitgestorven levende wezens. 
Maar hoe mooi of interessant ook: er 
komt altijd een moment dat je als 
verzamelaar je verzameling moet los-
laten. En wat doe je er dan mee? Probeer 
je je levenswerk te gelde te maken? 

Museum Klok & Peel is recent in het bezit gekomen van een nieuwe museum-
schat, verpakt in 41 kratten. Het gaat om een grote verzameling fossielen, bij-
eengebracht door de geologen Jan Schattevoet uit Sevenum en Peter Markies 
uit Grubbenvorst. De fossielen - een aanhangwagen vol - zijn oorspronkelijk 
afkomstig uit grintwinning De Brink in Liessel. Museum Klok & Peel wil ten 
minste een deel van de aanwinst inzetten voor educatieve doeleinden.  

Museum verblijd met 
versteende natuur

Zadel je er je kinderen mee op? 
Of schenk je het aan instellingen die je 
levenswerk verder uitdragen? 
 
De Brink
Tot dat laatste besloten Jan Schattevoet 
en Peter Markies. De geologen uit 
Sevenum en Grubbenvorst deelden hun 
passie voor fossielen. In Liessel kochten 
zij die vaak op bij aannemer Janssen, 
die bij de grintkuil De Brink de zeef-
installatie exploiteert. Bij het zeven 
werden grote brokken steen terzijde  
          gelegd en juist daarbij zaten vaak 
                 versteende schelpen, versteende 
                   graafgangen of versteend hout. 
                   Uit datzelfde grintgat komen   

ook de versteende walvistanden 
die Museum Klok & Peel toont in de 
afdeling De Peel aan Zee. 

Thuisbrengen
Schattevoet en Markies besloten om 
hun verzamelde fossielen weer 'thuis' 
te brengen. Ze boden hun spullen aan 
in heemkamers en musea in Zuid-
Limburg, Castenray, Rotterdam en nu 
ook in Asten. Voor hun fossielen uit de 
Peel kozen zij Museum Klok & Peel uit 
als een waardig thuisstation. 
Noud Peters, de geestelijk vader van 
De Peel aan Zee, en Jos Bronneberg, 
bestuurslid museaal, hebben de schen-
king aanvaard onder de restrictie dat 
het museum er ook de volledige zeg-
genschap over krijgt. Bronneberg: 
"We moeten nog bekijken hoe we de 
fossielen precies inzetten. We kunnen 
ze exposeren, of misschien kunnen 
we er de jeugd naar laten graven.

Jan Schattevoet en Noud Peters.

Peter Markies buigt zich over de fossielen. 

Ook versteende 
mammoetkiezen 

zijn fossielen.  
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In de Ostaderzaal 'aan de overkant' van de Ostaderstraat gonst het 

binnenkort weer van de activiteit. Per 1 december wordt die ruimte 

opnieuw in gebruik genomen als een Senzer Basisvoorziening. 

Dat betekent dat daar circa 10 Senzer-werknemers uit Asten, Someren 

en omstreken een nieuwe werkplek zullen vinden. 

Het gaat om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die zittend werk kunnen 
doen. De betreffende mensen werken nu nog op andere Senzer-locaties. Door 
verschuivingen binnen de sociale werkvoorziening kunnen zij voortaan dichter 
bij huis werken. 
De nieuwe lichting Senzer-werknemers zal zich in de eerste plaats bezighouden 
met allerlei klussen voor Senzer. Daarbij mag bijvoorbeeld gedacht worden aan 
inpakwerkzaamheden en licht montagewerk. 
De Ostaderzaal wordt formeel geëxploiteerd door Museum Klok & Peel. 
Manager Frank van Kempen: "In hoeverre het museum profijt kan hebben van 
de nieuwe Senzer Basisvoorziening is moeilijk te zeggen. Profijt is niet de insteek. 
Het is voorstelbaar dat de Basisvoorziening een soort achtervang wordt voor 
de ploeg Senzermedewerkers die nu reeds voor het museum werkt. En de 
Basisvoorziening zal het museum zeker weer wat dichter bij de gemeenschap 
van Asten brengen, dat is ook 'winst'."
Op dit moment krijgt de Ostaderzaal een stevige update. De hele ruimte wordt 
opnieuw geschilderd en ook de toiletvoorziening en garderobe worden aan-
gepakt. De nieuwe medewerkers zullen straks ook gebruik maken van de 
kantine die nu in gebruik is bij de werkplaats-medewerkers.  

Ostaderzaal krijgt 
Senzer Basisvoorziening 

Nieuwe werkplek voor circa tien mensen 

Senzer-medewerker Hans Corstiaans maakt de Ostaderzaal 
klaar voor de nieuwe Basisvoorziening.   Mede vanwege de 

coronamaat regelen en 
de daaruit voortvloeiende 

noodzaak om lijfelijk 
contact zoveel mogelijk 

te beperken, moeten 
receptionisten van

Museum Klok & Peel 
op flexibele wijze e-tickets 

en Museumkaarten kunnen 
scannen. Dankzij een 

subsidie van het Themafonds 
Erfgoedvrijwilligers van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds 

hebben wij een nieuwe 
mobiele kassavoorziening 

aangeschaft waarmee dat kan. 
Bij drukke evenementen 

bevordert deze kassa 
de doorstroming. 

Op de foto demonstreren de 
vrijwilligsters Betsy Vannisselroy 

(links) en Tilly Doens-Raes (rechts) 
de nieuwe aanwinst.  

Nieuwe 
mobiele 
kassavoorziening
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Zoals in de voorbije zomer. Toen kregen museummedewerkers 
in het hele land de mogelijkheid om hun favoriete collectie-
stukken onder de publieke aandacht te brengen onder de 
titel 'Dit is mijn Rembrandt'. Bij Museum Klok & Peel maakten 
twee vrijwilligers dankbaar gebruik van die mogelijkheid. 

Klepels
Rondleider Willy van Vlerken schoof de 'Klepels van de 
Hemony-beiaard' naar voren. Dit was zijn bijbehorende 
verhaal: "Dit zijn de klepels van de beiaard van het Koninklijk 
Paleis, te bewonderen in Museum Klok & Peel. Op de achtergrond 
Jacob Vincent achter het stokkenklavier. Jacob bespeelde elke 
maandagmiddag als paleisbeiaardier de Hemony-beiaard in het 
Koninklijk Paleis, vanaf zijn aanstelling in 1900 tot op 84-jarige 
leeftijd in 1952. 
Wat mij aanspreekt is de slijtage op deze klepels, een stille getuige 
van de vele beiaardconcerten van Jacob Vincent die over 

Wel eens van de Vereniging Rembrandt gehoord? Dat is 
voor ons museum een belangrijke partner. De vereniging 
telt ruim 16 duizend leden, tevens kunstliefhebbers. 
Samen helpen zij musea bij het uitbouwen van hun 
collecties. De vereniging doet kunsthistorisch onderzoek, 
maakt restauraties mogelijk en nog veel meer. Ze helpt 
aangesloten musea ook aan naamsbekendheid door 
hun collecties publiekelijk aan te prijzen. 

                 Museum Klok & Peel 
levert twee eigen 'Rembrandts' 

Amster dam hebben geklonken. Daar kwamen veel mensen 
speciaal naar luisteren. En ze werden ook op radio uitgezonden. 
Hoeveel melodieën er vanuit het kleine koepeltje van het paleis 
op het stokkenklavier over Amsterdam zijn verspreid weet ik 
niet, maar dat er miljoenen mensen van zijn muziek hebben 
genoten is héél zeker. Extra leuk vind ik het dat de beiaardmuziek 
voor iedereen toegankelijk is, of je nou rijk of arm bent, want voor 
een beiaardconcert is geen toegangskaartje nodig! Daarmee is 
het voor mij Mijn Rembrandt."

Oudekerkstoren
Storyteller Piet Snijders zette de schijnwerper op het schilderij 
'De beiaardverdieping van de Oudekerkstoren'. Zijn relaas: 
"In een klokkenmuseum verwacht je geen schilderijen. Maar 
waarom eigenlijk niet? Stel dat schilderkunst en klokken elkaar 
ontmoeten? Zoals bij Betsy Bijtelaar (1898-1978). Gedurende 
de oorlog probeerde zij luid- en beiaardklokken te redden van 
de roemruchte Klokkenroof door de Duitsers. In 1943 schilderde 
zij De beiaardverdieping van de Oudekerkstoren te Amsterdam. 
En in 1947 schreef zij De zingende torens van Amsterdam, een 
boek over de vijf Hemonybeiaarden in Amsterdamse torens. 
Betsy Bijtelaar bracht dus campanologie, schilderkunst én 
literatuur bij elkaar. Dat getuigt volgens mij van ware passie. 
En dat is precies wat mij ook zo aanspreekt in Museum Klok & Peel 
in Asten, waar Bijtelaars 'beiaardverdieping' als een uniek 
kleinood hangt te pronken in de Beiaardzaal." 

Boven: De Beiaardverdieping van de 
Oudekerkstoren.

Links: De Klepels van de Hemony-beiaard. 



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

Van Golstein Brouwers BV Asten
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partners, sponsoren en vrienden
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Speurtochten door 
Museum Klok & Peel 
voor de jeugd van 
4/7 jaar en 7/12 jaar.

€ 3,00

Museum in 
Wintersfeer

26 december 
t/m 9 januari:

Dagelijks

van 12:00 tot

17:00 uur*

* 31 december tot 16.00 uur 

geopend. Nieuwjaarsdag

(1 januari) gesloten.


