Erfgoed educatiespecial van Museum Klok & Peel, Asten
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Speciale onderwijseditie
• Beiaardeducatie biedt sterke beleving
• Gratis online erfgoededucatiepakket voor primair onderwijs
• Registreer je op: www.museumklokenpeel.nl/heavy-metal
• Download de gratis lespakketten en doe mee
• Win ‘n bezoek aan Museum Klok & Peel met je hele klas!
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Programma/tentoonstellingen:
Vaste tentoonstellingen
• Klok & Beiaardcollectie
• Natuur- en cultuurhistorie De Peel
• Museumtuinen

Voor prijsvraag:

zie pagina 14

Speciale exposities
• De Peel, een Mysterie
• Asten klinkt in de Nôtre Dame
• De Peel aan Zee
• Klank van de Lage Landen
• Vanaf 16 mei expositie 150 jaar Koninklijke Eijsbouts
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
• Van 22 tot en met 30 oktober: Pompoendagen
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Dag lieve mensen,
Even voorstellen, mijn naam is Jan van de Rijdt. Ik ben vicevoorzitter
van Museum Klok & Peel in Asten, portefeuillehouder Educatie.
Namens ons museum mag ik het basisonderwijs in héél Nederland
een gratis online erfgoed educatieproject aanbieden. Het heet
Heavy Metal! | Hoor de klokken luiden en wij zijn er apetrots op!

Beleefd aanbevolen:

Heavy Metal!
Peel Magazine graag kennis laat
nemen van dit project.
Bij Heavy Metal! denken jongeren al
gauw aan snelle hardrock-muziek.
In Museum Klok & Peel denken wij
bij de term echter ook aan bikkelharde muziekinstrumenten waarmee je snelle muziek kunt maken:
aan klokken!

Ons Museum Klok & Peel initieert al
jarenlang educatieve projecten voor
met name het primaire onderwijs.
Meestal zijn ze door de fysieke ligging van het museum gericht op
scholen in Zuidoost-Brabant.
Echter: in coronatijd is door onze
afdeling Educatie in samenwerking
met externe deskundigen het erfgoedproject Heavy Metal! | Hoor de
klokken luiden uitgewerkt en dat is
eenvoudig te mooi om ‘voor onszelf te houden’. Vandaar dat ik u
– directies en cultuurcoördinatoren
van basisscholen – via dit Klok &

Aan luidklokken, beiaarden en het
fenomeen tijd. Dat alles is onze
specialiteit. Museum Klok & Peel
herbergt de grootste en meest
gevarieerde klokkencollectie ter
wereld. Van lichte paardenbelletjes
van de oude Etrusken tot de loeizware en nog maar enkele jaren
oude Mariaklok in de Parijse Nôtre
Dame, je vindt er alles over in
Museum Klok & Peel.

eigen erfgoed. En zoals u weet
dragen kennis van en respect voor
erfgoed ertoe bij dat jongeren zich
ontwikkelen tot positief ingestelde
mensen, die zich thuis voelen in
het hier en nu.
In welke stad of welk dorp je ook
woont in Nederland, altijd zijn er
carillons of luidklokken in de buurt
waar mooie verhalen achter schuil
gaan. In het project Heavy Metal!
worden die verhalen niet alleen
verteld door onze museummensen,
maar ook door beiaardiers bij u uit
de buurt.

Wij onderscheiden luidklokken,
torenuurwerken en astronomische
uurwerken. En we hebben speciale
aandacht voor de unieke beiaardcultuur van de Lage Landen. Die
speelt ook een belangrijke rol in
het erfgoedproject Heavy Metal!

Heavy Metal! | Hoor de klokken luiden
is een school-breed programma.
Van de groepen 1-2 tot en met de
groepen 7-8, allemaal kunnen ze er
hun voordeel mee doen.
Daarom willen onze mensen u in
dit magazine zo goed mogelijk
informeren over het gratis online
erfgoedproject.
Neem er kennis van, praat erover in
uw onderwijsteam en weet ons te
vinden! Kortom: beleefd aanbevolen!

Wij zien de interessante klok- en
beiaardcultuur als een handige kapstok om vertrouwd te raken met

Jan van de Rijdt
Vicevoorzitter Museum Klok & Peel
Portefeuillehouder Educatie

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:
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Een heus geschenk
voor het basisonderwijs:
HEAVY METAL! | Hoor de klokken luiden

A

ls schooldirecteuren en
cultuurcoördinatoren
weet u als geen ander
hoe moeilijk het is om de groepen
1 tot en met 8 op een pakkende
manier vertrouwd te maken met
(cultureel) erfgoed (kerndoel 56).
Lang niet alle onderwerpen zijn
even interessant. En wat leuk is
voor de groepen 1 en 2 kan voor
de groepen 7 en 8 te kinderachtig
zijn. Dan hebben we het nog niet
over de voorkennis die een leerkracht nodig heeft of over het
spreekwoordelijke gebrek aan
voorbereidingstijd.
De afdeling Educatie van Museum
Klok & Peel in Asten wil onderwijsgevenden graag ontzorgen met
Heavy Metal! | Hoor de klokken luiden.
Het leergebied in dit online erfgoedproject omvat voor alle groepen
taal, rekenen/wiskunde, techniek,
muziek, aardrijkskunde, geschiedenis, oriëntatie op jezelf en de
wereld, kunstzinnige oriëntatie en
bewegingsonderwijs.
Heavy Metal! | Hoor de klokken luiden
is daarmee een zeer compleet

Schooldirecties en cultuurcoördinatoren van het basisonderwijs,
verwonder u. In dit magazine presenteren wij Heavy Metal! | Hoor de
klokken luiden, een hoogwaardig erfgoed educatiepakket, afgestemd
op alle leerlingen van de basisschool. Het onderliggende project
raakt ieders belevingswereld en leefomgeving, waar je ook woont
in Nederland. En: het pakket is gratis. Een heus geschenk!
educatief pakket waarmee de leerlingen van uw school hun lokale en
regionale geschiedenis kunnen
ontdekken en onderzoeken. Dat
doen ze aan de hand van klokken
en beiaards in de eigen omgeving.
Die herkenbare dragers hebben
vaak een turbulente en rijke geschiedenis. Zoals wij ons nu geen
wereld meer kunnen voorstellen
zonder internet of mobieltjes, zo
belangrijk waren vroeger klokken
voor de dagelijkse communicatie.
In de Gouden Eeuw en de 19e eeuw
kregen luidklokken gezelschap van
beiaards. Die werden als een soort
statussymbool zelfs superhot.
Maar: dat gold alleen in de Lage

Landen (Nederland en België). Dat
maakt onze beiaardcultuur uniek in
de wereld. Iets om trots op te zijn!
Kant en klaar
Onze erfgoedlessen zijn afgestemd
op de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.
Ze staan kant en klaar online. Wil je
het volledige project doen, dan vul
je er ongeveer 4 weken mee. De
ervaring heeft geleerd dat je in die
tijdspanne de interesse van je leerlingen makkelijk vasthoudt. Je kunt
deelnemen met de hele school,
maar ook met een enkele groep.
Je kunt er ook voor kiezen om losse
lessen te geven.

Kosteloos!

Hoe werkt het?
Alles weten over het project: 1. Open de site www.museumklokenpeel.nl. 2. Klik door op taakbalk
Onderwijs. 3. Klik door op Heavy Metal-erfgoedproject. 4. Volg verdere aanwijzingen.
Registreren en inloggen: 1. Open de site www.museumklokenpeel.nl. 2. Klik door op taakbalk Onderwijs.
3. Ga direct door naar deelname. 4. Vul registratieformulier in. 5. Vraag volgens aanwijzingen inlogcode aan.
6. Ga door naar lesmateriaal.
Je zult zien dat de voorbereiding van de lessen simpel is. Die kun je online doorlezen. Sommige lessen bevatten
werkbladen die je zelf moet printen of op de tablets moet klaarzetten. Het project bevat ook onderzoeks- en
creatielessen. Dan is het nodig om materialen te verzamelen en klaar te zetten.
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Het project Heavy Metal! | Hoor de klokken
luiden is mede mogelijk gemaakt door het
Fonds voor Cultuurparticipatie en het
VSBfonds. Die vinden het belangrijk dat
het klokkenerfgoed van de Lage Landen
wordt doorgegeven aan onze kinderen.
Vandaar dat wij het online erfgoedproject
kosteloos kunnen aanbieden aan alle
basisscholen in Nederland.

“Meester, hoe schrijf ik een klank op?”
Die vraag kreeg Wouter Bierings van zijn
leerlingen bij het werken met Heavy Metal!
Tja, Wouter wist het ook niet en stelde daarom
een tegenvraag: hoe zou jij het doen?

Leerkracht Wouter Bierings is enthousiast over het
erfgoedproject Heavy Metal! | Hoor de klokken luiden.

Meester hoe schrijf
ik een klank op?

B

ierings is leerkracht van groep 6-7-8 van
openbare basisschool De Horizon in Asten,
de pilotschool voor het erfgoedproject
Heavy Metal! | Hoor de klokken luiden. Deze school heeft
cultuur-en erfgoededucatie hoog in het vaandel staan
en heeft ervoor gekozen het project schoolbreed uit
te voeren. De groepen 1 tot en met 8 zijn nieuwsgierig
aan de slag gegaan met de lessen uit Heavy Metal!

Positieve ervaringen
Wouter is er erg enthousiast over en raadt leerkrachten
aan dit project vooral op te pikken. Bierings somt zijn
positieve ervaringen op:
• Het aanbod is breed en divers.
• Er valt veel te ontdekken en te experimenteren.
• De lesstof roept verwondering op: hoe kan het dat
een klok van brons mooier klinkt?
• Er zijn wisselende creatieve activiteiten, zoals het
gieten van een klokje of via de spelsituatie ‘de battle
van de beiaardiers’.
• De leerlingen zijn onderzoekend bezig: hoe bouw
ik een stevige klokkentoren; welke klanken kan ik
maken met potten, pannen, bellen etc.?
• Er wordt een beroep gedaan op verschillende
competenties zoals samenwerken, presenteren,
onderzoeken, het stellen van vragen en het
samenvatten.
• Het project is makkelijk in te zetten en vergt weinig
voorbereiding voor de leerkracht.
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Bewustmaken
Als leerkracht vindt Wouter erfgoedonderwijs een
prima middel om leerlingen bewust te maken van
hun eigen omgeving. “Erfgoed verbindt leerlingen
met hun regio en hun achtergrond,” zegt hij. “Erfgoed
helpt bij de ontwikkeling van het zelfbewustzijn.”
Wouter verder: “Dat geldt niet alleen voor leerlingen
uit klokkendorp Asten. Door heel Nederland en België
hangen in steden en dorpen in allerlei torens klokken
en klinkt met enige regelmaat de muziek van de
beiaards. Zelfs in Washington staat een klokkentoren
met carillon van Nederlandse makelij. Hoe zou dat
nou komen? Die vraag opwerpen leidt vanzelf tot
een boel interessante leerstof. Groep 7/8 zoekt het
uit!”
Wouter tot slot: “Als ik zelf door Asten loop en de
voorslag van de klokken hoor, vraag ik me intussen
ook af: wat is dat voor geluid? Dan wil ik daar meer
van weten en vind ik de antwoorden in Heavy Metal.
Aan de slag dus!”

Zie ook:
www.museumklokenpeel.nl/heavy-metal

“Succesvolle educatie start in het basisonderwijs.
Op jonge leeftijd zijn kinderen nog zeer ontvankelijk
voor nieuwe belevingen. De beiaard biedt die: je
beklimt een toren, je kunt enkele nootjes muziek
spelen voor een hele stad, de beiaardier kan jouw
lievelingslied over de stad laten weergalmen.
Kortom, de beiaardcultuur biedt sterke belevingen
aan, die kinderen een positieve houding zullen geven
tegenover de beiaardcultuur.“ Aldus de Vlaamse
beiaardier dr. Luc Rombouts.

Luc Rombouts mede-aanjager van
Heavy Metal! | Hoor de klokken luiden:
Luc Rombouts vertelt graag over klokken en beiaarden.

Beiaardeducatie
biedt sterke beleving

R

ombouts (1962, Genk)
is oud-bestuurslid van
Museum Klok & Peel en
directeur van de Singing Bronze
Foundation. Als gepassioneerd
pleitbezorger van de beiaardcultuur is hij een van de aanjagers
geweest van het educatieproject
Heavy Metal! | Laat de klokken luiden.
Rombouts: “Twee à drie jaar geleden
stond de Singing Bronze Foundation
mede aan de wieg van het project
‘Laat de klokken luiden’. Ik was toen
curator van de expositie Klokken
voor Amerika, die in het kader van
de restauratie van het Netherlands
Carillon Arlington in Museum Klok
& Peel te zien was. De eerste insteek
was een educatieprogramma ontwikkelen rond het Netherlands
Carillon. Mede dankzij de succesvolle subsidieaanvraag is het project

inhoudelijk breder geworden en
nu dekt het de beiaardcultuur in het
algemeen.”
Luc Rombouts heeft na enige tijd
niet meer kunnen bijdragen aan het
project omdat hij werd geabsorbeerd door toenemende werkzaamheden in België. Maar hij wist de
educatiemedewerkers van Museum
Klok & Peel uitstekend in staat om
het project op eigen kracht verder
te ontwikkelen. “Alle eer komt toe
aan het educatieteam,” zegt Luc
ruimhartig.

leerd, maar de meest originele
bijdrage van onze regio aan de
internationale cultuur is toch de
beiaard. Vanuit dat gegeven is het
verrassend hoe weinig kennis de
brede bevolking heeft over dit
muzikale erfgoed uit eigen land.
En dat terwijl het klankbeeld van
de Lage Landen nog steeds sterk
wordt bepaald door beiaardmuziek.
Voor velen is die zo vanzelfsprekend
dat ze er niet meer bij stilstaan.
Deze situatie smeekt dus om een
kwalitatief educatief aanbod.”

Originele bijdrage
Als autoriteit in de beiaardcultuur
in de Lage Landen laat Rombouts
wel graag zijn licht schijnen op de
educatie daaromtrent in het basisonderwijs.
Rombouts: “In veel kunsttakken
hebben de Lage Landen geëxcel-

Centrum beiaardcultuur
De Vlaamse beiaardier acht het
educatieproject ook van groot
belang voor Museum Klok & Peel
in zijn profilering als nationaal
centrum voor beiaardcultuur.
Rombouts: “Hoewel Museum Klok
& Peel niet in het centrum van
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Wij hangen Heavy Metal! aan de grote onderwijs-klok
In de educatieruimte van Museum Klok & Peel
liggen nog de kleurige tekeningen en knutsel
materialen op tafel van kinderen die vandaag het
museum bezocht hebben. Hier spreken we Jessie
Burgmans en drs. Annie van Galen-Derks.
Jessie is conservator en hoofd afdeling Educatie
van Museum Klok & Peel. Annie is daar vrijwilliger
Educatie; zij was voorheen lerarenopleider op de
Fontys Hogeschool Kind en Educatie te
’s-Hertogenbosch, afdeling Pabo. Jessie en Annie
zijn de scheppers van het erfgoededucatiepakket
Heavy Metal!
Jessie Burgmans en Annie van Galen in gesprek met interviewster Nel Peters.

Wandelingetje
De kiem voor dit onderwijspakket ligt bij prof. dr. Diederik Oostdijk, hoogleraar Engelse en Amerikaanse
literatuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens een verblijf in Washington maakte Oostdijk
een wandelingetje over het Arlington National Cemetery, waar ook de Kennedy’s begraven liggen.
Vlakbij de beroemde nationale begraafplaats stuitte hij op een modernistische klokkentoren met een
carillon van Nederlandse makelij. Dat verbaasde hem. Hoe kwam die beiaard op deze prominente plek
terecht? Waarom was dit zo onbekend? Hij ging op onderzoek uit en kwam terecht bij de experts van
Museum Klok & Peel in Asten. Nu, een paar jaar later, heeft Diederik Oostdijk enkele boeken over
het Netherlands Carillon op zijn naam staan.
Nederland of de Randstad ligt, is
het zonder meer van nationaal
belang, voornamelijk door zijn rijke
collectie historische klokken en
uurwerken”.
België
Dat het Nederlandse basisonderwijs nu gebruik kan maken van
een gratis educatiepakket rondom
de beiaardcultuur is mooi, maar
hoe zit het in België? Immers: juist
daar werd de beiaardcultuur in
2014 door Unesco erkend als een
voorbeeldpraktijk van immaterieel
cultureel erfgoed.
Rombouts: “In Vlaanderen hebben
wij intussen een educatieprogramma voor het basis- en secundair
onderwijs in ontwikkeling onder
impuls van het Belgian Carillon
Heritage Committee, dat ik voorzit.
Na de voorbereidende fase hopen
wij in 2023 tot een concrete uitwerking te komen. Uiteraard hopen wij
voor het basisonderwijs inspiratie te
kunnen putten uit het educatiepak
ket uit Asten. En zo kunnen we van
elkaar leren, ook inzake educatie.”

Niet gewoon
Jessie: “De meeste mensen beschouwen klokgelui of beiaardmuziek als iets gewoons, behorend tot
het geluid van alle dag. Vaak lopen ze eraan voorbij. Maar zo gewoon is dat geluid niet: de klok wordt
geluid bij grote feestelijke gebeurtenissen of in tijden van spanning. En de beiaard van Arlington is
ook niet zomaar een muziekinstrument. Het carillon was het nationale cadeau van Nederland aan
Amerika als dank voor de Marshallhulp. Ruim baan dus voor de klok!”
Waarom een onderwijspakket?
Annie: “Klokken en beiaards hebben een enorme impact gehad op het dagelijks leven van vroeger.
Klokken gaven de tijd aan, waarschuwden voor gevaar, riepen op voor de kerkdienst. Klokken gaven
het ritme van de dag aan in een tijd dat mensen nog geen horloges droegen of klokken in huis hadden.
In de Gouden Eeuw en de 19e eeuw voegden ze daar de beiaard nog aan toe. Dat gebeurde alleen
in Nederland en België en is dus uniek in de wereld! Wij willen onze kinderen die rijke geschiedenis
meegeven. Door in te zoomen op lokale en regionale geschiedenis, help je kinderen hun eigen
identiteit te ontwikkelen.”
Aan de slag
Annie: “We hebben gekozen voor een brede lijn van groep 1-8 om tegemoet te komen aan de onderwijstendens om steeds thematischer te werken. OBS De Horizon in Asten fungeerde als pilotschool.
Daar besloot men gedurende 4 weken met de hele school aan dit project te werken. Er werd subsidie
toegekend door het Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds en we konden starten.”
Erfgoededucatie-project
Annie: “Om dit erfgoed in het onderwijspakket goed tot zijn recht te laten komen hebben we, naast
onze eigen expertise, gebruik mogen maken van de kennis van erfgoedspecialist Jacquelien Vroemen.
Wij hebben samengewerkt bij het creëren van een prachtig erfgoedverhaal voor groep 1-8. We
vertellen klinkende verhalen voor de kleuters, over de geschiedenis van de beiaard, de functie van
de klokken, de beiaardier, de klokken voor Amerika, de klokkengieters.”
Jessie: “Ik vind het prachtig dat we Heavy Metal! nu aan de grote klok kunnen hangen. En ik hoop
dat leerlingen niet alleen de klok horen luiden, maar ook op zoek gaan naar de klepel!
7

In gesprek met Jacquelien Vroemen, een van de makers van Heavy Metal!

Erfgoededucatie draagt
identiteitsontwikkeling
Heavy Metal! | Hoor de klokken luiden is een
boeiend en kant-en-klaar erfgoedproject,
afgestemd op alle leerlingen van de basisschool.
Ze leren door een erfgoedbril kijken naar klokken
en beiaards in hun eigen omgeving. Door kennis
op te doen over het erfgoed en zich af te vragen
waarom we dit wel/niet willen behouden. Dit helpt
hen zich te ontwikkelen tot betrokken burgers.

W

e zijn in gesprek met
Jacquelien Vroemen,
ontwikkelaar erfgoedprojecten en adviseur erfgoedprofessionals bij ‘Meelicht Educatieve
Projecten’.
Samenwerkend met de Educatieve
Dienst van Museum Klok & Peel en
basisschool De Horizon heeft zij
haar deskundigheid ingezet om
het erfgoedgedeelte van Heavy
Metal! | Hoor de klokkenluiden te
waarborgen.
Wat is erfgoed precies?
Jacquelien: “Erfgoed is een verzamelnaam van sporen uit het
verleden, die zichtbaar en tastbaar
zijn in het heden en die een samenleving de moeite van het bewaren
waard vindt. Klokken in de kerkto-
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bij aan

Jacquelien Vroemen.

ren is daarvan een voorbeeld.
Zulke sporen vind je overal.
In landschappen en archeologische
vondsten, maar ook in archieven,
monumenten en musea. En erfgoed
zit in immateriële zaken, zoals verhalen, recepten en muziek. Maar
ook in tradities, zoals bijvoorbeeld
de klokken luiden bij feestelijke
gelegenheden.”
Waarom erfgoededucatie in
het onderwijs?
Jacquelien: “Erfgoededucatie leert
je om op een bepaalde manier naar
onze cultuur kijken en deze te bevragen. Door met elkaar erfgoed
te onderzoeken – bijvoorbeeld
door alleen al de vraag te stellen:
‘willen we nog een carillon?’ –
draagt erfgoededucatie bij aan
kennis van het verleden en het
opnieuw betekenis geven aan
erfgoed. Want erfgoed verandert en
vraagt een kritische benadering
vanuit het nu: de betekenis van de
beiaard voor de samenleving is niet
meer hetzelfde als vroeger. Erfgoed
moet met de tijd meegaan.
Erfgoed maakt leerlingen bewust
van de historische context van
hun wereld en draagt bij aan

burgerschapsvorming en ontwikkeling van hun identiteit.”
Zijn leerlingen erfgoedmakers?
Jacquelien: “Daarvan ben ik overtuigd. Wanneer kinderen leren
over het verleden van bijvoorbeeld
onze klokken en beiaarden, begeven ze zich op het geschiedkundige pad. Leren ze wat daarvan
vroeger de betekenis was en vragen
ze zich af hoe wij daar nu mee om
moeten gaan, dan spreken we van
erfgoededucatie. Leerlingen die
erfgoedwijs zijn, weten dat ze zelf
een mening kunnen vormen over
de betekenis die sporen uit het
verleden voor hen hebben. Dat zij
daarover het gesprek kunnen aangaan met anderen. Kennis van het
verleden is daarbij onontbeerlijk,
maar minstens zo belangrijk is het
dat leerlingen leren goed te luisteren naar elkaar en open te staan
voor andere perspectieven op het
erfgoed.”
Kun je daarvan een voorbeeld
geven?
Jacquelien: “Ter illustratie een
voorbeeld uit de leerdoelen Heavy
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Metal van week 4 van groep 5/6.
• De leerlingen kunnen drie
redenen noemen waarom de
beiaard in vroeger tijden een
belangrijke betekenis had.
• De leerlingen kunnen hun eigen
mening formuleren over de
betekenis van de beiaard nu.
Door die simpele vragen te be
antwoorden geven leerlingen
betekenis aan ons melodieuze
erfgoed en zijn plaats in de
toekomst.“
In hoeverre leeft erfgoededucatie in het onderwijs
veld?
Jacquelien: “Erfgoededucatie is
voor veel docenten een minder
bekend thema. Er zijn echter steeds
meer scholen die belangstelling
tonen om hiermee aan de slag te
gaan. Het geven van goede voorlichting en het beschikbaar stellen
van het juiste onderwijsmateriaal
helpt om docenten te enthousiasmeren en ermee vertrouwd te
raken.
De oogst van erfgoededucatie is
immers groots voor leerlingen!”

Hoe werkt het erfgoedproject Heavy Metal! | Laat de klokken luiden in de praktijk? We lopen
het programma even na. Startpunt is steeds ‘klokken uit je omgeving’. Voor alle groepen van
de basisschool is lesmateriaal beschikbaar dat bij hun leeftijd past.

Hoe werkt Heavy Metal!
in de praktijk?

Groep 1-2

De leerlingen van groep 1-2 beleven de functie van de
klok aan de hand van verhalen over Yasmin en Joep.
Hun kennismaking met de klok begint bij de dierenbel,
gaat verder met de bel die de ijscoman aankondigt, de
klok die de tijd aangeeft en eindigt met de beiaard die
muziek maakt.
In vier weken tijd behandelt de leerkracht met zijn
leerlingen via allerlei activiteiten de vele aspecten van
klokken. Het is ook mogelijk een deel van het thema
te nemen.

Praktisch:

Groep 3-4

• Materiaal: een link om de lessen te
gebruiken en te downloaden.
Je kunt ook (optioneel) gebruik maken 		
van een klokkenpakket (zie kader
Klokkenpakket).
• Kosten: het onlinelesmateriaal is gratis.
Aan excursie en klokkenpakket zijn
kosten verbonden (zie kadertjes).

De leerlingen maken kennis met klokken en beiaard
aan de hand van verhalen over Amy en Adam.
Ze stellen zich open voor klokken in hun eigen buurt.
Ze zetten hun beleving en kennis in voor het maken
van geluiden, het versieren van een eigen klok, het
bouwen van een klokkentoren en het maken van een
eigen dierenbel. Zo leren ze de plaats van de klokken
in hun leven kennen alsmede de functies die klokken
hebben. Leerlingen raken inhoudelijk vertrouwd met
het cultureel erfgoed van de torenklokken en de
tijdsaanduiding van vroeger, ervaren de tijd, het luiden
van klokken en muziek spelen op de beiaard. Het is
ook mogelijk een deel van het thema te nemen.

Zie ook:
www.museumklokenpeel.nl/heavy-metal
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Groep 5-6

Excursie

De leerlingen onderzoeken sporen uit het verleden
in hun eigen omgeving. Ze gebruiken hun zintuigen:
zij zien en horen de klokken zowel in hun dorp of
stad als via geluidsopnamen van vroegere en huidige
beiaardiers.
Ze gebruiken hun verbeelding om de betekenis van de
beiaard in heden, verleden en toekomst te verkennen.
De geschiedenis van de klok en de beiaard, vooral in
de vroege en late middeleeuwen en de tijd daarna
(tijdvak 3 t/m 6) komen aan bod. De Gouden Eeuw van
de beiaard hoort bij de 17-de eeuw. Het onderwerp
komt tot leven via lessen over klokkengieters, klokkenbespelers, klokkenbezitters en klokkenluisteraars.
Samenvattend gaat het erom het cultureel erfgoed
van klokken en beiaard met hun rijke geschiedenis te
leren kennen. Inhoudelijk gaan de leerlingen op zoek
naar de bijzonderheden van de beiaard. Het is ook
mogelijk een deel van het thema te nemen.

Bij het project is een bezoek aan Museum Klok & Peel
in Asten mogelijk, of je kunt zelf een bezoek
organiseren aan een toren met beiaard in de eigen
omgeving. Voor het bezoek aan Museum Klok & Peel
geldt:
• Excursieduur: 1 uur – 1,5 uur.
• Begeleiding: museummedewerker en eigen
leerkracht.
• Beschikbaarheid en aanmelden:
reserveren via info@museumklokenpeel.nl
of via 0493 69 18 65.
Reserveer een bezoek liefst een maand van te
voren. Maak in de e-mail melding dat het gaat
om het schoolproject ‘Heavy Metal’ en vermeld
om welke groep kinderen het gaat.
• Kosten: € 4,00 per leerling

Klokkenpakket
Je kunt ook het klokkenpakket bestellen om het
project levendiger te maken. Dit pakket bevat een
bronsbelletje, een muziekdoosje en een set handbellen van één octaaf. Prijs: € 67,65 incl. verzendkosten.

Prijsvraag!
Wil je kans maken op een gratis klasexcursie?
Dat kan!
Neem dan deel aan de prijsvraag die op pagina 14
van dit magazine staat. Veel succes!

Hip vakwerk

Groep 7-8

Onder het motto ‘Vakwerk is hipper dan ooit tevoren’
laat het populaire televisieprogramma BinnensteBuiten bevlogen ‘makers’ aan het woord over hun
ambacht of bijzondere beroep. BinnensteBuiten
ging ook op bezoek bij Rosemarie Seuntiëns,
stadsbeiaardier van Asten,
Eindhoven (Stadhuis en
Philips beiaard), Helmond,
Oirschot, Roermond en
Venray. De BinnensteBuitenreportage vind je terug onder
de volgende link:

De leerlingen oriënteren zich op de verspreiding van
de beiaard over de wereld en onderzoeken de functie
van de beiaard. Ze leren over The Netherlands Carillon
van Arlington, het cadeau van Nederland aan de VS
na de Tweede Wereldoorlog. En passant leren ze de
verschillen kennen tussen de samenleving in de jaren
50 van de vorige eeuw en die van nu. Ze voeren een
onderzoek uit naar de functie van de beiaard in de
huidige tijd. De geschiedenis passend bij klok en
beiaard valt in de tijdvakken 9 (tijd van wereldoorlogen)
en 10 (tijd van televisie en computer). Leerlingen leren
over de periode na de WO II, de relatie van Nederland
met de Verenigde Staten, de beiaarden in de wereld en
de beiaard als cultureel erfgoed. Het is ook mogelijk
een deel van het thema te nemen.
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Supercool
Een beiaard boven in een klokkentoren? Natuurlijk, dat kennen we.
Dat bestaat al lang. Maar klokgelui op een Heavy Metal-festival?
Jazeker, ook dat bestaat! Een beiaard, badend in laserlicht in een
zinderende straattheatershow? Kan hoor, alles kan.
Mobiele carillons hebben zelfs een ereplaats veroverd in
gerenommeerde klassieke concertzalen. Het carillon is het zwaarste
en krachtigste muziekinstrument ter wereld. Feitelijk kun je het
carillon elke rol aanmeten die zich voordoet. Je kunt er zelfs zacht
op spelen! Kortom: het bronzen Heavy Metal is veel cooler dan je
zou denken. Het is supercool!

kei-vette
HEAVY METAL!

12

muziekinstrument
Beiaardier Frank Steijns op een festival.

Samenspelen met Luc Rombouts.

Luc Rombouts speelt voor jongeren.

Frank Steijns met het Johann Strauss Orchestra.

Rosemarie Seuntiëns met Chinese museumbezoekers.

Seuntiëns in een straattheatershow...
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Frank Steijns (rechts) met André Rieu.

...en op een Reizende Beiaard.

H

eb jij ook iets wat je heel erg bezig houdt,

Kortom: voor

bijvoorbeeld het klimaat? Iets waarvoor je aandacht

voor

wil vragen, zodat iedereen het hoort? Ken je iemand die heel
speciaal is en zou je willen dat iedereen dat weet? Is er iets dat
of iemand die het verdient er de klok voor te luiden?

G
A
A
R
V
PRIJS

wat

wie

of

zou jij

de klok willen luiden?
Vul de volgende zin aan én stuur vóór 9 juli in:
Ik laat de klok luiden voor/omdat...
Let op: het waarom van je keuze is belangrijk! Je mag
je antwoord ook verduidelijken met een tekening!
Doe mee en maak kans op een prachtige prijs:
EEN GRATIS BEZOEK AAN MUSEUM KLOK & PEEL
MET JE HELE KLAS!
De prijs is inclusief
• gratis toegang voor maximaal 30 personen,
• gratis ranja en cake,
• gratis rondleidingen en:
• een leuke verrassing voor iedereen voordat je
weer naar huis gaat.

MET JE
HELE KLAS!

In Museum Klok & Peel kun je zelf de klok luiden en
kijken waar de klepel hangt. Leer je hoe klokken gegoten worden. Zie je klokken uit alle delen van de
wereld. En zie je hoe klokken vroeger en nu het ritme
van het leven bepalen.
Beantwoord bovenstaande vraag vóór 9 juli 2022
en stuur je antwoord op naar:
magazine@museumklokenpeel.nl.
Wij zijn benieuwd!!

Opnieuw Leukste Uitje van Noord-Brabant
Museum Klok & Peel mag zich
in 2022 weer tooien met de
ANWB-titel ‘Leukste uitje van
Noord-Brabant’.
De uitverkiezing werd donderdag
17 februari bekend gemaakt. Dit
keer liet ons museum ZooParc
Overloon (zilver) en Dierenrijk
Mierlo (brons) achter zich. Onder
de twaalf genomineerden bevonden zich verder gerenommeerde
uitjes als PreHistorisch Dorp Eindhoven, Oertijdmuseum Boxtel en
Oorlogsmuseum Overloon.

Genieten bij Museum Klok & Peel: kinderen op het springcarillon.
Museum Klok & Peel presteert al
jaren op rij uitstekend in de wedstrijd van de ANWB. De prijzenkast
is sinds 2015 gevuld met vijf gou-
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den (2015, 2017, 2018, 2019 en
2022) en twee zilveren (2020,
2021) awards. Een teken dat zowel
het publiek als de vakjury ons
weet te waarderen.
Manager Frank van Kempen: “Het
is elke keer weer een prachtige
opsteker voor onze medewerkers
en vrijwilligers als wij in de prijzen
vallen. Dat bewijst dat ons publiek
zeer te spreken is over onze collecties, onze activiteiten en onze
gastvrijheid. Dat hopen wij nog
lang vol te houden en de gouden
award stimuleert dan enorm.”

Niet naar Ibiza,
maar naar de Peel
Steeds meer Randstedelingen ontdekken de natuurrijke omgeving van de Peel, zo begon een
artikel in het Eindhovens Dagblad in februari. De regiomarketeer van Land van de Peel vertelde
dat accommodaties in de Peel vaak al maanden voor het seizoen bomvol zitten.
De aantrekkingskracht zit in de combinatie van de mooie natuur en de interessante regio.
Er valt nog veel te ontdekken hier in de Peel. Daarbij is de regio een geschikte uitvalsbasis voor
de dichtbijgelegen grensregio’s in België en Duitsland.

N

atuurlijk helpt het dat
mensen vanwege corona
niet naar Ibiza gaan maar
meer in Nederland blijven. Tegelijk
is het heel mooi dat meer mensen
zo de pareltjes in eigen land ontdekken en er terecht enthousiast
over worden.
De Peel (met onder andere Nationaal Park De Groote Peel) is dan
ook een bijzonder stuk natuur. Een
hoogveen, dat tot nog niet zo heel
lang geleden ondoordringbaar
moeras was. Het land van de Peel
was van oudsher een natuurlijke
grens die lastig te passeren was.
En de Peel werd omgeven met vele
mythen en legendes. Zo werd er
vroeg in de vorige eeuw door
turfstekers een prachtige gouden
Romeinse helm gevonden. Tot op
de dag van vandaag zijn er diverse
theorieën hoe die helm daar zo’n
2000 jaar geleden terecht kon zijn
gekomen.
Ook zijn er verhalen van mensen
die vast kwamen te zitten in het
moer, verhalen van geheimzinnige
‘witte wieven’ en werden veel verhalen ook nog eens goed aangedikt
om te zorgen dat de kinderen er
uit angst weg zouden blijven.
Vandaag is de beschermde natuur
toegankelijk gemaakt met knuppel-

Ida Verhaar.
bruggetjes, dus voor kinderen
juist heel aantrekkelijk. De Peel is
een rijk vogelgebied en je vindt er
bijzondere planten en dieren, zoals
bijv. de gladde slang. Nu toont dit
dier zich niet zo gemakkelijk aan de
argeloze wandelaar. Gelukkig zijn
de planten en dieren van de Peel
samen met hun specifieke verhaal
van heel dichtbij te bewonderen
in Museum Klok & Peel.
Museum Klok & Peel is één museum
met twee collecties: de grootste
klokkencollectie ter wereld (met
klokken van over de hele wereld)
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Knuppelbruggetje in
De Peel.

en de collectie over de natuur- en
cultuurhistorie van de Peel. Het is
een combinatie die goed past bij
Asten, klokkendorp in de Peel. We
zijn er trots op deze pareltjes in het
Land van de Peel voor heel Nederland toegankelijk te mogen maken.
We hopen zo steeds meer Nederlanders trots te maken op wat ons
land aan moois en bijzonders te
bieden heeft!

Ida Verhaar
Bestuurslid Museum Klok & Peel
Portefeuillehouder Communicatie

Compacte teksten en
grote illustraties op de
vernieuwde wanden.

Twee
museumzalen
vernieuwd

D

e hal Luidklokken is
gepimpt met textiel
bespannen wanden die
in twee talen beknopt de geschiedenis vertellen van luidklokken
tussen pakweg de jaren 530 en
2000. Voor de tekst tekenden
beiaardier Luc Rombouts,
kunsthistorica Elly van Loon-Van
de Moosdijk en conservator Klok
Rainer Schütte. Het vernieuwingsproject werd gecoördineerd door
projectleider Rinus Ceelen.
Informatie
Projectleider Ceelen: “Van de tijdelijke exposities in de afgelopen jaren
en ook van de eerder vernieuwde
beiaardhal ‘Klank van de Lage
Landen‘ hebben we geleerd dat we
met informatieve wanden veel
museumbezoekers een groot
plezier doen. Niet met lange
lappen tekst, want die worden niet
gelezen. De mensen willen liefst in
één oogopslag de belangrijkste informatie tot zich kunnen nemen.”
Conservator Schütte: “Ons museum
beschikt over een ploeg rondleiders
die de historische verhalen graag
en met verve vertellen tijdens

Museum Klok & Peel gaat fris en vrolijk de zomer in met twee
vernieuwde tentoonstellingsruimten. De Luidklokkenhal (zaal 8)
en de hal Klokken van de Wereld (zaal 6) hebben allebei een ware
metamorfose ondergaan.

groepsexcursies. Maar lang niet
alle museumbezoekers komen in
groepsverband of sluiten zich aan
bij excursies. Toch willen wij ook hen
graag informeren. Bijvoorbeeld
met een geluidloze animatie op
één van de wanden, waarop we
gedetailleerde klokopschriften en
-versieringen laten zien.”
22 luidklokken
In de hal Luidklokken wordt de
historie tastbaar geïllustreerd met
22 luidklokken; 10 in een nieuwe
centrale klokkenstoel en 12 rondom
op verschillende sokkels. Aan de
hand van de getoonde voorbeelden ziet het publiek hoe de klok van
vorm verandert en hoe klokversier
ingen zich ontwikkelen van sober
tot rijk. De nieuwe klokkenstoel is
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Rinus Ceelen en Rainer Schütte in de hal ‘Klokken van de Wereld’.

ontworpen en gerealiseerd door
eigen museumvrijwilligers. Ter wille
van de veiligheid mag het publiek
de opstelling niet beklimmen. Een
rondleider is graag bereid de klokken te demonstreren.

Bell-scape
Bijzonder is ook de ‘bell-scape’ van
de stad Utrecht in één van de twee
mediaposten. In een op initiatief
van Rainer Schütte door het
museum geproduceerde film
– in co-productie met het Utrechtse
Klokkenluiders Gilde – komen alle
torenklokken voorbij die in Utrecht
op een dag kunnen luiden. Als
ergens duidelijk wordt dat elke klok
een eigen karakter heeft, dan is
het wel in dit klokkenlandschap.
Klokken van de Wereld
Via de ‘Klokkengieterij’ en nog
enkele bestaande expositieruimten
komt de bezoeker terecht in de hal
‘Klokken van de Wereld’, die zelfs
een nieuwe vloer gekregen heeft.
Ter wille van die klus is de hal helemaal ontruimd geweest. Projectleider Ceelen: “Daarvoor moesten
echt de handen uit de mouwen.
Het mooie in dit vrijwilligers
museum is dat onze mensen net zo
flexibel zijn als in het bedrijfsleven.

Afstand tussen vitrines schept weldadig gevoel
van ruimte.
ben we de continenten allemaal
een eigen kleur gegeven en de
bijbehorende items min of meer
gegroepeerd. Europa is blauw
geworden, Azië oranje, Oceanië
groen, Afrika paars en Amerika

Klokken interessant voor jong en oud.
worden, dat willen we niet. Ook het
platform met de tempelklokken uit
Myanmar is zo’n karakteristiek
pronkstuk dat origineel gebleven is.”

Alle continenten kregen een eigen kleur.

Alleen zijn ze hier nooit moe!”
De hal ‘Klokken van de Wereld’ herbergt verhalen uit de hele wereld
die vaak samenhangen met de
religieuze betekenis en de mystieke
beleving van klokken. De hal geeft
een weldadig gevoel van ruimte,
alsof in de afdeling Klok het lekkerste tot het laatst toe wordt bewaard.
Ook hier worden de verhalen zo
compact mogelijk verteld.
Rinus Ceelen: “Bij het bedenken
van de nieuwe presentatie heb-

bruin. Die kleuren komen terug in
de object-plaatjes, zodat het publiek
meteen doorheeft waar een bepaald museumstuk thuishoort.”
Pronkstukken
De enorme rode vitrinekast, voorheen al een blikvanger in de hal
Klokken van de Wereld, heeft zijn
originele kleur behouden. Rinus
Ceelen: “Die kast bevat artefacten
uit alle werelddelen. Als we die
zouden aapassen aan de gebiedskleuren zou het een bonte kermis
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Meest bereisde klokkenspel ter
wereld
Toch zijn er enkele vernieuwingen
die de hal Klokken van de Wereld
extra cachet geven. Zo is het 43
klokken tellend mobiel carillon
Frank Steijns – dat als voormalig
concertcarillon van het Orkest
André Rieu met 170.000 reiskilometers het meest bereisde klokkenspel
ter wereld mag heten – er als langdurige bruikleen eindelijk tot rust
gekomen. Dit carillon hoort helemaal thuis in de hal Klokken van
de Wereld want het heeft dienst
gedaan op alle continenten!
De hal Klokken van de Wereld
moet in de toekomst in zoverre
multifunctioneel blijven dat er
ruimte gemaakt kan worden voor
bijvoorbeeld kamermuziekconcerten. Rinus Ceelen: “In de nieuwe opstelling hebben we 18 driedimensionale elementen die we relatief
gemakkelijk kunnen verplaatsen.
Daarmee kunnen we ruimte
creëeren.”

Koninklijke Eijsbouts

En nu even aandacht voor een bijzonder Astens bedrijf:
Koninklijke Eijsbouts. Gesticht in 1872 als ‘Nederlandsche Fabriek
van Torenuurwerken’. Dat is dit jaar precies 150 jaar geleden.

De grootste luidklok ter wereld voor Gotemba Kogen Resort Tokinosumika. Op de achtergrond Mount Fuji.
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I

n die anderhalve eeuw heeft dit bedrijf wereldfaam opgebouwd als Klokkengieterij Eijsbouts.
Met sinds zijn 100-jarig bestaan de eervolle
toevoeging ‘koninklijke’. Ook bekend als Royal Eijsbouts
(since 1872).
Een typisch familiebedrijf getuige de namen van de
directeuren. Tussen 1872 en 1976 waren dat
Bonaventura, Johan, Tuur en Max Eijsbouts. Drie
generaties, want Tuur en Max waren broers. Tussen
1976 en 1996 vormden achtereenvolgens André Lehr
en Ger Minkman de directie. In 1996 kwam met Joost
Eijsbouts de 4e Eijsbouts-generatie aan het roer.

Het stemmen van een klok.

150 jaar

Uit de elegante Oranjerie van Museum Klok &
Peel stijgen vrolijke geluiden op. Afkomstig van
de leerlingen en ouders van het Varendonck
College, die de tentoonstelling Blik op je Roots
bezoeken. Blik op je Roots toont werkstukken
van de eindexamenklassen Beeldende
Vormgeving Havo 5 en VWO 6.

Blik op je Roots
in de Oranjerie

Het bedrijf heeft 150 jaar lang vooral torenuurwerken
gemaakt en klokken en kunstwerken gegoten. Dat
deed Koninklijke Eijsbouts met zoveel inzet en passie,
dat het wereldwijd een prachtige reputatie opbouwde.
Het bedrijf groeide uit tot de bekendste onderneming
van Asten en speelde een belangrijke rol bij de stichting
van Museum Klok & Peel.

Een leerling toont haar werk in de Oranjerie van het museum.

D

Op deze pagina’s zie je voorbeelden van projecten
waar ze bij Koninklijke Eijsbouts gepast trots op zijn.
Terecht natuurlijk. Het gaat om zo’n duurzaam erfgoed dat het over duizend jaar nog kan bestaan!

e werkstukken van de leerlingen zijn
ontstaan uit een opdracht: interview een
familielid, ouder dan 40 jaar, en verwerk
het belangrijkste item uit dit gesprek tot een beeldend 2D of 3D werk.
Trots tonen de leerlingen hun werk, waarin de
relatie tussen (groot)ouder en kind naar voren
komt: ‘Ik heb mijn oma geïnterviewd, omdat ze
eigenlijk heel wijs is, ondanks het feit dat ze alleen de
basisschool heeft afgerond. Mijn wereld en de wereld
van mijn oma heb ik verbonden in mijn werkstuk’.
Of: ‘Ik ben er achter gekomen dat ik meer op mijn
vader lijk dan ik dacht. Ik heb gekozen om een appelboom van klei te maken’.
De catalogus geeft een inkijkje in dit wordingsproces.
Zo kan bij elk werk gelezen worden hoe het tot
stand gekomen is.
De tentoonstelling (van 17-20 maart 2022) werd
feestelijk geopend door de docenten, die de
studenten een podium willen bieden voor hun
expressieve werk.

Nieuwe klokken voor de Notre Dame in Parijs. Voorop de grote klok Maria van Eijsbouts.
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Mobiele klapstoeltjes
vergroten toegankelijkheid

W

ij ontvingen een bijdrage uit het erfgoedvrijwil
ligersproject ‘toegankelijkheid vergroten’ van het
Prins Bernhard Cultuurfonds. Met deze bijdrage
konden wij een mobiel opslagmeubel met 20 lichte museum
(klap)stoeltjes aankopen, waarmee wij voor bezoekers die minder
mobiel zijn de drempel tot museumbezoek kunnen verlagen.
De stoeltjes kunnen niet alleen worden gebruikt om even te
gaan zitten tijdens de rondgang door de collecties, maar ze
kunnen ook als ‘loophulpje’ worden gebruikt.
Regelmatig ontvangen wij bezoeken van ouderenorganisaties,
patiëntenverenigingen en andere bezoekersgroepen die minder
mobiel zijn. Met de faciliteiten die er al zijn, zoals de gelijkvloers te
bezoeken collecties, de invalideparkeerplaatsen en -toiletten
zijn wij al goed uitgerust voor de ontvangst van deze groepen.
Met de aanschaf van deze stoeltjes met bijbehorend opslagmeubel kunnen wij de drempel voor museumbezoek voor deze
groep nog verder te verlagen.

Als rondleider Willy van Vlerken begint te vertellen
mag je er best even bij gaan zitten.

De bever is terug
De bever was al begin 19e eeuw uitgestorven in Nederland.
Sinds de jaren ’80 is ie terug. Hij verspreidt zich snel over
het hele land. In Asten is hij gesignaleerd in de Aa, de
Astense Aa en de Eeuwselse Loop. Nu
is ook het museum een bever rijker.

De bever (Castor fiber)
in het museum.
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D

e bever, het grootste knaagdier van Europa, is
herbivoor. Hij leeft voornamelijk van kruiden
en waterplanten. In de winter schakelt hij
over op boomschors. Hij legt een voorraad aan van
stammen en takken die in het koude water lang
goed blijven. Het zachtere hout van wilg en populier
hebben zijn voorkeur, maar ook de hardere eik of
beuk schuwt hij niet.
De stammen en takken van omgeknaagde bomen
vormen dammetjes, waardoor de waterstand verhoogd
wordt. Zo heeft de bever meer ruimte om z’n burcht
te maken. De ingang van de burcht is namelijk altijd
onder water, de veiligste plek voor dit waterdier. De
hoge waterstand maakt het achterland drassiger en
mede door de kanaaltjes die het dier daar in slijt, kan
hij via het water het voedsel in het achterland beter
bereiken.
Zo past hij met zijn gewroet en geknaag het landschap
volledig aan en zorgt daarmee voor een grotere
biodiversiteit. In het kielzog van de bever komen ook
water minnende en moerasplanten terug, en ook
vogels, zoals bijv. de zwarte ooievaar. Geen enkel ander
inheems dier is zo in staat het landschap te beïnvloeden als de bever. Dat was in vroeger tijden ook al zo.
In Tegelen zijn fossielen van de bever gevonden van
1,8 miljoen jaar oud. Hij werd toen gesignaleerd in
hetzelfde gebied als het eveneens waterminnende
oerrund. In ons museum vind je deze dieren dus zij
aan zij, in de zaal gewijd aan holoceen en plioceen.

Spot op verfraaide

						vleermuisafdeling
In ‘De bewoonde Peel’, een van publieke
ruimtes van Museum Klok & Peel, krijgt
een bijzonder vliegend zoogdiertje voortaan
speciale aandacht: de vleermuis.
Dit onbeminde beestje heeft in de tuin van

Wist je…

het museum een eigen kelder, maar verdiende

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

in het museum zelf een meer interactieve en
aantrekkelijke presentatie van zijn leefwijze,
behuizing en voeding.

dat een vleermuis wel 300 insecten
per nacht verorbert
dat hij maar 1 of 2 jongen per jaar krijgt
dat hij onderste boven slapend overwintert,
in grote kolonies
dat hij een belangrijke plek inneemt in de
voedselketen?

Kennis over deze insecteneter geeft hem de plek
die hij verdient!

Atelier-X ondersteunde hun werk met het ontwerpen
van de panelen.
Het resultaat is een donkere maar toch uitnodigende
ruimte, waar de vleermuis de baas is. Je kunt er samen
met de vleermuis op insectenjacht, luikjes openen met
verbazingwekkende weetjes, je gehoor testen op de
ultrasone geluiden die de vleermuis uitstoot en een
glimp opvangen van de vleermuiskelder van de
museumtuin.

Oervleermuis.
Imago
De vleermuis heeft een schimmig imago. Hij is schichtig in zijn vlieggedrag met zijn vlerkerige vleugels,
opereert in de schemer en verstopt zich in holen en
spleten. “Dat maakt hem onbekend en spreekwoordelijk onbemind”, zegt Jessie Burgmans, conservator Peel
in het museum. “Vandaar dat wij het tijd vonden voor
een ode aan de vleermuis en hem een vernieuwde
plek hebben gegeven.”

Camazotz
Wist je overigens dat er ook klokjes
(rinkelbellen) zijn in de vorm van
een doodsvleermuis (Camazotz), die
door de Maya’s gebruikt werden om
duistere krachten te verdrijven?
Dat komt nu allemaal samen in
Museum Klok & Peel. Mooi toch?

Inrichten
Na een brainstormsessie met Jessie Burgmans zijn de
enthousiaste vrijwilligers Jeannette en Rien Hartjes
aan het werk getogen. Jeanette is van de ideeën en
Rien klust en bouwt wat zijn ogen zien.
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De Peel aan zee
Bekijk een echt mammoet
skelet, een levensechte
oeros en mastodont en
beleef de tijd waarin de
Peel nog aan zee lag. Door
projecties waan je je op de
bodem van deze oerzee
waarin ook levensgrote
walvissen en haaien
rondzwemmen.

Vleermuizen
Een spannende
belevenis.

ErfgoedPunt Peel
Informatie over de
natuur- en cultuur
historie van De Peel.

Museumcafé met terras, vrij toegankelijk
Een gezellige plek voor een drankje
en lunch met zicht op de tuin.

3

2
ingang Peel

MUSEUM PLATTEGROND

1

Legenda
Peel
1 De Peel, een mysterie
2 De zichtbare en
onzichtbare natuur

Klok
6 Klokken van de wereld,
een wereld van klokken
7 De oorsprong van de klok

3 De Peel aan zee

8 Het luiden van de klok

4 Van Peelmoeras tot
nationaal park

9 Klokken gieten

5 De bewoonde Peel /
Het leven van
vleermuizen

10 Asten klinkt in de Notre
Dame / Klinken als een klok
11 De tijd getemd
12 Klank van de Lage Landen

Museum Klok & Peel dankt haar sponsors:
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De tijd getemd
Een fraai astronomisch kunstuurwerk
en een werkende reconstructie van
een Arabisch wateruurwerk uit het
begin van de 13e eeuw zijn zeker de
moeite van het bekijken én
beluisteren waard. Meerdere
historische torenuurwerken zijn
opgesteld.

4

Klank van
de Lage Landen
Luister en speel
mee op de beiaard.

5

Asten klinkt in de
Notre-Dame
Tentoonstelling over de
in Asten gegoten klok voor
de Notre-Dame in Parijs.
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6
ingang Klok

11

7
10
8

9
INGANG

Het luiden van de klok
Prachtig versierde luidklokken
en verschillende manieren
om een klok te luiden.

Klokkengieterij
Ontdek hoe een
klok wordt gemaakt.

Van Golstein Brouwers BV Asten

Uw logo hier?
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Klinken als
een klok
Speel met
klanken.

nieuw:

Maak
een reis door
de wereld van
klokken
Join us in a
journey through
the world of
bells

www.museumklokenpeel.nl

