
Anno 2017 kunnen we ons slechts met moeite 
voorstellen hoe belangrijk en aanwezig het  
geluid van klokken vroeger moet zijn geweest. 
Ooit bepaalde het klokgelui zelfs aan welke 
kerk mensen hun tienden moesten afdragen. 
Als tijdsignaal, brandalarm of om een overlijden 
bekend te maken hebben we tegenwoordig geen 
klokken meer nodig, en door al het verkeers
lawaai en andere omgevingsgeluiden zijn we 
ons nauwelijks meer bewust van het slaan van 
een kerkklok of de melodieën van een beiaard. 
Het klanklandschap van vroeger eeuwen is  
definitief verdwenen. Museum Klok & Peel in 
Asten koestert ons ‘klinkend patrimonium’ in 
de breedste zin van het woord. 

 GHEGOTEN INT   IAER MCCCCCXL
 Bronzen luidklok voor Museum Klok & Peel 
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Detail met een voorstelling van de Annunciatie

Kunstvragen 

Marit Slob (24)
Research Master studente kunstgeschiedenis Universiteit Utrecht
Lid van de Vereniging Rembrandt sinds 2012

Wat is uw eerste kennismaking  
met kunst?
‘Dat begon bij mij pas op de middelbare 
school. Mijn ouders gingen wel naar musea, 
maar niet naar kunstmusea. Ik had een leraar 
kunst die zijn enthousiasme op mij heeft over-
gedragen. Hij liet ons werkstukken schrijven 
over onderwerpen als de verborgen beteke-
nissen in 17de-eeuwse schilderijen. Ik vond 
het geweldig om dat allemaal uit te zoeken.’ 

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Die is er nog niet geweest. Ik koop wel altijd ansichtkaarten. In elk 
museum waar ik kom, zoek ik de winkel op om ze te kopen. Mijn 
idee is om die kaarten een keer allemaal op de muur te plakken en 
zo mijn eigen museum te maken.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Mag dat ook een museum in het buitenland zijn? Ik heb stage  
gelopen in de National Gallery of Art in Dublin, en als ik daar ben 
en de Metsu’s zie hangen, voelt het voor mij als thuiskomen.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Ik weet geen specifiek voorbeeld, maar vind het altijd mooi als 
een schilderij kan worden herenigd met voorstudies of andere  
tekeningen die daarmee samenhangen.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk op u gemaakt?
‘Dat zijn twee grote overzichtstentoonstellingen die ik de afgelopen 
jaren heb gezien: de late Rembrandt in Amsterdam en Jeff Koons 
in New York – twee heel verschillende kunstenaars. Ik vond die 
tentoonstellingen interessant omdat er zo veel werken van één 
kunstenaar bij elkaar hingen, zodat je wordt getriggerd om na te 
denken over een ontwikkeling.’

Waarom bent u lid geworden van de Vereniging Rembrandt?
‘Mijn voormalige hoogleraar Peter Hecht moedigde ons altijd aan 
om lid te worden van de Vereniging Rembrandt. Ik vind het een 
goede manier om Nederlandse musea te steunen. En daarnaast 
speelde mijn portemonnee ook mee, want voor een student is  
een lidmaatschap van de Vereniging goedkoper dan een museum-
jaarkaart...’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen  
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen  
van mee te kunnen laten genieten? 
‘Ik vrees dat geen enkel museum op mijn ansichtkaarten zit te 
wachten.’
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 Museum Klok & Peel richt zich niet alleen op 
de klokkencultuur van de regio of die van 
de Lage Landen, maar op die van de hele 

wereld. Met speelklokken, torenuurwerken, priester-
bellen, dierenbellen en aanverwante objecten uit alle 
windstreken, heeft het een zeer brede collectie.

In de zomer van 2016 kreeg conservator Rainer 
Schütte een bericht uit Zeeland, met de vraag of hij 
belangstelling had voor een kerkklok uit het plaatsje 
Groede in Zeeuws-Vlaanderen. Het bleek om een heel 
oud exemplaar te gaan, met de inscriptie: IAN VAN DEN 
GHEIN HEFT MI GHEGOTEN INT IAER MCCCCCXL. Schütte 
was verrast en ging op onderzoek uit, want hoe kwam 
zo’n oude klok in een kerk uit 1861 terecht? Uiteindelijk 
bleek dat de klok in 1540 voor de Sint-Willibrordus kerk 
in het Brabantse Alphen is gegoten, en pas veel later in 
Zeeland terecht is gekomen. Hij is gemaakt door een 
beroemd klokkengietersgeslacht uit Mechelen, 
dat vanaf 1506 tot in de jaren tachtig van de 
20ste eeuw werkzaam was. Schütte: ‘Het  
is een mooi en typisch voorbeeld van de 
Mechelse klokkenproductie uit de 16de 
eeuw, gedecoreerd met katholieke voorstel-
lingen, zoals de Annunciatie, de doek van 
Veronica en de mis van de heilige Gregorius. 
Zulke klokken zijn nooit in serie vervaardigd, 
dus eigenlijk zijn alle exemplaren uniek.’ 

Van deze specifieke klokkengieter, Jan van den 
Ghein, zijn slechts vijf werkstukken gedocumenteerd, 
waarvan er vandaag nog maar twee bestaan. De andere 
klok hangt in de Sint Johanneskerk in het Noord-
Duitse stadje Dannenberg. Deze is in 1539 gegoten en 
heeft vele jaren in de Waldemarturm van het kasteel 
te Dannenberg gehangen, waaruit blijkt hoe ver de 
faam van de Mechelse vaklieden reikte. ‘Deze klokken 
werden voor kerken in de omgeving gemaakt, maar 
ook geëxporteerd, soms naar verre locaties,’ vertelt 
Schütte: ‘Tot een diameter van ongeveer één meter en 
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Bronzen luidklok
Jan van den Ghein
1540. Brons, H 72 cm, Ø 67 cm
Bijdrage: € 7.000, waarvan € 2.000 
uit het Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds
MUSEUM KLOK & PEEL, ASTEN

De bronzen luidklok van Jan 
van den Ghein is aangekocht 
met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar 
Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds en 
VSBfonds.
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een gewicht van één ton, konden ze nog per schip 
worden vervoerd.’ 

GEVORDERD DOOR DE DUITSERS

Veel bronzen kerkklokken zijn in de loop der eeuwen 
verloren gegaan. Omgesmolten, zodat het brons kon 
worden gebruikt voor een nieuwe klok of voor de pro-
ductie van kanonnen of ander wapentuig – iets wat in 
tijden van oorlog geen zeldzaamheid was. De luidklok 
van Jan van den Ghein is meer dan eens in de gevaren-
zone geweest. Hij heeft ruim vier eeuwen op zijn oor-
spronkelijke plaats gehangen, tot hij op 8 februari 1943 
werd gevorderd door de Duitse bezetters, die op grote 
schaal kerkklokken roofden om het kostbare koper 
en tin uit het brons te kunnen gebruiken. De klok uit 
Alphen werd gemerkt met een ‘P’ van Prüfung omdat 
voor hij zou worden omgesmolten, nog moest worden 
onderzocht in hoeverre het om een belangrijk exem-
plaar ging. Zo ontsprong hij de dans. 

Na de Tweede Wereldoorlog keerde de klok weer 
terug naar Alphen, maar omdat de Sint-Willibrordus-
kerk zwaar beschadigd was geraakt bij een artillerie-
beschieting in 1944 – misschien was het daarom wel 
een geluk bij een ongeluk dat de klok op dat moment 
reeds verwijderd was – en moest worden herbouwd, 
werd besloten hem van de hand te doen. Hij werd in 
1950 doorverkocht aan de toenmalige rooms-katholieke 
kerk Sint Bavo in Groede, die ook haar klok was  

kwijtgeraakt aan de Duitse bezetters en waar men dus 
blij was met het exemplaar uit Alphen. In 2005 is dit 
kerkgebouw verkocht aan Jan Ducaat, en het gebouw 
heeft nu een woonbestemming gekregen. Deze nieuwe 
eigenaar is van origine historicus en realiseerde zich 
dat de klok een bijzonder object moest zijn gezien 
zijn hoge leeftijd. De klokkenstoel was aan groot  
onderhoud toe en in de ruim elf jaar na verkoop is de 
klok nog slechts drie keer geluid voor een begrafenis. 
Ducaat besloot daarom contact op te nemen met het 
museum in Asten zodat de klok voor een breder  
publiek toegankelijk zou worden en niet verloren  
zou gaan. De rest is geschiedenis. Sinds januari hangt 
de klok in het museum, waar hij niet alleen kan  
worden bekeken, maar ook kan worden beluisterds

Gerdien Wuestman

Redacteur van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt

Detail met een voorstelling van de doek van Veronica

Voor de achtergrond is 
gebruik gemaakt van 
François van Knibbergen, 
Panoramisch landschap, 
1655-65, olieverf op 
doek, 97,3 x 139,5 cm, 
Rijksmuseum, Amsterdam

Klok & Peel?

Museum Klok & Peel in Asten is, zoals de naam al 
doet vermoeden, voortgekomen uit twee collecties: 
het Nationaal Beiaardmuseum en het Natuur-
historisch Museum De Peel. Door omstandigheden 
kwamen deze organisaties in 1975 in één gebouw 
samen en sinds 2007 vormen ze daadwerkelijk één 
museum. Een verrassende combinatie, maar geen 
onlogische, legt conservator Rainer Schütte uit, want 
beide hebben een verband met de regio. De collectie 
van het voormalige Beiaardmuseum toont weliswaar 
voorwerpen uit de gehele wereld, maar vertegen-
woordigt ook een regionale traditie: het museum  
is destijds in Asten gevestigd vanwege de klokken-
gieterijen daar en in het nabijgelegen Aarle-Rixtel. 
Het is een combinatie die wonderwel werkt, vertelt 
Schütte: bezoekers die meer over de natuur van de 
Peel te weten willen komen, zijn verrast daar de 
klokkencollectie aan te treffen en andersom. Vanuit 
het museum is in 2017 de stichting Singing Bronze 
Foundation opgericht, die als expertisecentrum voor 
campanologie (leer en kennis van beiaard- en luid-
klokken) zal samenwerken met een aantal weten-
schappelijke instellingen in binnen- en buitenland. 


