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Privé Domein 127 
 ‘WORD WAKKER DEURNE !’ – ‘OP WEG NAAR EEN NIEUW MUSEUM’ 
Introductie. 
Omdat ik veel contacten heb in de kunstwereld en vooral mensen uit het westen mij 
vragen waar ik vandaan kom en ik ze dan zeg in Deurne te wonen is meestal één van de 
antwoorden: ‘O daar, bij jullie stinkt het toch ontzettend naar varkenslucht’. Ik zeg dan 
altijd dat dit maar één stukje van het verhaal van Deurne is…..dat Deurne een zeer rijke 
geschiedenis heeft. Ik zeg ook dat Deurnenaren en de gemeenteambtenaren er te weinig 
oog voor hebben. Daarom hier deze Privé Domein. Ik besef dat deze bij lange na niet 
alles weergeeft, maar het gaat mij om de intentie en de kansen die Deurne onderhand 
echt eens moet gaan nemen. Over die kansen wil ik het tenslotte hebben. En eindelijk 
hebben ze eens een wethouder cultuur, Marinus Biemans, die zeer geïnteresseerd is. 
 

Geschiedenis. 
Deurne beschouw ik als hoofdstad van de Peel. (vanaf het jaar 1100 ook wel Pedel- 
Pedelo –Bedeler – Pedelant genoemd komt van het Latijnse woord Palus dat Moeras 
betekent) Het hoogveen kent een eeuwenlange geschiedenis en dankt zijn bestaan aan 
de ondoordringbare laag klei waardoor het regenwater niet weg kon en daardoor vele 
meters dik veenmosveen kon ontstaan dat aanvankelijk vanaf de middeleeuwen voor 
eigen gebruik van de boeren diende. 
Er zijn drie peelgebieden: Deurnese Peel - Mariapeel – Groote Peel (Nationaal Park ‘De 
Groote Peel’) 
 

    
 Turflagen                    turfwinning                                                            vervoer turf                      
 
Het Hoogveen dat hier groeide heeft tot de eerste industrie geleid; het turfsteken vanaf 
1853 onder leiding van Jan en Nicolaas van de Griendt. De turf was grondstof voor de 
baksteenindustrie van de firma J. Carp uit Helmond en voor de steenfabriek van Wed. 
van der Steen in Kerkdriel. Door de opkomst van steenkool en misschien ook door de 
Grote Peelstaking om meer loon en de te autoritaire verhoudingen was het in 1938 
gedaan met de Maatschappij Griendtsveen. 
 
Door de aanleg van de spoorweg (Venlo-Deurne-Helmond) en het graven van de Helenavaart 
genoemd naar de naam van de vrouw van Jan van de Griendt, ‘Helena Panis’, werd de 
Peel ontsloten voor de turfwinning. Langs de Helenavaart werden schamele huizen 
gebouwd voor de peelarbeiders, die bekend staan als het strooiendorp.  
 
(Een van de redenen om in Deurne te gaan wonen was het station – eigenlijk eten wij nog van de turf) 
 

Wilde men de turf afgraven dan moest het water in het hoogveen afgewaterd worden. Het gevolg 
hiervan is weer dat door de verdroging allerlei bomen zoals berkenbomen en de agressieve 
Amerikaanse trosbosbesstruiken er konden groeien die veel water nodig hebben waardoor er 
enorme verdroging ontstaat en de groei van hoogveen stopt.  
 

Griendtsveen heeft haar naam te danken aan de familie van de Griendt. Deze familie liet 
in 1904 ‘12 Apostelwoningen’  bouwen voor het hogere personeel waarvan er nog 10 zijn 
overgebleven. Aan de Apostelweg vinden we de huizen met de nummers 2 en 4, en aan 
de Ericaweg nummer 6. Ze zijn gebouwd door architect ‘L. Kooken’ (1867-1940) en 
geïnspireerd door elementen van de Engelse landhuisstijl, waarin onder andere de 
ornamentiek van de houten omlijstingen opvallen, die voor een exotisch tintje zorgen uit 
de tijd dat de Engelsen nog een koloniale macht waren. 
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Apostelwoning                                              Roodborsttapuit                  kraanvogels                              
 
In 1978 kwam de ‘Werkgroep Behoud de Peel’ tot stand en in 1980 werden de Deurnese 
Peel, De Bult, het Zinkske en de Heitrakse Peel aangewezen als beschermd natuurgebied. 
Langzaam groeit het besef dat het hoogveen beschermd moet worden en de kans moet 
krijgen zich te herstellen. Er worden maatregelen genomen dat het water, zo nodig voor 
veen, langer vastgehouden kan worden. Plassen zijn nodig voor vogels als de blauwborst, 
roodborsttapuit, sprinkhaanzanger en nachtzwaluw maar ook voor de foeragerende 
trekkraanvogels met hun snikkende trompetgeluid en kol- en rietganzen. In de drassige 
oppervlakten groeien bijzondere planten: bijvoorbeeld de vleesetende zonnedauw, 
wollegras, veenpluis en heideplanten. Libellen stuiven in fluitende zigzagfladderende 
zoefgeluiden voorbij en maken een stopplaats bij vennen: witsnuitlibel, venwitsnuitlibel 
en maanwaterjuffer. 
 
Kikkers bollen hun wangen in sappig moerassig algen water dat vol zit met kikkerdril, 
ook wel eiklompen, genoemd. Hagedissen schieten pijlsnel voor je neus weg en gladde 
slangen zie je, als je geluk heb, een zonnebad nemen. Er zijn steeds minder vlinders 
maar in de Peel kun je nog zeldzame exemplaren aantreffen in diverse soorten van 
familieleden: dikkopje, blauwtjes, witjes, kleine vos, atalanta, dagpauwoog en de steeds 
zeldzamere koninginnenpage die in mijn jeugd zo populair was en de mooie St. 
Jacobsvlinder…….. 
 
2 maart 2018 lees ik in het Eindhovens Dagblad dat het Leegveld, een gebied tussen 
Liessel en Griendtsveen, zich opmaakt voor een grote metamorfose. Het hoogveen wil 
men terug en daarvoor moeten boerenbedrijven verdwijnen. 
Oorspronkelijk was de Peel een afgelegen en ontoegankelijk veengebied waar veel sagen 
ontstonden. Sagen over dwaallichten, reuzen van de weverloze berg, vliegende demonen 
maar vooral ook over de vondst van de Gouden Helm. Op 15 juni 1910 vond turfsteker 
‘Gebbe Smolenaars’ in het moeras van de Brabantse Peel een vergulde zilveren 
ruiterhelm uit de Romeinse tijd (jaar 320). En dat niet alleen, er werden ook Romeinse 
munten, een mantelspeld, schoenen, een ruiterspoor en belletjes van een paardentuig 
gevonden. 
 

           
Leo Kluytmans bij de Romeinenplek, foto Tij Kools  Gouden helm  en overige vondsten  monument in  
Helenaveen, richting Liessel met dank aan Huub Kluijtmans 1998- ‘E auto emergo-Ik kwam boven uit het veen    
                                               
Ik herinner me uit mijn jeugd dat ik wel eens met mijn vader visjes (Amerikaans hondsvisje ?) 
ging vangen in de plassen van de peel en dat ik door een misstap in het verraderlijk 
moeras terecht kwam. De zuigkracht van het moeras was zo groot dat ik bij iedere 
beweging dieper naar beneden werd gezogen. Tenslotte moest ik door meerdere mensen 
uit het moeras getrokken worden, onderwijl ik moord en brand schreeuwde. Ik kan me 
het ongeluk van de Romeinse legeraanvoerder dus wel voorstellen. 
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Over de vondst van de Gouden Helm is veel deining ontstaan. 
Leo Kluytmans (1906-1988), bijgenaamd de ‘Ziener van de Peel’  – amateur archeoloog – 
Agro-Magiër, is ontegenzeggelijk een historische figuur - schrijver van het boekje ‘WITTE 
MAGIE – De Gouden Helm uit de Peel’. Leo Kluytmans was ervan overtuigd dat er een 
Romeinse soldaat op die plek was verdronken. ‘Dat einde ken ik’ schrijft Kluytmans in 
zijn boekje ‘De Witte Magie’. (1.p.6) 
 
Leo Kluytmans had zijn eigen mystieke visie ontwikkeld over de gevonden gouden helm. 
Beginjaren 1980 heb ik Leo Kluytmans leren kennen en hem uitgenodigd een lezing te 
houden voor Lions Club Gewest Helmond waar ik toen lid van was.‘ (3, 20 sep.1982)  Leo 
Kluytmans deed de brave Lionsleden, die aanwezig waren met hun vrouwen, huiveren 
met zijn bizarre verhalen. Vooral zijn ontmoeting met de Romeinse officier Basilius 
maakte iedereen zenuwachtig. Op 1 mei 1960 tijdens zijn zoektocht rondom het graf 
werd hem de helpende hand toegestoken door de vermoorde Romein. Op 5 mei 1960 
kwam de Romein in zijn slaapkamer en maakte zijn naam bekend: ‘Basilius’. In 1973, 
dertien jaar later, in de nacht van 26 op 27 augustus, was Leo met de fiets op weg naar 
Meijel en stapte automatisch af bij de kerktoren die de vorm aannam van een gotische 
kathedraal, die steeds groter werd en tot in de wolken groeide. De beelden begonnen te 
leven en Leo ontdekte dat het Basilius en Jezus waren die tot hem spraken. Vanaf die tijd 
ging het Leo voor de wind. Een door hem begonnen makelaardij in bosgrond en de 
natuurbegraafplaats Bergerbos in de buurt van Roermond werden een succes. 
 
Volgens stadsarcheoloog Nico Arts is er geen sprake van een verdronken Romeinse 
soldaat. De helm was volgens Arts een offer aan de goden. De helm zou opzettelijk in de 
grond zijn begraven als een afscheid van het leger; een cadeau van een officier die na 
zijn carrière in het leger een nieuw leven gaat beginnen. 
 
Ik vond in mijn op 20 september 1982 verkregen en gekoesterd boekje van Leo 
Kluytmans:  ‘Witte Magie’ nog een artikel, geschreven door ‘Ed van de Kerkhof’ (1948)  
(3); ‘De vloek van de Romein’ waarin door Huub Kluijtmans (1948 zoon van Leo met ij en y voor 

Leo) beweert wordt dat niet Gebbel (van Gabriël) Smolenaars de helm gevonden had 
maar een turfsteker uit Helden die de bijnaam had ‘Loeves Pier’. Nee, Gebbel had de 
helm zelfs kapot willen steken en Pier had zich in de turfput laten glijden en had het 
geval er met beide handen uitgegraven. 
Kluytmans moet wel toegeven dat door het afgraven de Gouden Helm is gevonden. 
De Gouden Helm is nu te bewonderen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. 
 
Over de Peel schrijft Leo Kluytmans op pag. 7 van zijn, met zwarte kaft, uitgegeven 
boekje ‘Witte Magie’:                                                                                                                        
‘Honderden eeuwen lang heeft de peel in een gestaag ondergronds groeiproces 
volumineuze voorraden energie verzameld’ Toen onderbrak de begerige mensenhand die 
groei, om in enkele decennia die voorraad te vermorsen en te verknoeien. Het was de 
misdaad van de hebzucht die de mensen dreef…….’ 
‘Zelfs nú nog wordt de peel aangetast, met motoren en maaimachines wordt hij verpest 
tot bloempotjes, de laatste zeshonderd hectaren van de prachtige Deurnese peel worden 
machinaal afgegraven. En niemand die iets zegt, men hoort alleen geschreeuw in de 
straten van de stad.’  
 

 
                           De Peel 2006 van de auteur                                               Helenavaart 
 
Volgens Leo Kluytmans is de Peel, alsof het een mens betreft, onderhevig aan 
stemmingen – kan ze hard en genadeloos zijn voor alles wat leeft. 
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De Peel is gevaarlijk, mysterieus, heeft allerlei wapens ter beschikking, kan zich 
camoufleren met bloemen en wilde orchideeën, die boven verraderlijke kuilen groeien, 
beschikt over dodelijke schijnbruggen in de vorm van vermolmde moswallen, die           
dodenlegers genoemd worden.  
Je kunt wegzakken in het moeras dat je opzuigt zodat er geen weg terug is. 
Kluytmans ontmoet vreemde wezens, onkruiden als mollenkruid (mollen durven niet in de 

nabijheid van dit kruid te komen), duivelskruid en rijpe vruchten van de daturaplant met haar 
stekels, ook wel doornappels genoemd. 
 
In het kleine zwarte boekje ‘De Witte Magie’ geeft Leo Kluytmans blijk van een 
onvoorwaardelijke liefde voor ‘De Peel’. 
 
Een andere magische figuur uit de Peel is kluizenaar ‘Grard Sientje’ (Kivits 1893-1978), zoon 
van veenarbeiders – Sientje was de voornaam van zijn moeder – geboren in een 
plaggenhut, niet ver van het dorp Zeilberg (Deurne). Sientje leefde ruig en eenvoudig, had 
35 honden, reed op motorfietsen, wast en schoor zich nooit en leefde op brood met spek 
en water. 

                  
                              Ouderlijk huis (mij onbekend van wie de foto’s zijn) Tij Kools 
 
Landbouw – veeteelt – bio-industrie 
Na 1938, als het gedaan is met de het turfsteken, wordt de grond verkaveld en zetten 
boeren zich in voor de groei van landbouw en veeteelt. Kleinschalige boerenbedrijven 
hebben plaatsgemaakt voor grootschalige bio-industrie. Anno 2018 zijn er ongeveer 
250.000 varkens, kippen en koeien in Deurne op een bevolking van 32.000. 
Er wordt door veel mensen steen en been geklaagd over overlast van stank, uitstoot van 
fijnstof en ammoniak. Ook is er sprake van mestfraude en mestcriminaliteit. 
 
Het gaat hier in deze brief niet om de schuldvraag en met de vinger naar de boeren te 
wijzen. De landbouw- en veeteeltboeren hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
die overheden en wij, het volk, lange tijd hebben gedacht dat het zo goed was.  Het is 
voor de boeren een hard gelag dat er in deze tijd, ook noodzakelijk, totaal anders 
gedacht wordt over milieu, aarde, omgaan met dieren. Kritieke tijden kunnen ook nieuwe 
mogelijkheden scheppen. Zo las ik in het Eindhovens Dagblad van donderdag 22 
februari: ‘Zuinig zijn op het platteland’ dat het College van Rijksadviseurs 8 Brabantse 
initiatieven voor plattelandsvernieuwing gaat ondersteunen. Een prijsvraag moet de 
kennis van architecten en boerenverstand bijeen brengen. In plaats van omkijken is het 
inderdaad veel beter nieuwe initiatieven te creëren om leegloop van het platteland – veel 
stallen en boerderijen zullen gaan verdwijnen – te voorkomen. 
 
Autoindustrie: DAF – Hub en Wim van Doorne 
In 1912 kwam de familie Van Doorne in Deurne te wonen. Hub en Wim Van Doorne zijn 
de oprichters van DAF (Doorne Automobiel Fabriek). Aanvankelijk was Hub nog chauffeur en 
monteur in dienst van de arts Hendrik Wiegersma. In 1928 startten Hub en Wim een 
machinefabriek in Eindhoven. In 1949 begon DAF vrachtwagens te produceren en in 
1953, na de uitvinding door hen van de ‘Variomatic’ (automatische versnellingsbak – ‘Het Pientere 

Pookje’ genoemd) kwam het beroemde ‘Dafje 600’ van de band. In 1975 werd het onderdeel 
personenauto’s verkocht aan Volvo. DAF vrachtwagens is in 1996  overgenomen door het 
Amerikaanse bedrijf Paccar.  
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De familie van Doorne is nog steeds door hun culturele betrokkenheid nauw verbonden 
met Deurne. De villa ‘De Wolfsberg’ van Martin van Doorne, zoon van Huub, zien we 
terug in de naam van het nieuwe winkelcentrum ‘Wolfsberg’ en in ‘Cultuurcentrum Martin 
van Doorne’. Het familiegraf van de Van Doornes bevindt zich op het Jacobshof. Ook de 
huidige generatie, waaronder Marc van Doorne, is nog actief bij Deurne betrokken. 
 

                                
                                                   Eerste Dafjes                                                    
 
Ook ‘Tij Kools’ (1937-2016) heeft het verdiend hier genoemd te worden. Tij Kools kwam in 
opstand tegen talrijke misstanden in de gemeente Deurne. Kools had een eigen 
drukkerijtje, gaf de zogenaamde ‘Turfjes-serie’ uit waarin hij schreef over de moord op 
Pietje Munsters, Hendrik Wiegersma de dokter, Hub van Doorne, Frans Babylon de 
schrijver die in de zee verdween, de Rooie Reus, Grard Sientje, de Deurnese Persstrijd en 
over de gifdumpingen in de Peel in de jaren 1970.           
 
Tij Kools was een onvermoeid voorvechter van het behoud van het goede van de Peel. 
Kools maakte zich sterk voor het behoud van boerderij ‘De Pelikaan’ die een lange 
geschiedenis kende. ‘De Pelikaan’ was bijvoorbeeld ten tijde van de Belgische Opstand 
(1830-1839), een soort ziekenhuis voor cholerapatiënten en in 1864 werd er bier 
gebrouwen. Tenslotte is ‘De Pelikaan’, een geschenk van Hub van Doorne aan de 
gemeente, nadat allerlei plannen getorpedeerd waren, in 1985 gesloopt. Voor Tij Kools 
was het allemaal teveel en hij is tenslotte teleurgesteld uit Deurne vertrokken. De laatste 
25 jaar van zijn leven heeft hij in Veghel gewoond. 
 
Belangrijke schrijvers uit Deurne: 
‘Hendrik Nicolaas Ouwerling’ (1861-1932) was een belangrijke heemkundige journalist 
en ligt mede aan de basis van de in 1978 opgerichte Heemkundekring Deurne. In 1913, 
drie jaar na de vondst van de Gouden Helm van een Romeinse legeraanvoerder, bouwde 
‘Cor Roffelsen’ (1889-1958) landhuis ‘De Romein’ voor Ouwerling. 
 
‘Antoon Coolen’ (1897-1932) is beroemd geworden door zijn streekromans, sprookjes- en 
legendeverhalen. Coolen heeft een 90-tal boeken bij elkaar geschreven. Zijn buurman 
Ouwerling, die een grote privébibliotheek had, is een grote inspirator voor hem geweest. 
‘Dorp aan de Rivier’ van Coolen gaat over dokter-schilder Hendrik Wiegersma uit Deurne. 
Andere boeken als ‘De Goede Moordenaar’ en ‘Peelwerkers’ waren veel gelezen boeken. 
Zijn boeken kenden veel herdrukken. Antoon Coolen sterft door een val uit de trein. 
 
Een andere beroemde schrijver uit Deurne is ‘Toon Kortooms’ (1916-1999) die boeken 
over Peelland schrijft, waarvan de bekendste zijn: ‘Mijn Kinderen eten turf’(1959)  
‘Beekman en Beekman’ (1946 en 1949), ‘De Zwarte Plak’ (1948), en ‘Help de dokter verzuipt’ 
(1968).       
Ook Kortooms heeft een groot oeuvre (ongeveer 45) achtergelaten. Behalve elf 
kinderboeken heeft Kortooms veel korte verhalen geschreven. Verschillende van zijn 
boeken zijn verfilmd en voor toneel bewerkt.   
In het korte verhaal ‘Zon over Peel’ (4) bezingt Kortooms al direct in het begin de 
schoonheid van de Peel: ‘Laat ik maar eens opstappen, besloot Lambert Manders. Hij 
legde het potlood waarmee hij op het vloeiblad had zitten krabbelen, neer. Het hoofd 
gesteund in de handen, keek hij uit over de Peel. Witte bonken van wolken dreven 
jachtig boven de vlakte. Plotseling schoot de zon een stralenbundel door een kolk in de 
hemelbergen en zette het land in een laaiende gloed. Het goudgele buntgras scheen te 
branden en ook uit de bremstruiken sloegen vlammen van licht. 
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‘Zon over de Peel!’ mompelde Lambert. ‘Zon over de Peel! Mijn God, wat is dat mooi! 
Kon ik dat toch eens schilderen!’ 
 

                            
Marinus Bies (1894-1975) peellandschap met wolk             Aaron van Erp 2002 
                                                                                                                                                                      
Uit ‘Mijn kinderen eten turf’ : ‘Wat ben je toch stil Wouter’, klaagde Marie bezorgd. ‘Stil? 
Ja, ik ben stil. Ik denk na. Dat heb ik mijn hele leven te weinig gedaan.’ Hoe heel anders 
was hij kort tevoren nog geweest. Vol plannen voor zijn veenderij, vol plannen voor zijn 
ontginningen. Hij zou de afgegraven gronden herscheppen in oasen met boerderijen en 
akkers. Bloeien zou dit land. En de mensen, die hier woonden, zouden gelukkig leven! 
Dat was zijn groots ideaal waaraan hij zijn werkkracht gaf. En nu? Een stille, bleke man - 
eindeloos moe.’(5) 
 
Andere belangrijke figuren uit Deurne 
‘Aaltje Noorderwier-Reddingius’ (1868-1949) 
Haar vader Wibrandus Reddingius was predikant van de Nederduitse Hervormde 
gemeente aan de Helmondseweg 20 in Deurne. Aaltje kreeg een opleiding als 
ariazangeres aan het Amsterdams conservatorium, kreeg grote bekendheid en zong in 
Wenen, Berlijn en Londen. Aaltje trouwde met Michiel Noorderwier (1868-1942). Bij de 
inhuldiging van koningin Wilhelmina in de Nieuwe Kerk in Amsterdam trad Aaltje op in 
een elitekoor dat geleid werd door Willem Mengelberg. Aaltje werd de voornaamste 
Bachvertolkster van haar tijd. Na de dood van haar zoon Michiel (1903-1930), fluitist in het 
Amsterdams Concertgebouworkest stopte ze als zangeres en besteedde de rest van haar 
leven als muziekpedagoge. Ze heeft veel betekend voor de muzikale vorming in Deurne. 
Haar landhuis in Hilversum dat ze in 1929 gekocht had noemde ze ‘Nieuw Deurne’. Aaltje 
kreeg hoge onderscheidingen.  
 
‘Anna Terruwe’ (1911- 2004) was psychiater en bekend geworden door haar 
bevestigingsleer. Anna Ter Ruwe, merkwaardig alleen al haar voornaam. Zou die geleend 
zijn van Anna Freud, zesde kind van Sigmund en Martha Freud, die al vroeg zich 
verdiepte in de gedachten van haar vader?  
 
Anna Freud werd psychoanalyticus, ze onderzocht de stress en gebrek aan affectie van 
achtergestelde kinderen. De stap naar Anna Terruwe is zo groot niet. Anna Terruwe, 
psychiater, zegt dat ieder mens behoefte heeft aan erkenning, bevestiging. Verdringing 
van onlustgevoelens zoals de katholieke kerk die veroorzaakte door strenge regels wilde 
zij bespreekbaar en behandelbaar maken. Zo was zij al vroeg voor masturbatie en staat 
masturbatie heden niet in de volle belangstelling? ‘Handen boven de bank’ werd er in 
mijn tijd voortdurend door de leraren geroepen. 
Mijn vroegere directeur, Toon Gerritse, van de Academie voor Beeldende Vorming was 
heel goed bevriend met Anna Terruwe. De leer van de fenomenologie benadrukte dat de 
houding van het individu ten opzichte van de wereld een observerende - luisterende –  
moest zijn met liefde en begrip, waarbij het individu open stond voor de ander en het 
andere. Wel met de aantekening dat het individu bevoorrecht is in deze wederkerige 
relatie – ieder individu beleeft en ziet anders in die relatie. 
Misschien zal mijn directeur troost gevonden hebben bij Anna Terruwe omdat zijn 
geliefde fenomenologie van Merleau Ponty (1908-1961) het in de jaren 1970 moeilijk kreeg 
door de linkse rakkers, collega docenten, van de Frankfurter Schule van onder andere 
Jürgen Habermas (1929), die de visuele communicatie voorstonden. Volgens de visuele 
communicatie moest men de wereld en de mens met wantrouwen tegemoet zien en 
moest de student bewust gemaakt worden dat hij op slimme wijze werd bedrogen en 
gemanipuleerd door de media.  
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De student kreeg als eerste taak die slechte wereld te onderzoeken. Het tekenen en de 
creativiteitsontwikkeling stonden daarbij niet meer op de eerste plaats. Tekenen en 
schilderen was een middel geworden om de wereld te ontmaskeren. De fenomenologie 
zocht evenals de bevestigingsleer van Anna Ter Ruwe ook de wederkerige bevestiging – 
het luisteren – inleven in de ander en elkaar bevestigen. 
 

                                      
Joep Coppens, beeldhouwer in Deurne  Engelse beeldhouwer Wikström  Peter Vink trouwde op 8 januari 1947  
                                                                               met de lange Engelse hockeystickkrullen boven zich 
 
‘Jules de Korte’ (1924-1996), de blinde zanger, componist, liedjesschrijver en pianist 
kreeg nationale bekendheid door zijn liedjes als ‘Ik zou wel eens willen weten’, ‘Hallo 
Koning Onbenul’ en ‘De Vogels’. Jules de Korte is in 2008 postuum onderscheiden met de  
oeuvreprijs van de gemeente Helmond. Vele andere cabaretiers en zanger zijn door hem 
beïnvloed. Vreemd eigenlijk dat Deurne deze prijs nooit heeft gegeven ? 
‘Hallo Koning Onbenul’ (1971) werd een grote hit. Het eerste couplet luidt: ‘Hallo Koning 
Onbenul – jij hoogste man van Staat – He, he Koning Flauwekul – ik ben toch zo 
benieuwd – Hoe het vandaag weer met jou gaat. Refrein: La la la la lai… 
Het laatste couplet van ‘Ik zou wel eens willen weten’ (1957) slaat heel goed op onze 
eigen tijd: ‘Ik zou wel een willen weten, waarom zijn de mensen zo moe - Misschien door 
hun jachten en jagen - Of misschien door hun tienduizend vragen - En ze zijn al zo lang 
onderweg naar vrede toe - Daarom zijn de mensen zo moe.’ 
Jules de Corte wist op een humorvolle manier menselijke tekorten neer te zetten maar 
streefde via zijn liedjes naar vrede, rechtvaardigheid, respect voor mens en dier. Gerard 
Cox en Robert Long hebben zijn liedjes gezongen. 
‘Peter Vink’ (1917-1994) 

Voor mij was Peter Vink de hockeytrainer die ik als jonge hockeyer tegenkwam in de 
jaren na 1953. Hij zag eruit alsof hij een uit de jaren 1920 weggelopen filmacteur was, 
naar ik meen met veel brylcreem glad gestreken haren, had een ouderwetse korte broek 
aan en een Engelse hockeystick met lange krul. 
 
Veel later hoorde ik dat hij een bekende mimespeler was en dat de vader van Peter Vink  
al optrad met andere rondreizende toneelspelers in een verplaatsbare schouwburg. Met 
behulp van Hub van Doorne kon Peter Vink een schouwburg/filmhuis openen aan de 
Helmondseweg 2. ‘Bio-Vink’ heeft veel internationale sterren op het podium mogen 
begroeten. In 1985 werd de bioscoop opgeheven. 
Mijn laatste herinnering aan Peter Vink was enkele weken voor zijn dood in café-
restaurant  ‘De Potdeksel’. Peter Vink zat met een kennis, denk ik, achter mij aan een 
tafeltje en ik hoorde hem met de kennis over de dood spreken: ….er was iemand dood 
gegaan maar de dood zou bij hem nog wel even wegblijven….. zoiets….. het viel me op…. 
Hij zag er nog jong en vitaal uit……dacht ik. Verdomd…….enkele weken daarna was Peter 
Vink zelf dood. Tot mijn verbazing en ergernis zie ik nu dat hij in 1994 77 jaar was. Mijn 
leeftijd nu. ‘Oppassen Henk! ..daag de dood nooit uit! HIJ grijpt je direct met zijn knokige 
vingers... 
 
Ernst Jansz (1948) 

Ernst Jansz is beroemd geworden door de oprichting in 1978 van de Nederlandstalige 
popgroep ‘Doe Maar’. De successen van Doe Maar waren ongekend. Huilende meisjes en 
stampvolle zalen. Misschien dat een te veel Ernst Jansz deed besluiten om ‘Doe Maar’ op 
te heffen. Jansz is een muzikale veelvraat die een reikwijdte omvat van Frederic Chopin 
tot pop muziek. 
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Jansz begon als wasbordspeler bij de groep CCC Inc (Capital Canal City 1967-1974). De CCC 
Inc groep kreeg grote bekendheid met haar folk- en bluesmuziek: ‘Goddomme, 
goddomme, goddomme, wat een show was dat’. Ernst Jansz woont in Neerkant (een dorp 

in de gemeente Deurne) en in 2017 verscheen ‘De Neerkant – Kronieken 1970-1980’. 
(www.ernstjanz.com) 
 

              
 Neerkant Kronieken                    Hendrik Wiegersma, Ossip Zadkine, Josef Cantré, Nel Wiegersma   
                                                                  en zoon Pieter onder de tafel 
 
Beeldende kunstenaars uit Deurne 

‘Hendrik Wiegersma’ (1891-1969) en zijn kunstenaarsvrienden. 
Hendrik Wiegersma heeft als arts en schilder een belangrijke stempel op het 
kunstenaarsleven in Deurne en Brabant gespeeld. 
In 1922 kwam Hendrik Wiegersma met zijn gezin te wonen in villa ‘De Wieger’, gebouwd 
door de architect ‘Cor Roffelsen’ (1889-1958). Hier in dit huis kon Hendrik Wiegersma naast 
zijn werk als arts zich aan schilderen wijden en zijn vele kunstvrienden ontmoeten.  
Door zijn tumultueuze vriendschappen en eigengereide opvattingen over geneeskunde en 
schilderkunst werd Wiegersma een spraakmakende figuur. 
 
Hendrik Wiegersma onderhield contacten met kunstenaars uit allerlei landen die allemaal 
kind aan huis waren in ‘De Wieger’: ‘Moissey Kogan’ (1879-1943), ‘Ossip Zadkine’ (1890-

1967), ‘Otto van Rees’ (1884-1957), ‘Joep Nicolas’ (1897-1972), ‘Piet Wiegman’ (1885-1963), 
‘Matthieu Wiegman’ (1886-1971), ‘Henri Jonas’ (1878-1944), ‘Constant Permeke’ (1886-1952), 
‘Jozef Cantré’ (1890-1957) en ‘Toon Kelder’ (1894-1973) 
 

‘Pieter Wiegersma’ (1920-2009) , zoon van Hendrik Wiegersma, was glazenier, schilder, 
tapijtkunstenaar en schrijver van de smeuïge boeken ‘Postbode van de Hemel’ en 
‘Vriendschap in enveloppen’ (2000) . De boeken gaan over het leven thuis in Deurne, het 
leven van zijn vader en de ontmoetingen met kunstenaarsvrienden. In Postbode van de 
Hemel: ‘In huis was je vader de patriarch. Zijn wil was wet. Er was geen tegenspraak 
mogelijk…..De onderwerpen gingen ons vermogen te boven. Maar we zouden luisteren! 
Een woord of persoon door ons niet gekend, moest worden opgezocht in de grote 
bibliotheek….’(6) 
 
Hendrik Wiegersma bezocht zijn patiënten aanvankelijk te paard en later in zijn open, 
witte Ford V8 Ford: ‘Hij scheurde met zijn Ford over de binnenwegen van de Peel, nam 
de weg met diepe, vette karrensporen als uitdaging. Twee wagens reed hij per jaar total 
loss. Het waren hoogtepunten als hij door paarden van boeren uit de modder werd 
getrokken.’ (6) 
   
 ‘Vriendschap in Enveloppen’ gaat over hoe het was in Deurne, de oorlog, het opvoedingsinstituut 
Rolduc, ontmoetingen met kunstenaars en koningin Wilhelmina. ‘Jan Engelman, Antoon Coolen, 
Hendrik Wiegersma en zoon Pieter Wiegersma kregen op 1 december 1947 op een open briefkaart, 
gefrankeerd met een oranje postzegel van 7,5 cent met het portret van koningin Wilhelmina, het 
bericht om op 11 december 1947 voor een gesprek met thee in het paleis op de Dam te komen’ (7)  
 
Hendrik Wiegersma kreeg een zeer warme vriendschap met de verlegen en niet zo sterk 
in zichzelf gelovende Otto van Rees. Volgens Han Corray, directeur van een 
privéonderwijsinstituut en verzamelaar speelde Otto van Rees in de jaren 1914-1915 een 
belangrijke rol speelde bij de opkomst van Dada in Zürich. Han Corray zei tegen Otto 
toen hij een paar schilderijen van Otto kocht: ‘Otto, je moet niet altijd zo’n 
bescheidenheid uitstralen. Een minderwaardigheidscomplex is niet nodig. Je bent 
verdomme een goed schilder’. (7).  
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Volgens kunsthistorica Irène Lesparre, getrouwd met een kleinzoon van Otto van Rees, 
was het niet Picasso die Kees van Dongen uitnodigde te komen werken in het beroemde 
ateliercomplex ‘Le Bateau-Lavoir maar Otto van Rees. (8) Het gebrek aan vertrouwen in 
cultuur zou zo maar op het gemeentebestuur van Deurne betrekking kunnen hebben.  
 

                         
zelfportret 1933            Ossip Zadkine: portret in brons van Nel en Hendrik Wiegersma 1930       
 
 ‘Friso Wiegersma’ (1925-2006) was de vriend van Wim Sonneveld, tekstschrijver voor 
hem en vertaalde ‘La Montagne’ van Jean Ferrat in 1965 in het beroemd geworden ‘Het 
tuinpad van mijn vader’. Friso schreef onder andere ook teksten voor Frans Halsema, 
Karin Bloemen en Willem Nijholt. Friso genoot ook een bekendheid als kunstschilder.(een 
minor master noemde hij zichzelf) 

 
De critici ‘Albert Plasschaert’ (1874-1941) en ‘Charles-Albert Cingria’ (1883-1954) 
speelden een grote rol in het leven van de Wiegersma’s. Plasschaert schrijft in 1933 in 
zijn boek over ‘De Schilder H.Wiegersma’ : ‘Wij zien Wiegersma in groote vaart heengaan 
naar wat dit jaar bracht: schildervaardigheid en diepte der ontroeringen rijpen, donker en 
breed….Hij is voor ons een der belangrijke verschijningen in ons land (er zijn er niet 
veel!): hij heeft elementen in zich, die niet verschralen of dor worden zooals dat gebeurt 
bij de zoo-geheete cerebrale schilders: zijn dramatische psychologie wordt steeds door 
het Hart gevoed en gedrenkt, en wij erkennen geen dieper dan wel dan het Hart’.(9)                   
(Cerebraal is deze tekst zeker)  
 

‘Sjef van Schaijk’ (1901-1985) heeft praktisch zijn hele leven in Helmond gewoond. Toch 
vermeld ik hem hier omdat zijn verbondenheid met de Peel sterk was. Sjef van Schaijk 
was de eerste kunstenaar van wie ik werk kocht en het eerste werk was zo groot dat ik 
het op de trapper van mijn fiets naar mijn ouderlijk huis sleurde.  
In de jaren 1930-1940 schilderde Sjef van Schaijk in magisch realistische stijl. Na de 
oorlog kon hij niet meer op deze manier schilderen - de magie van de tijdgeest was 
weggevloeid - liet hij zich inspireren door zeer oude peelstronken die hij in de Peel vond 
en waarin hij allerlei figuren zag. Zo schilderde hij een hele kruisweg. 
 

 jaren 1930                                            1970                                
Van Schaijk Portret van waarschijnlijk zijn vroeg gestorven eerste vrouw -monsters - stronken v.d. Peel 
                                                                                       
Er is nog een andere figuur uit de Peel afkomstig (Vlierden) die met de verkoop van 
peelstronken een zekere welstand heeft bereikt en met het verdiende geld een groot 
garagebedrijf in Helmond begon: ‘Harry Hendriks’ (1920-1999) droeg zijn hele leven de 
erenaam ‘De Puistenkoning’. 
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Er zijn nog verschillende andere kunstenaars uit Deurne en directe omgeving die 
belangrijk zijn geweest. Wie is er op de hoogte van het feit dat CoBrA kunstenaar 
‘Anton Rooskens’ (1906- 1978) in Griendtsveen is geboren en op 16 juli 1948 
medeoprichter was van ‘De Experimentele Groep’. 8 November 1948 werd in café Notre-
Dame in Parijs ‘CoBrA’ (Copenhagen-Brussel-Amsterdam) opgericht. Rooskens is slechts korte 
tijd lid geweest van deze beweging. Er is helaas geen enkel werk van Rooskens in Deurne 
te vinden. 
 
Kunstenaar ‘Willie Martinali’(1914-1983), oorspronkelijk was de familie afkomstig uit 
Ticini, Italiaanstalig Zwitserland. Martinali leefde aanvankelijk in een keet en kippenhok 
dat villa ‘Pislust’ werd genoemd. Hij was een inspirator voor Gerrit van Bakel en 
leerlingen (vooral vrouwen waaraan hij les gaf). Willie Martinali trouwde nooit, huldigde de 
mannenliefde. Jean Lurçat (1982-1966) zal zeker een voorbeeld voor hem zijn geweest. 
(Pr.Do.71) Misschien is Martinali in Nederland de eerste kunstenaar die schilderde met 
naald en draad, ver voor ‘Michael Raedecker’ (1963) en ‘Berend Strik’ (1960) die 
internationale bekendheid met deze techniek hebben gekregen. 
Tijdens een demonstratie van een tekenles door mij in de jaren 1960 in het Theo 
Drieseninstituut ging Martinali op een stoel staan en riep uit:! ‘Jij bent een magiër.’ 
Martinali was zelf een magiër. 
 

                                       
 Martinali, Zieleflonkering –naaldwerk, 1975 Raedecker, Overnight, 1998 Tate Berend Strik, 2002, Boymans 
                                                                                                                                                             
‘Johan Lennarts’ (1932-1991) was een toonaangevende kunstenaar in het naoorlogse 
Brabantse kunstleven. Ik noem hem ‘de groene schilder’ wegens zijn voorkeur voor de 
kleur groen – zo iets als waaraan ook Grünewald zijn naam heeft te danken. Lennarts 
was een controversieel veelzijdig kunstenaar. Hij creëerde schilderijen, installaties, 
decoreerde glas-in-loodramen en theaterstukken en schreef gedichten.  
In 1963 organiseerde Lennarts samen met de kunstenaars Ad Snijders en                           
JCJ Vanderheyden de tentoonstelling ‘Schijt aan de Schilderkunst’.  
Het waren de jaren dat de schilderkunst dood werd verklaard – maar in de jaren 1980 
weer opstond uit de dood. 
Ik herinner me dat ik in de jaren 1970 eens op bezoek ging bij Johan Lennarts, die toen in de grote 
‘turfstrooiselfabriek’ in Griendtsveen woonde. Een kolossaal gebouw met een enorme grote trap en leeg en 
koud aandoende ruimtes. Johan bleek een nogal introverte man, als ik eerlijk ben kwam hij wat ingehouden 
hautain over en op de vraag wat hij voor een klein werk vroeg noemde hij het bedrag van vijfduizend gulden. 

Dat bedrag vond ik veel te veel en kocht ik dus niets. Later hoorde ik dat hij gescheiden 
was, naar Ierland was vertrokken en tenslotte naar Frankrijk is verhuisd waar hij 
eenzaam is gestorven. 
Het Van Abbemuseum heeft veel werken van Johan Lennarts in de collectie. 
 

 Turfstrooiselfabriek 1899 
 
Hans van Hoek (1947) 

23 Mei 1977 maakte Hans van Hoek met zijn solotentoonstelling in het Stedelijk Museum 
Amsterdam een daverende start voor een beloftevolle toekomst. Belangrijke 
solotentoonstellingen volgden elkaar op: 1981 bij Konrad Fischer, 1984 in de fameuze 
Waddington gallery in Londen en 1987 in het Van Abbemuseum.                                
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Het Van Abbemuseum kocht in 1977 een van zijn mooiste werken: ‘Chinese kom op 
Indiaas tafelkleed’. Het tafereel is schuin van bovenaf gezien geschilderd en wordt 
ingesloten door een fraai gedecoreerde lijst, voorzien van een soort tentakels die een 
Indiaas dieprood tafelkleed klemmend omhelzen. Het kleed heeft een eenvoudig motief 
in de vorm van een bijna hartvorm waarop aan de onderzijde van het tafelkleed een 
intens blauw geschilderde Chinese kom staat. ‘Chinese kom op Indiaas tafelkleed’  is een 
oerprimitief schilderij waar de spanning vanaf druipt.                                               
Hans van Hoek, zelf over zijn hele lichaam getatoeëerd, is een soort oerprimitief, die zich 
geheel vereenzelvigt met zijn schilderijen. Geen wonder dat Hans van Hoek geïntrigeerd 
werd door de schilderijen van expressionist avant la lettre El Greco. In de 
Willibrorduskerk in Deurne hangen vijf op El Greco geïnspireerde schilderijen. 
Later ondergaat Hans van Hoek de invloed van Cézanne en Gauguin. 
Na een verblijf in de ‘Kleine Karoo’ in Zuid-Afrika waar hij woonde in een knalgeel 
geverfd landhuis met roze geverfde ramenomlijstingen is Hans van Hoek in 2008 
teruggekeerd naar Deurne. 
 

                 
Chinese kom op Indiaas tafelkleed, 1974 - V. Abbem. Apocalyps van Johannes studie naar El Greco, 1974/76 
 
Van de huidige generatie wil ik wijzen op de tweeling Erik en Dirk van Lieshout (1968)   
Ik geloof niet dat er ooit enige belangstelling in Deurne is getoond voor deze kunstenaars. 

Vooral Erik heeft al bij de eerste grote groepstentoonstelling in 1987 in het Stedelijk 
Museum, waarin ook Mark Mulders: ‘Een grote activiteit. Nieuwe generaties in de 
Nederlandse kunst’ van zich doen spreken. Erik van Lieshout had toen al de brutaliteit en 
durf die hij tot op de dag van vandaag heeft weten te behouden. Ik herinner me nog dat 
in de krant stond te lezen: ‘Ik heb een kut geschilderd’. Erik heeft overal in de wereld 
tentoongesteld. In 2013 in de Biënnale van Venetië en vele andere biënnales en musea.  
Erik van Lieshout staat steeds centraal in zijn installaties, waarin video’s en rauwe 
tekeningen zijn opgenomen en hij zichzelf bevraagt in relaties tot zijn ouders, de wereld, 
de gemeenschap. Vaak zijn het een shabby soort krotachtige behuizingen waar je 
doorheen moet kruipen voordat je video’s kunt bekijken; ze getuigen van een tomeloze 
energie. 
 
In Deurne heeft de kunstenaar ‘Gerrit van Bakel’ (1943-1984) geleefd. Ik heb al 
verschillende keren in mijn nieuwsbrieven over deze fantastische kunstenaar geschreven. 
(Privé Domein 124 en 125). Als ik eerlijk ben moet ik zeggen dat Gerrit van Bakel een totaal 
miskende kunstenaar is in zijn eigen DEURNE. 
 
Gerrit van Bakel was een zoon van een boer – hield enorm van het land de PEEL – de 
ervaring van seizoenen, de cyclus van het zaaien, groeien van de gewassen en het 
oogsten. ‘…..De Peel was voor Gerrit van Bakel niet alleen zijn grootste bron van 
inspiratie, maar letterlijk de bron van zijn bestaan. Hier had hij zijn wortels.’ ‘…..Hier heb 
ik een identiteit, dat wordt bevestigd door elk grassprietje en dat heb ik als ik in de 
Camarque ben niet, want die grassprietjes ken ik niet’ (11) 
Gerrit van Bakel zag met eigen ogen het boerenbedrijf veranderen van boer met paard 
en ploeg naar machines met een steeds grotere efficiëntere bedrijfsvoering – niet alleen 
‘het touwtje uit de brievenbus’ van Jan Terlouw maar ook het verdwijnen van de: 
              HARMONISCHE VERHOUDING TUSSEN BOER EN ZIJN LAND 
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‘Ik wil weten op welke manier ik mijn harmonie kan behouden en op welke 
manier ik informatie kan doorgeven voor de toekomst………Daarom 
‘Onderzoek ik en geef ik Vorm.’(11) 

 
Gerrit van Bakel werd beïnvloed door de geest van vrijheid die kunstenaars als Willie 
Martinali en Johan Lennarts uitstraalden. Gerrit van Bakel vond geleidelijk zijn weg via 
schilderkunst naar het maken van tergend langzaam gaande machines en meubels in 
allerlei soorten. (1966-1975) 
 

Een beroemd, geniaal, meubel is de ‘Hymenstoel’ - Maagdenvliesstoel’ van multiplex die 
als je op de vlakke zetel gaat zitten meebeweegt met je zitvlak en dan kraakt, waardoor 
het maagdenvlies breekt.                                                                                                                 

 
 
                                   1975 Hymnenstoel, dicht en open   Dag- en Nachtmachine 1975-1977 
 
Vanaf 1975 is Gerrit van Bakel bezig met de ontwikkeling van zijn ‘Dag- en 
Nachtmachine’ die hij in 1976 tentoonstelde in het toenmalige Meyhuis in Helmond (zie 

Privé Domein 125) en in 1977 op het terrein van de toenmalige Technische Hogeschool in 
Eindhoven. Met zijn ‘Dag- en Nachtmachine’ verwijst hij naar de boeren die heel bewust 
de ervaring hebben van de temperatuurswisselingen van het ‘Dag en Nachtprincipe’ en 
het belang daarvan voor hun gewassen. 
 
‘En toen kwamen de machines. Ze kwamen uit het niets, net als ikzelf. Want ik ben 
alleen maar een middel van krachten die buiten mij omgaan. Uit het niets kom ik, uit de 
prehistorie. De dingen die mij aan het hart liggen zijn prehistorisch. Ik zit nog vóór 
Socrates met mijn logica. Ik probeer de geschiedenis in te halen. Op het land heersen 
krachten van vóór de geschiedenis.’ (11) (zie ook Pr. Do.125) 
 
Ik vind het ontzettend mooi wat Gerrit hierboven zegt. Het is poëtisch, melancholisch en het reikt zo ver terug 
maar ook vooruit. Wij mensen denken dat we volgens Yuval Harari ‘Homus Deus’ geworden zijn, maar als wij 
niet dat oergevoel bij ons houden zullen we aan arrogantie ten onder gaan. Ik herken iets wat groter is dan 
mijzelf, het ontroert me en ik vraag me af waar dit gevoel in Godsnaam vandaan komt? 
 
De vleugels van deze dag- en nachtmachine reageren op het verschil in temperatuur van 
dag en nacht. Het gaat slechts om minimale verschillen. Uitzetting en inkrimping van 
metalen waardoor de vleugels zich overdag oprichten en in de nacht zakken, minimale 
verschillen, maar toch… een eerbetoon aan de dag en de nacht, het eeuwige ritme 
waaraan de natuur, mens en dier zijn overgeleverd. 
 
Gerrit van Bakel verzet zich tegen de huidige technologische ontwikkeling, die ontrouw is 
geworden aan zijn eigen oorsprong. We gaan momenteel als een spiraal omhoog, reiken 
zo hoog; zouden we onze vleugels niet kunnen verbranden en naar beneden donderen ? 
We worden allemaal meegezogen in orkanen die allemaal ineens zomaar ontstaan en  
grote verwoestingen aanbrengen.  
Nog meer: Er is geen waarheid meer, de leugen is waarheid geworden, feiten en ficties verwisselen 
van plaats. 
 

Wat zijn dieren ons nog waard ? En masse worden ze in korte tijd vetgemest en 
opgevreten. Wie van ons zegt nog bij het eten van een kippenei ‘Dank je wel kip’ ? 
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Het is niet mijn bedoeling alle machines die Gerrit van Bakel tussen 1976 en 1981 heeft 
ontwikkeld hier te gaan bespreken. Daarvoor kunt u beter het boek over hem van het 
Rijksmuseum Kröller-Müller gaan lezen. (11) 

Van 28 maart – 8 juni 1992 vond, acht jaar na zijn plotselinge overlijden, in het 
Rijksmuseum Kröller-Müller een grote overzichtstentoonstelling van het werk van Gerrit 
van Bakel plaats.  
 

Dit boek zou, als een bijbel, bij iedere ambtenaar, tenminste die van de gemeente 
Deurne, op het bureau moeten liggen en de burgervader zou zijn ambtenaren elke 
morgen eruit voor kunnen en moeten lezen. 
 
De Papin-machine. 
Voor Gerrit van Bakel zijn de ontdekkers uit het verleden poëten. Zo’n iemand is ‘Dennis 
Papin’ (1647-1712), een Franse natuurkundige, wiskundige en uitvinder. 
 
Papin heeft nog met Huygens samengewerkt en heeft onder andere de snelkookpan 
uitgevonden (papiniaanse pot) – moest als Hugenoot (hij was calvinist) in 1685 vluchten. 
Papin is voor Gerrit van Bakel van belang omdat Papin aan de basis ligt van de uitvinding 
van de stoommachine: door samenpersing van stoom kracht ontwikkelen die veel sterker 
is dan mensenkracht. 
                                                                                                                                                                    

                                                         
Papin-machine 1981 ofwel ‘Een nieuwe mogelijkheid van de vreugde van Papin’ 
 
Gerrit Van Bakels Papin-machine is in staat een zwaar granieten plateau op te heffen. Op 
dat plateau ligt een bergje aarde dat verwijst naar de plek aarde waar zijn vader het 
leven liet bij het demonteren van een geschutskoepel en door een veer getroffen werd 
die onder hoge druk van olie uit een buis schoot. 
 
Die aarde verwijst naar zijn geboortegrond – ‘De Peel’. De Papin-machine produceert 
niets maar heeft als enige doel het bergje aarde te verheffen en daarmee eer te brengen 
aan zijn vader en aan de aarde. 
 
Wonderbaarlijke wagentjes heeft Gerrit van Bakel gecreëerd: ‘De wagentjes van het 
goede en kwade’(1983/84), ‘Het Wiel’ (1982/89), de ‘Utah en Tarim machine’ (1980/1979/82). 
 
                     

 
wereldwagentjes van het goede en het kwade              Utah- Tarim connectie        Tarim machine        
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In zekere zin herleven de Dafjes van Hub en Wim van Doorne voort in de wagentjes van 
Gerrit van Bakel. Het zijn de wagentjes van onze toekomst: geruisloos, stil en ze geven 
geen slechte stoffen af. 
 
Als we de auto’s van Hub van Doorne zouden kunnen omschrijven als proza dan zijn de 
wagentjes van Gerrit van Bakel poëzie, filosofisch. Economisch waardeloos lijkt het. 
Ze rijden niet snel, hebben geen variomatic. De wagentjes zijn gemaakt van drie 
metalen: ijzer, koper en aluminium. ‘Deze drie elementen hebben ervoor gezorgd dat het 
christendom kon ontstaan, met één God in drie personen’ (11). Zo vervoeren de zeven 
wereldwagentjes geboortegrond van Gerrit van Bakel en brengen die naar verschillende 
plekken in de wereld. Deurne heeft door de wagentjes van Gerrit van Bakel overal 
peelaarde liggen die de wereld zal veranderen. (mijn interpretatie).                                       
Later voegde Gerrit van Bakel nog twee andere metalen toe: brons en messing. (11) 
De Urtah-Tarim-connectie en de Tarim machine gaan tergend langzaam hun weg. De 
Utah, aangedreven op de zon, gaat slechts 18mm per dag. De Tarim-machine, die het 
Tarimbekken in Tibet, 1100 kilometer lang, gaat overbruggen zou volgens Gerrit van 
Bakel daar 30 miljoen jaren over doen.                                                                
Generaties mensen zien de Tarim zijn karrenspoor trekken door het zand en uit dit zand 
ontspruit alles wat mensen ooit gedacht, gezegd en gevoeld hebben en geven het door 
aan volgende generaties en trekken daar hun levenslessen uit. 
 
Tijd voor vernieuwing – Een nieuw universeel museum 
Museum ‘De Wieger’ zou al lang ter ziele zijn gegaan als vrijwilligers, met minimale 
middelen, zich niet met hart en ziel iedere keer weer opnieuw inzetten voor behoud van 
cultureel erfgoed van Deurne. Eigenlijk onbegrijpelijk als je mijn verhaal hierboven in 
ogenschijn neemt. Er zou veel meer gedacht moeten worden in de trant van en uitgaan 
van de rijkdom aan natuur/cultuur die Deurne heeft maar waar te weinig met gebeurt.  
 
‘We hebben geen geld’ hoor je alsmaar. Nee, wij hebben geen interesse in cultuur !       
Je moet eerst plannen ontwikkelen, durven te fantaseren wat en hoe je iets zou willen 
verwezenlijken. Zonder ideeën kun je niets verwezenlijken. Trots uitstralen van wat je 
hebt!!!! Doe er iets mee. Waar het om gaat is : ‘Hartstocht en Verlangen naar…’  
Ik pleit voor een nieuw museum, een museum aan de rand van de Peel.  
 
Gerrit van Bakel spreekt over het ‘GLOEIÏGE MANPUNT’ project. Zo zou het nieuwe 
museum aan de rand van de Peel kunnen heten. ‘Het Gloeiïge Manpunt is het middelpunt 
in een netwerk van verbindingswegen in een stuk niemandsland in de Peel: een vreemde 
stille plek waar vandaan in principe ieder deel van de wereld bereikbaar is middels oude 
en nieuwe wegen, over het karrenspoor, met de fiets, per auto, boot, trein of vliegtuig. 
Het is voor Gerrit van Bakel de onzichtbare grenszone tussen belangrijke gebieden en 
gebeurtenissen uit zijn geschiedenis. In dit project brengt Gerrit van Bakel zijn 
persoonlijke geschiedenis in verbinding met de gehele wereld en met het universum.’(11) 

 

 De GLOEIÏGE MAN 
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          Komt hier het nieuwe museum ? De GLOEIÏGE MAN WACHT OP U DEURNE! 
 
Ja, hier ergens dicht bij de rand van de OERPEEL zou een nieuw museum moeten komen 
waarin de historie van de Peel van Deurne met heel zijn verleden en de gerichtheid op de 
toekomst een PLEK – Museum zou moeten krijgen waarin alle aspecten zijn 
vertegenwoordigd zoals die ik hierboven heb beschreven. 
 
Begrippen die steeds maar weer bij Gerrit van Bakel bij zijn denken en werken 
naar voren komen: 
Harmonie met de natuur – Connectie – Geboortegrond de Peel -  Relatie tussen Natuur 
en Cultuur – Voorwerpelijke Denken – Verstoorde Relatie tussen Mens en machine - 
Albinoni droefheid - Idealisme – Utopisme – Technologie en Oorsprong – Goddelijk – 
Verwondering – Energie en Bewustzijn – Vertraging – De Horizon (Voorbij) – Vogels 
kennen geen Grenzen………………………. 
 
En de oude ‘De Wieger’ - zult u zich afvragen? – Is de voorpost van dit nieuwe museum’. 
Jonge wetenschappers, jonge kunstenaars zouden hier ruimtes kunnen huren (zie 
studentenstudio’s in Maastricht) waar zij gedurende een aantal maanden kunnen werken. 
 
Rob Schoonen, kunstrecensent bij het Eindhovens Dagblad, schreef, alweer drie jaar 
geleden, op zaterdag 22 november 2014: ‘GERRIT VAN BAKEL VERDIENT MUSEUM’ 
Het is niet de eerste keer dat hij de loftrompet over Gerrit van Bakel uitspreekt. (12,13) 
‘Deurne, doe er iets mee, u hebt Goud in uw handen!’ Wacht niet totdat u uw haren van 
spijt uit uw hoofd zult trekken!’ En waar zijn de BKR kunstwerken die de gemeente 
Deurne toch in haar bezit heeft ? (BKR, de beeldende kunstenaarsregeling 1956-1987 – 
werk in ruil voor inkomen). 
 
In het BMC artikel over het cultuurbeleid van de gemeente Deurne door Marco van 

Vulpen staat op pagina 22 geschreven: ‘De Deurnese Peel en Nationaal Landschap De 

Groote Peel trekken samen jaarlijks zo’n 600.000 unieke bezoekers en dit aantal groeit.’ 
De schrijver van deze nieuwsbrief pleit voor een nieuw UNIVERSEEL MUSEUM waarin de 
rijkdom van de geschiedenis van Deurne gericht op de toekomst in al zijn facetten aan de 
orde kunnen komen. ‘Wij Kunnen omdat we Willen’. 
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