nieuwsbrief oktober 2019

Op woensdag 20 november verzorgt de Astense Mierlonaar Willy van Vlerken een presentatie over
het onderwerp:

De klokkenvordering tijdens de Tweede Wereldoorlog, met een focus op de Peelstreek.

De tentoonstelling “Klokkenroof” in het Klok & Peel museum in Asten over de klokkenvordering
tijdens de oorlog in 1942 en 1943, was de aanleiding tot deze presentatie.
De oudste luidklok die nu nog in Mierlo in de kerktoren hangt, heeft de naam Maria, weegt 975 kilo
en is in het jaar 1414 gegoten. Al ruim 600 jaar laat deze klok bij vreugde en verdriet zijn stem over
het hele dorp horen. We horen dus nu nog een klok die de Tachtigjarig oorlog en de tweede
Wereldoorlog heeft overleefd! Dit is niet vanzelfsprekend omdat oorlogen steeds opnieuw een grote
bedreiging voor kerkklokken vormden. Want bij elk groot gewapend conflict liepen ze het risico te
worden omgesmolten voor de wapenindustrie.
De ingrijpende operatie tijdens de 2e wereldoorlog werd in de praktijk uitgevoerd door een
Nederlandse aannemer die met de Duitsers heulde, wat veel kwaad bloed zette bij het volk.
Ten tijde van de 'metaalvordering' moesten de burgers allerlei consumentenwaren en kostbaarheden
inleveren. En alles werd volgens vaste procedures naar Duitsland versleept; het was overheidsdiefstal
in optima forma. Dat de bezetter ook nog zo nodig de klokken uit de kerktorens moest halen om er
oorlogstuig van te maken was veel mensen te gortig; ze werden zelfs beroofd van 't klokgelui
waarmee ze vertrouwd waren. De oude monumentale klokken werden vlak voor de oorlog min of
meer veilig gesteld doordat ze officieel het predicaat van Monumentenklok kregen, waarmee men
hoopte ze te sparen van de smeltoven. In Mierlo waren er dat 2, de genoemde Mariaklok en de in
1461 gegoten klok genaamd Lucia.
Willy v. Vlerken werkte dertien jaar bij het Nationaal Beiaardmuseum in Asten. En is nu een van de
vrijwilligers die rondleidingen verzorgd in het Museum op de afdeling ‘klok’.
De expositie Klokkenroof heeft hij aangegrepen om zijn kennis over de klokkencultuur in oorlog en
vredestijd in Peelland waartoe ook Mierlo behoort, verder aan te scherpen.
Hoe de Peel de Klokkenroof onderging gaan we in deze lezing met veel foto’s bekijken.
De presentatie is in Zaal Denheuvel en begint om 20.00 uur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraaknacht woensdagavond 30 oktober

In het Oude Raadhuis gaan we weer groepjes 10, 11 en 12 jarigen kinderen met een spannend
verhaal ontvangen. Deze z.g. Kraaknacht is een activiteit van bibliotheek Mierlo waar wij graag onze
medewerking aan geven. Wilt u daarbij eens een kijkje komen nemen, vraag dan kort van te voren
even hoe laat we de kinderen kunnen verwachten. 06-15436731.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doodgewoon samenzijn op zaterdag 2 november van 14.30 tot 17.30 uur.

Sinds 2013 wordt het evenement ”Doodgewoon samenzijn” georganiseerd. In een gepaste en
ontspannen sfeer kan er worden stilgestaan bij rouwen en herdenken. De locatie van de herdenking
is wisselend, dit jaar is dat het Oude Raadhuis. Iedereen is welkom, er zijn ook altijd veel kinderen.
Er kan een sterretje in een herinneringsboom worden gehangen of een lichtje worden gebrand,
sterretjes en lichtjes zijn op locatie aanwezig. De stelling van de organisatoren is: het verleden heeft
je gemaakt tot het heden, je kunt de mensen die je hebben gevormd herdenken.
De Heemkundekring is er bij betrokken omdat wij onze ruimtes en tentoonstelling tijdens het
evenement open stellen voor bezichtiging en uitleg.
De tentoonstelling “Jongens en meisjes op de lagere school in Mierlo, een terugblik”
is donderdagavond 31 oktober nog te bezichtigen van 20.00 tot 21.00 uur.
En dus op zaterdag 2 november van 14.30 tot 17.30 uur.

