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HEEMKUNDE EN
DE INVENTARISATIE
VAN LUIDKLOKKEN
Onze kerken krijgen veel minder gelovigen over de
vloer, met meer en meer herbestemmingen tot gevolg. Daardoor verliezen ook de luidklokken in de
kerktorens hun oorspronkelijke functies en worden ze op die manier kwetsbaar. Nochtans hebben
klokken ontegensprekelijk een waarde die verder
reikt dan het economische. Historisch, sociaal,
artistiek en heemkundig hebben klokken ons nog
steeds iets te bieden wat weinig andere kunstvoorwerpen kunnen. Bovendien blijft Vlaanderen achter
bij ons omringende gebieden in het inventariseren
van het klokkenbestand.
Sinds enkele jaren worden er in Oost-Brabant inspanningen geleverd een aanvang te maken met
een systematische inventaris van de luidklokken.
Het resultaat is terug te vinden in een aantal publicaties waarvan de meeste door lokale heemkundige instanties werden verzorgd.1 Maar er is veel meer
nodig om gelijkaardige informatie te krijgen over
andere gebieden in Vlaanderen. Uiteindelijk kan gedacht worden aan informatie-uitwisseling, samenwerking, wetenschappelijke studies, gezamenlijke
acties en het ontwikkelen van een algemene visie en
strategie tot instandhouding van dit type erfgoed.
Deze bijdrage kan dan ook beschouwd worden als
een uitnodiging om speciaal aandacht te schenken
aan luidklokken onder andere als bedreigd erfgoed.2 We hopen dat lokale heemkundigen in hun
eigen werkgebied ermee aan de slag gaan.
De meest recente en betrouwbare inventaris van
de luidklokken in Vlaanderen werd uitgevoerd in
1918 toen het aartsbisdom aan de geestelijkheid
vroeg om te laten weten welke klokken in de torens
hingen. Op een aantal lokale uitzonderingen na is
hierna geen systematische inventarisatie meer gebeurd en in dit opzicht blijft Vlaanderen achter ten
opzichte van de buurlanden en van Wallonië.

In wat volgt beginnen we met een geïllustreerde
beschrijving van wat vroeger van een luidklok verwacht werd en het belang van een goede inventaris.
In een verder hoofdstuk verzamelen we voorbeelden van wat men kan vinden op luidklokken om
daarna over te stappen naar de praktische aanpak
bij het inventariseren en het verzamelen van achtergrondinformatie. We eindigen met een aantal
min of meer concrete suggesties om de luidklokken in de belangstelling te houden en niet enkel
in het geheugen van de ouderen in de bevolking.
We hopen met deze bijdrage een stimulans te zijn
voor de lokale heemkundige groepen om werk te
maken van een inventaris van het patrimonium aan
luidklokken. Uit ervaring weten we dat ze meer dan
eens verrast zullen zijn om een stuk erfgoed te ontdekken waarvan ze alleen auditief ooit iets hebben
vernomen.

FUNCTIES VAN EEN LUIDKLOK
Kijken we even naar de uitgebreide checklist van opdrachten die een klok te verwerken kon krijgen. De
prachtig bewerkte klok in figuur 1 is tentoongesteld
in het Grassmayermuseum in Innsbruck in Oostenrijk. De tekst op de klok luidt in vertaling: ‘Ik luid
voor de ware God, ik roep het volk samen, ik verzamel de clerus, ik beween de overledenen, ik verjaag
de pest, ik breek de bliksem, ik luister de feesten
op.’ We bekijken één voor één deze opdrachten
maar wel in een enigszins andere volgorde.
Congrego Clerus (ik verzamel de clerus): Vanaf de zevende eeuw volgen abdijen en kloostergemeenschappen te lande de regel van Benedictus van Nursia.
Deze regel deelt de dag in in 8 uur werken, 8 uur
bidden en 8 uur rusten. De acht tijdstippen van
het bidden (matinen of metten, lauden, primen,
tertsen, sexten, nonen, vespers en completen) werden met belgerinkel aangegeven door een speciaal

Fig.1. De klok uit Innsbruck
hiervoor aangestelde monnik. Later werd dit aantal
luidbeurten tot drie herleid en vanaf de zestiende
eeuw zelfs tot één, het middagse angelus dat we nu
nog op vele plaatsen kennen. Heel wat kerktorens
hebben nu nog een angelusklok.
Plebem Voco (ik roep het volk samen): Het spreekt voor
zich dat de woongemeenschappen die zich rond de
abdijen ontwikkelden, de dagindeling van de abdijen gedeeltelijk overnamen. De meest vertrouwde
opdracht van een luidklok was dan ook het aangeven van de juiste tijd. Klokken werden ook gebruikt
om de gelovigen uit te nodigen voor de liturgische
diensten. Deze traditie dreigt echter niet alleen
verloren te gaan met het beperken van het aantal
kerkdiensten, maar zelfs volledig te verdwijnen bij
het herbestemmen van het kerkgebouw.

Pestem Fugo (ik verjaag de pest): Heel vaak heeft de
pest vernieling gezaaid in onze streken en de gemeenschap probeerde op alle mogelijke manieren
de zwarte dood te misleiden, ook door het gebruik
van klokken. In de zeventiende en achttiende eeuw
werd salie beschouwd als een middel tegen de pest.
Om een klok te herinneren aan haar taak om de
pest en andere besmettelijke ziekten te verdrijven
werden salieblaadjes aangebracht op de flank van
de klok. In figuur 2 tonen we een fragment van de
Maria-Bernardusklok uit 1765 in de kerk van St.Jan-de-Doperkerk uit Tervuren en gegoten door de
Brusselse gieters Van Laer. Naast het amandelvormig aureool (ook mandorla genaamd) met de afbeelding van St.-Bernardus prijken twee salieblaadjes.

Laudo Deum Verum (ik luid voor de ware God): Vanaf
het midden van de vijftiende eeuw wordt deze functie duidelijk vermeld op klokken van gieters uit Mechelen, toen een centrum van de klokgieterij in de
Lage Landen. Zo vinden we op de klokken van Jan
Zeeltsman (±1410 – ±1474) de tekst
... IS MINEN NAEME MIIN GHELUUT
SI GHODE BEQUAME ...
Ook latere gieters gebruiken analoge teksten.
Defunctos Ploro (ik beween de overledenen): In steden

Fig.2. De Maria-Bernardusklok in Tervuren
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en gemeenten wordt traditioneel geluid bij het
overlijden van een parochiaan maar gewoontes verschillen van parochie tot parochie. Uit de volgorde
waarop de klokken geluid worden kunnen oudere
parochianen vaak afleiden of de overledene een
man, vrouw of kind was. Ook bij de uitvaart zelf
wordt het aantal gebruikte klokken bepaald door
de welstand van de afgestorvene: hoe rijker, hoe later in de voormiddag de begrafenisplechtigheid en
hoe meer klokken er geluid worden.

Fulmina Frango (ik breek de bliksem): Klokken werden
ook gebruikt voor het verdrijven van een storm.
Deze gewoonte bestaat nu nog in de Oostenrijkse
Alpen. In verslagen van de kerkfabriek van Merchtem lezen we dat Cornelius de Ridder in 1686 betaald werd voor ‘het verteer vande luyers gedaen
soo wel bij dagh als bij nachte als wanneer het onweder was’.

| 18 | onderzoek - 24 2018

Even een randbedenking bij deze laatste twee ‘opdrachten’ van een klok. Tijdens de Reformatie ging
de Lutherse gemeenschap zwaar tekeer tegen het
toewijzen van bovennatuurlijke krachten aan klokken zoals het verdrijven van pest of onweer. De Lutherse leer laat maar toe een klok te gebruiken om
de gemeenschap aan te zetten tot een gebed om
bescherming bij pest of onweer. Tijdens de godsdienstoorlogen werden klokken dan ook vaak het
mikpunt van vernielzucht.
Festa Decoro (ik luister de feesten op): Nog later worden klokken gebruikt voor wereldlijke aangelegenheden zoals het opluisteren van feesten en processies, de intrede van een heerser, het beëindigen van
een langdurige oorlog. Een recent voorbeeld van
het gebruik van klokken als bindweefsel bij belangrijke gebeurtenissen had plaats op 24 juli 2014
toen over het ganse Nederlandse grondgebied de
klokken werden geluid ter nagedachtenis van de
slachtoffers en nabestaanden van de vliegtuigramp
van 17 juli in Oekraïne in datzelfde jaar. Op 21 september 2018 werden alle klokken in West-Europa
verwacht te luiden als herinnering aan het einde
van de Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden.

BELANG VAN INVENTARISERING
Het belang van een degelijke inventaris kan moeilijk overschat worden. In een aanverwante publicatie hebben we hieraan uitgebreid aandacht besteed.4 Daarom benadrukken we hier die aspecten
die verband houden met heemkunde. Dat klokken
veel hebben geleden van oorlogen en opstanden is
welbekend. We denken hierbij aan de godsdienstoorlogen uit de zestiende en zeventiende eeuw, de
vernielingen aangebracht tijdens de Franse Revolutie, de brandstichtingen in de Eerste Wereldoorlog en de systematische klokkenroof uit de Tweede
Wereldoorlog. Zo kwamen van de 4.547 opgeëiste
klokken in 1943-44 maar 727 terug op hun vroegere plaats terecht.

Maar de klokken die in de torens hangen blijven
kwetsbaar en alleen al daarom is het opstellen van
een betrouwbare klokkeninventaris noodzakelijk.
Kerken worden gesloten of krijgen een nieuwe bestemming en de rol van de luidklokken - als die al
wordt vastgelegd - wordt daardoor sterk gewijzigd.
Vroegere luidtradities worden vervangen door elektronisch gestuurde luidmomenten. Het luiden ter
uitnodiging voor een religieuze activiteit is reeds
ingeperkt. Sommige omwonenden verzetten zich
tegen het luiden omwille van geluidsoverlast. Door
verwaarlozing krijgen vogels gemakkelijker toegang
tot torens dan bezoekers wat leidt tot besmeurde
en gecorrodeerde klokken. Klokken die in de kerk of
erbuiten worden opgesteld komen omwille van hun
samenstelling in het vizier van klokkendieven, wat
de situatie enkel precairder maakt.
Het zou een hoofdbetrachting moeten worden van
erfgoedinstanties om informatie over luidklokken
op een transparante en betrouwbare manier te verzamelen en aan het brede publiek aan te bieden als
een vaak miskend maar belangrijk onderdeel van
het erfgoed.

EEN VOORBEELD VAN
INVENTARISATIE
Een willekeurig gekozen voorbeeld is de klok gewijd aan St.-Jozef in de St.-Bernarduskerk van
Lubbeek. Deze klok heeft een gewicht van 560
kilogram, haar laterale hoogte is 74 centimeter en wordt gemeten van de schouder tot de
onderkant van de lip. De diameter is 97 centimeter. De lipdikte is 7,2 centimeter en wordt
gemeten op de plaats waar de klepel de klok
raakt. De toon van de klok is la.
De klok werd gewijd door Mgr. Jos De Smedt
op 16 december 1951.
Onder een sierband staat langs één zijde 1951,
het gietjaar van de klok. Onder een smallere
sierband met hangende bloemmotieven staat
een afbeelding van St.-Bernardus. Hieronder
staat een vierlijnige tekst:
ROND KERSTMIS VAN HET HEILIG JAAR
TOT VREUGD’DER SINT-BERNARDENAREN
WERD IK GEZALFD, NAAR GODS ALTAAR
ROEP IK VOORTAAN HUN VROME SCHAREN

ME FUDIT M. MICHIELS JR TORNACI

Een flank van de Jozefklok uit Lubbeek
met onder een kruisje een tekst gespreid over
acht lijnen
+
A.D. MCMLI
ME SACRAVIT IN HONOREM ST. JOSEPH
EXC. DUS. AEM. JOS. DE SMEDT
EP. AUX. EMI. DNI. ARCH. CARD. VAN ROEY
ME FABRICAVIT M. MICHIELS, TORNACENSIS
ME DEDICAVIT FR. VANDEN EYNDE, PAST.
DR. ANDREAS JANSEN, PATR.
NATHALIA DE RAEYMAEKER, MATR.
Boven de faussure, dit is de plaats waar de klepel de klok raakt, werd een reeks van een zevental gietringen van verschillende dikten aangebracht.
De gietersfamilie Michiels is in meerdere steden
aktief geweest. Marcel Michiels Senior (1868—
1924) begon in Mechelen, werkte daarna enkele jaren samen met Van Aerschodt in Leuven
en verhuisde dan naar Doornik, plaats waar de
Jozefklok werd gegoten. Zijn zoon Marcel Michiels (1898—1962) nam in 1924 de gieterij in
Doornik over. Van 1928 tot 1932 was hij geassocieerd met Félix Van Aerschodt (1870—1943)
in Leuven. Nadien werkte hij terug in Doornik
waar hij in 1962 overleed. De gieterij werd naderhand opgekocht door de Nederlandse gieterijen Petit & Fritsen en Eijsbouts en daarna
gesloten.

WAT STAAT ER MOGELIJK OP EEN
KLOK
Het spreekt voor zich dat niet elke klok dezelfde
informatie aanbiedt. De meeste van de teksten op
de klokken zijn maar begrijpbaar dank zij een intense samenwerking tussen de opstellers van een
inventaris enerzijds en de kerkbesturen en lokale
heemkundige kringen anderzijds. Bovendien zijn ze
bij oudere klokken vaak nog in het Latijn opgesteld
wat de verstaanbaarheid bemoeilijkt.
Naam van de klok: Tenzij voor klokken die in serie
gemaakt zijn in de gieterij, heeft praktisch elke
klok een naam. Deze wordt in de regel afgesproken tussen de gieter en de bestellende kerkfabriek.
Eén klok in de toren verwijst in de regel naar de patroonheilige van de parochie. Andere klokken krijgen dan de naam van een tweede patroon of van
een heilige. De meest voorkomende toewijzingen
zijn O.-L.-Vrouw, de evangelisten en de apostelen.
Maar ook de schenker van de klok kan de naam
bepalen. Zo heet een van de drie torenklokken in
de O.-L.-Vrouwkerk van Herent PAUL omdat de
schenker een aandenken wou hebben aan zijn overleden broer met die naam.
Zoals met een boorling werden klokken ook gedoopt, echter niet zomaar door een priester maar
meestal door een bisschop of zijn afgevaardigde.
Het ritueel van een klokwijding is erg uitgebreid
en gedetailleerd en wordt beschreven in de eerste
hoofdstukken van [BST]. Het spreekt voor zich dat
de reformatie erg tekeer ging tegen deze wijdingen.
Peter, meter: Zoals een dopeling heeft een klok veelal
een peter en een meter. Deze zijn vaak invloedrijke
figuren uit de parochie die allicht ook in heemkundige kringen bekend zijn. Dikwijls betalen ze de
klok helemaal of gedeeltelijk.
Pastoor: Op veel klokken wordt verwezen naar de
pastoor die op het ogenblik van de wijding dienst
deed in de parochie. Af en toe komt zelfs een onderpastoor aan bod. Een mooi voorbeeld van een
verwijzing naar de pastoor vinden we in de St.-Catharinakerk van Duisburg. Op de Van Aerschodtklok uit 1912 op figuur 3 wordt specifiek naar pastoor en dorp verwezen.
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Aan de andere zijde vinden we ter hoogte van
het jaartal

De Amandusklok uit de O.-L.-Vrouwkerk van Kortenberg dateert van 1949 en werd gegoten door
M. Michiels Jr. uit Doornik. Op deze klok in figuur
5 staan alle gegevens mooi bij elkaar. De Mariaklok van Fr. Sergeys uit 1954 in de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek in figuur 6 draagt de naam van
maar eventjes 39 individuen of echtparen. In figuur
7 wordt de St.-Antonius-Abtklok getoond uit de
gelijknamige kerk van Wever en die werd gegoten
door A.L.J. Van Aerschodt in 1861 en waarop de
wapens van de Wever – de t’Serclaes de Wommersom zijn afgebeeld.
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Fig. 3. De Catharinaklok uit Duisburg
Wijder: Alhoewel niet standaard, gebeurt het toch
dat er op de klok vermeld wordt wie de klok wijdde
en wanneer de klok werd gewijd. De wijding zelf
geeft aanleiding tot een feestelijke gebeurtenis voor
de parochie. Figuur 4 toont de kroon van de klok
uit de St.-Jozefkerk van Relst die in 1951 door Fr.
Sergeys werd gegoten en waar op de schouder vermeld staat dat de klok gewijd werd door kardinaal
Van Roey.

Fig.5. De Amandusklok uit Kortenberg

Fig. 4. De Sergeysklok uit Relst

Gieter en gietjaar: Op de meeste klokken vanaf de
veertiende eeuw staat de naam van de gieter en het
gietjaar aangegeven. Meestal is de klok afkomstig
uit een van de grote gieterijen die in Vlaanderen actief waren.5 In figuur 8 staat een historische klok
uit de St.-Servatiuskerk van Berg. Gieter in 1570
was Peeter Vanden Gheyn, een telg uit de gietersdynastie die meer dan drie eeuwen actief was in
Vlaanderen. Maar af en toe komt men terecht bij
een meer lokale en minder bekende gieter waarover

Andere namen: Namen van burgemeesters en leden
van de kerkfabriek komen heel vaak voor op klokken, vooral op deze die na de Tweede Wereldoorlog werden besteld.
Schenkers: Dit zijn niet noodzakelijk de dooppeters.
Klokken zijn dure objecten en daarom werden ze
zeer vaak gefinancierd door de lokale adel. Een attractief gevolg hiervan is dat de wapenschilden van
de schenkers op de klokken worden aangebracht.
In andere gevallen worden klokken betaald door
geldinzamelingen in de parochie, door inschrijvingen, door kermissen of eetfeestjes.

Fig.6. De Mariaklok uit Bunsbeek

notaties zoals de patroon van de kerk of een belangrijke gebeurtenis of verjaardag.

Fig.7. De Antonius-Abtklok uit Wever

HULPMIDDELEN BIJ HET
INVENTARISEREN

de heemkundige kring misschien meer informatie
heeft. We denken bijvoorbeeld aan Felix Van Espen
uit Herent die een paar jaar samenwerkte met A.
Van Aerschodt, of aan Petrus Peeters die in Tienen
de gieterij Vanden Gheyn voorzette, of aan Frans
Claes, een klok- en vijzelgieter uit Herentals.

In dit hoofdstuk vermelden we een aantal kanalen
waarlangs informatie kan gevonden worden over
het klokkenbestand vroeger en nu.

Fig.8. De Vanden Gheynklok in Berg
Doel: Sommige klokken zijn gegoten voor een of andere speciale gelegenheid die binnen de parochie
gevierd wordt. Ook een speciale verjaardag of gebeurtenis volstaat soms om de klok een lokale tint
te geven. Bijzonder belangrijk zijn verwijzingen die
aantonen dat de klok specifiek voor die kerk werd
gegoten. Vóór de Franse Omwenteling beschikten
de kerken die door de geestelijkheid van een abdij
werden bediend over een tiendenklok die door de
abdij werd gefinancierd. Die klok werd geluid om
de boerderijen in de omstreken er aan te herinneren
om een tiende van hun opbrengst over te dragen
aan de abdij.
Chronogram: Op heel wat klokken wordt een chronogram gevonden. De tekst heeft vaak lokale con-

1. De fototheek van het Koninklijk Instituut voor
het Kunstpatrimonium KIK/IRPA-BALAT bevat informatie over het klokkenbestand vóór de klokkenroof in 1943. Een miniem aantal van de beschreven klokken werd naderhand teruggehangen in de
torens. Voor de fototheek, consulteer http://balat.
kikirpa.be/search_photo.php. Als een bestudeerde
locatie bovenaan wordt ingevuld verschijnen foto’s
van objecten die in deze plaats zijn geregistreerd.
Zo worden bijvoorbeeld afbeeldingen gegeven van
de kerk(en) in de betrokken locatie. Mocht deze
zoekfunctie teveel opleveren dan kan een restrictie ‘klok’ in de objectnaamlijn het zoekwerk reduceren. Een aantal van de getoonde klokken heeft
meer dan één afbeelding en elk van de afbeeldingen
kan uitvergroot worden zodat teksten op de klok
kunnen gelezen en genoteerd worden.
We moeten wel opmerken dat klokken soms aan
een verkeerde locatie worden toegewezen.
Fotorepertoria en verslagen die door het KIK/IRPA
werden opgesteld in de periode 1970 -1980 zijn vrij
accuraat in het opnemen van het religieus erfgoed
in de kerkgebouwen. Spijtig genoeg is slechts in een
zeer kleine minderheid van de gevallen de huidige
situatie in verband met de aanwezige klokken weergegeven.
2. De webstek http://tchorski.morkitu.org/2/campa.htm bevat heel wat basisinformatie over klokkengieters, beiaarden en klokken in België. Ook is
er een lijst van klokken die in de torens hingen en/of
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Decoraties: Naast de hogervermelde namen komen
op alle klokken min of meer uitgebreide versieringen voor. Afbeeldingen van calvaries, kruisen en heiligen zijn legio en vervolledigen de decoraties die
getuigen van het vakmanschap van onze klokkengieters die eeuwenlang in Vlaanderen werkzaam
zijn geweest tot in 1980 de laatste gieterij ten lande, de Sergeysgieterij uit Leuven, sloot.

hangen. De lijst levert een onrechtstreekse controle
op klokken die te vinden waren in de fototheek van
hierboven en die verdwenen in 1943. In de lijst zijn
ook klokken opgenomen, soms met bijkomende
gegevens, die nu nog ter plaatse zouden zijn.
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3. De collectie Religieus Erfgoed van de Erfgoedplusbibliotheek bevat beschrijvingen van een groot
aantal klokken in Limburg en Vlaams-Brabant.
Deze vormgeving kan inspirerend werken voor andere locaties. Zie http://www.erfgoedplus.be/collecties/religieus-erfgoed. Er wordt verwacht dat op
een later tijdsstip de ingewonnen informatie in deze
databank wordt ingebouwd en zo beschikbaar gesteld voor het grote publiek. Dit laatste gebeurt wel
door vrijwilligers van Erfgoedplus die er voor zorgen dat de voorgestelde gegevens optimaal worden
opgeslagen.
4. Dankzij initiatieven van de Vlaamse Beiaardvereniging beschikken we over volledige informatie
over de toestand van de 68 beiaarden in Vlaanderen (http://www.beiaard.org/site/torens). De
luidklokken in de torens waarin deze beiaarden
hangen werden tegelijkertijd gedetailleerd in kaart
gebracht. Dit inventariswerk moet dus niet hernomen worden.
5. Heemkunde Vlaanderen behandelt een indrukwekkende lijst van onderwerpen die met klokken
te maken hebben. De artikelendatabank (www.
heemkundeartikels.be) bevat alvast heel wat doorverwijzingen naar artikels geschreven door lokale
heemkundigen over erfgoedonderwerpen, waaronder luidklokken.
6. https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/
relict/zoeken is de webstek waar kan nagegaan
worden welk erfgoed beschermd is. Door verder
zoeken op locaties en/of klok kan men gegevens
over torens en klokken achterhalen. Ook geeft deze
webstek informatie over de specifieke plaats waar
een relict kan gevonden worden. De webstek verwijst ook geregeld naar kapellen die ook vaak een
klok hebben. Deze klokken werden in 1943 meestal
ongemoeid gelaten en zijn historisch vaak bijzonder belangrijk.
7. De belangrijkste bron van informatie over het
klokkenbestand in 1918 vindt men op de webstek
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven

/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0550_006
912_006778_DUT. Na de gevraagde registratie is
het gebruik van deze informatiebron verrijkend en
heel gebruiksvriendelijk.
De webstek bevat verslagen vanuit de kerkelijke
overheid over het verloop van de Eerste Wereldoorlog en het klokkenbezit in de verschillende parochies in België. De informatie over de klokken staat
meestal achteraan in de rapporten. Hier staan dan
– vaak gedetailleerd en soms zelfs geïllustreerd –
alle gegevens die van een luidklok kunnen verwacht
worden. Vele van de behandelde klokken zijn ook
visueel opgenomen in de KIK/IRPA-fototheek die
hierboven vermeld werd. In veel verslagen worden
bovendien gegevens opgeslagen over klokken die
niet in de specifieke torens hangen maar bijvoorbeeld in een kapel, een school, een klooster. Omdat
deze klokken in 1943 veelal ongemoeid zijn gelaten
krijgt de lezer al een betrouwbaar idee van welke
klokken mogen verwacht worden in die locatie.
Voor zeer kleine parochies gebeurt het wel dat deze
gezamenlijk worden behandeld onder de rubriek
‘dekenaat’ waarin de parochie(s) gelokaliseerd is.
Het is alleszins aangewezen dat in de alfabetische
lijst ook die van de dekenaten wordt nagekeken
voor eventuele informatie.
8. Bij het inzamelen van informatie is een van de
cruciale punten om de namen en gegevens te vinden van personen die toegang kunnen verlenen tot
de torens waarin de klokken hangen. Op de webstek van Kerknet https://www.kerknet.be zijn vaak
relevante gegevens beschikbaar. Het organiseren
van de bezoeken zelf is dan een kwestie van communicatie.
9. Tenslotte en niet in het minst kan nagetrokken
worden of de parochiearchieven informatie bevatten over het klokkenbestand. In het Liber Memorialis werden de grootste gebeurtenissen in de
parochie opgenomen. Gezien het belang van de
luidklokken is bij de wijding of verwijdering bijna
zeker een vermelding opgenomen. In de rekeningen
kan men soms kosten ten behoeve van de klokken
terugvinden. Bij het bouwen van een nieuwe kerktoren is in de dossiers vaak informatie opgenomen
over de klokken. In sommige gemeentearchieven
kan je trouwens ook wel informatie vinden.

NAAR EEN HERWAARDERING TOE

worden aan het actualiseren van het gebruik van
luidklokken. Door gepaste (her)bestemming kan
de luidklok een plaats behouden/herwinnen in
het culturele leven van de gemeenschap waarin ze
hangt.
Hier zijn een aantal losstaande suggesties die kunnen helpen bij deze herwaardering.
Een onvermijdelijke eerste stap is de inventarisatie zelf die vaak leidt tot echte ontdekkingen. Erfgoedverenigingen waarmee we tot hiertoe hebben
samengewerkt zijn zonder meer opgetogen om in
publicaties hun leden te laten meegenieten van een
stuk onzichtbaar en vaak artistiek erfgoed. Ook
wordt uitgekeken naar vrijwilligers voor de invoering van de lokale gegevens in de databanken die
dit soort erfgoed in heel Vlaanderen in de kijker
plaatsen. Het geldt hier zoals voor andere zaken:
‘Onbekend maakt onbemind’, dus laat ons het bekend maken.

Fig.9. De klokkenkamer in Huldenberg
Bij het inventariseren is het belangrijk dat de waarnemer ter plekke gaat en niet gewoon overneemt
wat in andere bronnen wordt vermeld. Meermaals
zal de waarnemer verrast worden wanneer hij het
overweldigende beeld van een klokkenkamer te
zien krijgt. In figuur 9 wordt de klokkenkamer van
de O.-L.-Vrouwkerk van Huldenberg getoond met
links een der recentste klokken in Vlaanderen, de
Mariaklok uit 2018 van de Koninklijke Eijsbouts
uit Nederland. Een andere verrassing kan zijn om
in een toren een klok te vinden die normaal zelfs
niet meer wordt geluid. Zo toont figuur 10 een erg
fraaie maar gebarsten klok uit de Roelantsgieterij.
Deze klok hangt werkloos in de O.-L.-Vrouwkerk
van Kampenhout.
Fig.10. Gebarsten klok
De belangrijkste bestaansreden van een klok is het
geluid dat ze maakt voor de omwonenden. Een
klankopname is dus een essentieel deel van de inventarisatie. Zonder een bezoek aan de klok zelf in
de toren is het onmogelijk een goede klankopname te maken. Maar hiernaast moet ook gedacht

Van zodra men op lokaal vlak weet wat het klokkenpatrimonium inhoudt, blijft het een ware uitdaging voor kerkelijke en heemkundige instanties om
de gemeenschap de kans te bieden om deze artefacten met eigen ogen te bewonderen. Het initia-
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Heemkundige kringen staan niet alleen voor deze
taak. Zo geeft de collectie Religieus Erfgoed van
de Erfgoedplusbibliotheek beschrijvingen van een
aantal klokken in Limburg en Vlaams-Brabant.
Ook het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur
(CRKC) werkt actief mee, onder andere door het
ter beschikking stellen van een sjabloon dat aan bereidwillige correspondenten wordt aangeboden ter
invulling (http://crkc.be/search/node/klokken).
Dit sjabloon behandelt fotografische documentatie, fysische en akoestische metingen en weergave
van decoraties en inscripties.
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tief van de Open Kerkendagen kan misschien uitgebreid worden met een bezoek aan de toren zoals al
gebeurt in meerdere parochies. In Vlaanderen zijn
al een aantal zulke initiatieven genomen. Ook het
tonen van foto’s in de vorm van een tentoonstelling behoort tot de mogelijkheden. De gevoeligheid
van de gemeenschap voor deze artistieke stukken
kan op die manier alleen maar groeien. Informatie
en ervaring kunnen worden opgedaan bij een aantal bestaande lokale kernen zoals Campanae Lovanienses te Leuven, de Roeselaarse Klokkengilde,
Clocke Roelandt in Gent, ...
Kerkelijke en burgerlijke overheden kunnen afspraken maken om bij bepaalde gelegenheden de luidklokken te laten klinken. Kermissen en wijkfeesten
zijn mogelijkheden maar ook kan gedacht worden
aan regelmatige luidbeurten zoals het einde van de
werkweek, het begin van de wekelijkse markt, de
overwinning van een lokale sportclub, bij nationale
rouw, ... Het gezamenlijk luiden van de klokken op
21 september 2018 ter herinnering aan het einde
van de Grote Oorlog was een mooi voorbeeld van
zulk een luidbeurt.
Dankzij initiatieven vanuit Roeselare en Leuven
werd de rituele handeling van het manueel klokkenluiden
erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed.
Het luiden van de klokken wordt op die manier
overgedragen van generatie op generatie klokkenluiders. Door verregaande automatisering is dit luiden spijtig genoeg onmogelijk gemaakt in veel van
onze kerktorens.
Op een aantal plaatsen zijn jongeren actief met het
maken van geluidsopnamen en filmpjes van luidende klokken die daarna op Facebook worden gepost. Deze activiteit kan aan heemkundige kringen
de gelegenheid geven om de jeugd en lokale jongerenorganisaties te betrekken bij hun werking. Het
maken van klankopnames en beeldmateriaal van
de klokken in actie moeten worden aangemoedigd.
Guy Saelemaekers
Jef L. Teugels
Werner Wouters

EINDNOTEN
1

Een aantal concrete voorbeelden: (1) J. Dupon en J.L.
Teugels, ‘Klokken in de zone Tervuren’, De Horen, 45
(2018) 40-51 en 81-84. (2) V. Lauwers, J.L. Teugels
en W. Wouters, ‘Klokkenpatrimonium Pastorale Zone
Bekkevoort’, Jaarboek Heemkundige Kring Bekkevoort, (verschijnt in 2018). (3) G. Saelemaekers en J.L. Teugels,
Welluidend Erfgoed. Het Klokkenpatrimonium van het Dekenaat
Herent (Herent, Kampenhout, Kortenberg) (Leuven,
2018) (4) J.L. Teugels en A. Vernimmen, ‘De Klokken
van de St-Joriskerk te Sint-Joris-Weert’, Erfgoed Meerdael
1 (2018) 6-11 en (5) J.L. Teugels en W. Wouters,
‘Klokkenpatrimonium Federatie Glabbeek’, Jaarboek van
de Glabbeekse Heemkundige Kring, 87-122, 2018.

2

In nummer 4 van de hulpmiddelen die verder in het artikel worden aangereikt vermelden we dat een inventaris
van beiaardklokken reeds bestaat. Dit geldt ook voor elke
klok die binnen een beiaard ook dienst doet als luidklok.

3

In nummer 7 van de hulpmiddelen wordt hier verder op
in gegaan.

4

Zie hiervoor J. Teugels, J. en W. Wouters, ‘Klinkend
Erfgoed - Herwaardering van het Klokkenbestand in
Vlaanderen’, Monumenten, Landschappen & Archeologie,
4:37 (2018) 50-62.

5

De literatuur over klokken klokkengieters is erg uitgebreid.
Een groot aantal onder hen zijn behandeld in T. Bearda, J.
Sergeys en J.L. Teugels, Campanae Lovanienses, Inventaris
van Beiaarden en Klokken in Groot-Leuven, Uitgeverij Peeters
Leuven, 2008 waar ook verdere referenties worden gegeven. Voor de gieters uit het Mechelse verwijzen we naar
M. en K. Van Bets-Decoster., De Mechelse Klokkengieters,
14de-18de eeuw, Mechelen, 1998. Voor achtergrondinformatie kan men terecht bij L. Rombouts, Zingend
Brons, 500 jaar beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe
Wereld, Davidsfonds, Leuven, 2010. Ook hulpmiddel 2
verderop biedt uitgebreide informatie.

