Kerk St-Mattheüs, Meensel
Deel 7 : De klokken
In vroegere geschriften vermeldt men dat de enige klok vroeger buite, kort bij de ingang, onder een boom hing. Op
11 februari 1850, werd een nieuwe - grote - klok gewijd door deken Mafoy van Diest, de zogenaamde St-Mattheüs
klok.

Deze klok werd in 1849 besteld bij :

De 592 kg wegende klok kostte 1700 fr.
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Burgemeester Kenes sponsorde de klok :

Deze werd in 1943 door de Duitsers weggenomen, de kleine klok is blijven hangen. De nacht ervoor heeft men de
klok – de ganse nacht door – laten luiden als teken van protest. De luiders waren jongelingen, jonge twintigers van
het dorp : Alfons Stas, Jef Claes, Jos Janssens, Maurice Beddegenoots, Prosper Natens, ….. Zij luidden de
klokken, 2 per 2, de ganse nacht lang van acht uur ’s avonds tot aan de vroegmis.
Op de kerkweg was gekalkt: “wie met de klokken schiet, wint de oorlog niet”. De klok werd met een touw naar
omlaag gelaten door de voorzien gaten in vloeren en plafonds; hiervoor werd een kabel gespannen van in de wei
voor de kerk naar boven.

De dag dat de klok uit de toren en voor de kerk werd geplaatst, werd ze omringd door pastoor Sloots en enkele
parochianen:

Foto Maurice Beddegenoots
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De weggenomen klok werd in 1963 vervangen door een nieuwe. Op deze grote klok is het volgende vermeld :
GEGOTEN DOOR FR EN J SERGEYS LEUVEN IN HET JAAR 1963

MEENSEL AAN ZIJN SLACHTOFFERS OORLOG 1940 -

1945
METER D JANSSENS

BURG PR JANSSENS

PETER A CRAENINCKX

O L V VAN SMARTEN
PASTOOR A ROBERT

De wijding van de nieuwe grote klok, 30 juni 1963, met burgemeester Prosper Janssens, en meter Delphine
Janssens en Peter Alfons Craeninckx. Mgr. Schoenmakers ging de ceremonie voor.
Ze werd gegoten door Fr. Sergeys, Leuven, voor 60.000 fr.
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Guy Hendrickx : “…. het dossier van de nieuwe klokken behoorde nog bij oorlogsschade van openbare instellingen. De
twee dossier van Meensel en Kiezegem werden door de gemeente gelijktijdig ingediend. De afhandeling gebeurde in
dezelfde periode. Dus vergelijkbaar met Meensel wat betreft de datum (*)…”
(*) onze oud-burgemeester Marcel Morren (1965 tot 1976) vertelt : “… Prosper Janssens was burgemeester van 1953
tot 1965; het was nog onder het burgervaderschap van deze laatste dat de klok van Meensel werd ingewijd. Dit moet
dan in 1963 / 64 geweest zijn. Die van Kiezegem werd een paar jaar later ingewijd zijn, toen ik burgemeester was….”
In dagblad ‘Het Volk’, 9 september 1963, schrijft de toenmalige perscorrespondent Jean Daenen het volgende over
de grote klok :

Er hangt ook nog een kleine klok in de toren. Hierop is het volgende te lezen :
Guilielmus Pulinckx 34 jaren Pastoor
Peter Eduoardus Kenes Burgemeester
Meter Charlotte Verheyden Weduwe
A.L.J. Vanaerschodt MAJOR
Successor A.L. Vandengheyn ME EUDIT
Meensel 1868

Van deze kleine klok.. volgende historiek …
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13 september 1868

28 september 1868

27 december 1868

15 januari 1869
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27 mei 1869 – 17.42 fr.

13 december 1869 – 480 fr.



Bronnen:



‘Opera Paroch”, ‘Ex Historia’, geschreven door E.H. Sloots, Pastorij Meensel



“Géographie et histoire des communes Belges”, continuation par Alphonse Wauters, 1882



Kerk rekeningen , kerk Meensel.



Délibèratie Régister van den Kerk-Fabriek Raed , 1835 -..



www.kirkipa.be : inventaris van het kunstpatrimonium van de kerk



Interviews : Koster Alfons Stas, Theo Craeninckx, Guido Hendrickx, Jozef De Bruyn, Fernand Stas, Jean Daenen,
Marcel Morren, Frans Goethuys, Jan Pypen, Marcel Vandegaer, ……



Dagblad ‘Het Volk’ , krantenartikels
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