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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (516) 
 

Een artikel in Het Nieuwsblad dd 20 mei 2021 …  

 

 

 

Van kortbij ziet de haan er zeer minimalistisch uit. Hij was onderaan gescheurd, dit is dan ook hersteld. Het 

draaimechanisme was ook geblokkeerd, dat is dan ook hersteld. Vroeger werden de windhanen met bladgoud bedekt… 

nu is deze met goedkopere goudkleurige verf afgewerkt.  

Nu staat deze haan terug trots op zijn toren om de inwoners te laten zien waar de wind vandaan komt.  
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In het parochieblad, dd. 2 juni 2012, schreef diaken Luc Claeys er het volgende over :  

 

 

Op de kerktoren van Meensel staat uiteraard ook een weerhaan. MD Photography bezorgde ons hier een mooie drone-

foto van. 
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Wikipedia : “ .. Een windhaan of weerhaan is een windwijzer in de vorm van een haan. Sommige torenhanen zitten op 

een windkruis en/of op een metalen bol. Ze worden vooral geplaatst op de spits van kerktorens.  

Van oudsher was het gebruikelijk een kruis, bol of haan te plaatsen op een toren, maar ook op een paal en ook op de 
kruin van een kerstboom en een meiboom. Deze dienden als afweermiddel.  

Met de kerstening werden deze symbolen behouden. Christenen gingen echter een band zoeken in de Bijbel en die 
vonden ze dan ook ten opzichte van de haan. De haan werd een attribuut van de apostel Petrus en verwijst naar diens 
verloochening van Jezus en zijn berouw daarover (Markus 14:72). Na dit voorval verkondigde Petrus volgens de 
overlevering het christelijke geloof tot aan zijn dood. In die betekenis staat het dier ook vaak afgebeeld op biechtstoelen.  

Met de kerstening werd het kruis dus een christelijk symbool, alhoewel het in de heidense tijd een afweersymbool was, 
tezamen met de donderbeitel en de hamer. Voor de glansbal op een kerktoren konden die christenen echter geen. 

…… 

Torenhanen werden vroeger soms beschoten. Vele vervangen windhanen hebben schietgaten. De haan op een toren 
wordt dan ook in verbinding gebracht met vogelschieten….” 

 

http://www.meensel-kiezegem.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windhaanhttps:/nl.wikipedia.org/wiki/Windhaan

