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Het nieuwe nut van oude klokken 
 
Keynote Symposium Klinkend Erfgoed in Maastricht, 31 augustus 2018 
Luc Rombouts 
 
 
Beste vrienden van het klinkend erfgoed,  
 
Ik gebruik deze aanspreking in de hypothese dat elk van u vriend is van klinkend erfgoed, en 
dat er in de zaal geen vertegenwoordigers zitten zijn van de Orde der Oost-Limburgse 
Orgelsceptici of van de Bond der Boze Buren van de Beiaard van Bunschoten. Het is nu 
eenmaal een feit dat klinkend erfgoed niet enkel vrienden heeft.  Signalen die het 
trommelvlies impacteren zijn voor de meesten van onze medemensen immers intrusiever 
dan stimuli die enkel maar het netvlies beroeren, zeker als ze zich ongevraagd aanbieden. En 
klinkend erfgoed dient zich ongevraagd aan, aangezien het vandaag geen functie of 'nut' 
meer heeft.  
 
De zorg om klinkend erfgoed vormt dus een grotere uitdaging voor beleidsmakers en 
veldwerkers dan het behoud van stilzwijgend erfgoed. Maar ook binnen klinkend erfgoed 
heb je nog verschillen. Orgelmuziek is slechts beperkt intrusief omdat zij zich in de regel 
manifesteert in afgesloten ruimten die minder vaak gefrequenteerd worden dan vroeger; en 
binnen het campanaire erfgoed is beiaardmuziek gemakkelijker aanvaardbaar te maken voor 
het brede publiek dan de klank van de luidklok. Je kan het publiek immers verleiden door op 
oude beiaardklokken nieuwe muziek te spelen en beiaardmuziek te profileren als uniek 
erfgoed van de Lage Landen. Maar de klank van de luidklok continueren, dat is de ultieme 
test voor de erfgoedwerker. Want voor hij aan de vraag toekomt hoe hij de klokkenklank 
boeiend kan maken, dient hij de existentiële vraag te beantwoorden waarom de 
klokkenklank überhaupt nog bewaard moet blijven.  
 
Laat mij als rustige aanloop naar die moeilijke 'waarom'-vraag een verhaaltje vertellen uit de 
roman Gargantua van François Rabelais, over de gelijknamige reus die in het Parijs van de 
16de eeuw woont.  
 
Op een dag heeft Gargantua enkele belletjes nodig om aan zijn paard te hangen en met dat 
doel steelt hij de luidklokken van de Notre Dame. Zodra Parijs zijn klokken kwijt is, geraakt 
het openbare leven in de stad helemaal ontregeld. Ten einde raad sturen de inwoners de 
oudste professor van de faculteit theologie Lanotus de Bragmardo naar de reus om hem te 
overreden de klokken terug te geven. De professor spreekt de reus toe met de volgende 
argumenten: ‘Een stad zonder klokken is als een blinde zonder stok, als een ezel zonder 
staartriem, als een koe zonder bel.’ En hij voegt er nog wat potjeslatijn aan toe: Omnis 
clocha clochabilis, in clocherio clochando, clochans clochativo clochare facit clochabiliter 
clochantes. De reus moet erg onder de indruk geraakt zijn van de welsprekendheid van de 
professor, want Parijs krijgt zijn klokken terug.  
 
Het verhaal van Rabelais illustreert de onvervangbaarheid van luidklokken in de samenleving 
van 5 eeuwen terug, toen stadsbesturen, ambachtsgilden en kerkbesturen ze gebruikten als 
boodschappers van hun onbetwiste autoriteit. Iedereen die het geluk - of ongeluk - had om 
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binnen gehoorbereik ervan te wonen, moest luisteren, in de dubbele betekenis van horen en 
gehoorzamen. De luidklok communiceerde letterlijk en figuurlijk top-down; ze was His 
Master's voice.  
 
Gelukkig zijn die autoritaire tijden definitief voorbij. De democratisering van onze 
samenleving heeft, echter, samen met de komst van nieuwe communicatietechnologieën, 
als neveneffect dat de burgerlijke luidklok functioneel overbodig is geworden. 
 
Daarnaast zijn er nog twee andere evoluties in onze maatschappij die elk redelijk mens moet 
toejuichen, maar die de continuïteit van de klokkenklank onder druk zetten.  
 
De eerste is de scheiding tussen kerk en staat, die in West-Europa steeds consequenter in de 
praktijk wordt gebracht. Die evolutie heeft er echter voor gezorgd dat er steeds meer vragen 
worden gesteld over de gepastheid in de openbare ruimte van liturgisch klokgelui dat zich 
enkel richt tot een minderheid van de bevolking.  
 
De tweede maatschappelijke tendens is de circulaire economie. Wanneer de klank van de 
klok niet meer functioneel is, maakt de aandacht voor haar klank plaats voor de interesse 
voor haar materie, het gemakkelijk recycleerbare brons. U denkt dan wellicht terug aan de 
misdadige Europese klokkenroof tijdens het nazi-tijdperk. Maar in een tijd waarin vanuit een 
gerechtvaardigd duurzaamheidsstreven steeds meer wordt ingezet op herbruikbaarheid van 
grondstoffen wordt het misschien ooit maatschappelijk aanvaardbaar om het relatief 
zeldzame tin en koper waaruit klokkenbrons is samengesteld, aan te wenden voor zinvollere 
doeleinden. De klokken zelf hoeven niet te verdwijnen als object, want wanneer ze toch niet 
meer moeten klinken, kunnen ze gescand worden en bewaard worden in de vorm van bv. 
een 3D-print. En ook hun klank kan digitaal worden opgeslagen voor het nageslacht.  
 
Democratie, pluralisme en ecologie zijn dus positieve tendensen in onze samenleving, met 
als neveneffect dat ze de klank van de torenklok dreigen uit te doven. Vandaag moeten we 
dus uit een ander vaatje tappen dan dat van professor Lanotus de Bragmardo van de 
Sorbonne, willen wij de klank van de luidklok behouden in de toekomst.  
 
Daar waar in Rabelais' tijd de klokkenklank onmisbaar was vanuit functioneel oogpunt, is de 
enige redding voor het behoud ervan vandaag zijn erkenning als erfgoed. De basisvraag luidt 
dus: 'Waarom dient de klank van de klok, en niet enkel de klok als object, beschouwd te 
worden als erfgoed?' Waarom dient klokgelui gecontinueerd te worden, meer dan andere 
geluiden uit het verleden, die de laatste jaren in de geschiedschrijving toch ook meer 
aandacht krijgen? De laatste jaren is de wetenschappelijke interesse voor ons sonische 
verleden immers sterk gegroeid.  
 
Men bestudeert de geluiden die de mens van vroeger dagelijks omringden: hoefgetrappel, 
het gesis van de stoommachine, het suizen van het spinnenwiel enzovoort. En ooit zal men 
de verdwenen geluiden van morgen gaan onderzoeken: het lawaai van de benzinemotor, 
het gerinkel of geritsel van cash geld enz.  
 
Wat heeft de klokkenklank dat andere geluiden uit het verleden niet hebben? Ik denk dat er 
drie objectieve elementen zijn die de klokkenklank de status geven van waardevol erfgoed.  
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Ten eerste is het object klok ontwikkeld met als enige doel om klank te voort te brengen, in 
tegenstelling tot de andere geluiden in het verleden, die bijna altijd een bijproduct waren 
van een bepaalde technologie, maar niet het doel ervan.  
 
Tot op vandaag is de bronzen klok de meest performante natuurlijke klankvoortbrenger ter 
wereld. Dat komt omdat ze twee schijnbaar tegenstrijdige kenmerken in zich verenigt: ze 
combineert een hoog klankvolume - veel decibels - met een tolereerbare, en zelfs 
genietbare klank. Dat laatste uit zich in een herkenbare toonhoogte, een spectrum van 
relatief luide boventonen en een pulserende dynamiek die start bij een stevige attaque, de 
zogenaamde slagtoon, en die uitloopt in een natuurlijke uitklinktijd. Door die kenmerken kan 
een klok minutenlang dezelfde toon herhalen zonder dat dat grote groepen luisteraars op de 
zenuwen werkt. De klok produceert dus mooi lawaai, iets dat eigenlijk een contradictio in 
terminis is.  
 
Overal ter wereld zijn samenlevingen tot ongeveer dezelfde oplossing zijn gekomen om mooi 
lawaai te maken: een hol, komvormig object uit een legering van koper en tin. De klok is een 
van de technologische topprestaties van de mensheid, ontstaan uit vele eeuwen 
ervaringsopbouw in verschillende delen van de wereld, en tot op vandaag ongeëvenaard als 
natuurlijke producent van mooi lawaai. Daarin mogen we echt niet te bescheiden zijn. De 
klok is tot op vandaag het sonische artefact par excellence. Ik daag u uit om een menselijk 
product te noemen dat de klok op dat vlak evenaart. Niet toevallig is het internationaal 
symbool voor 'geluidssignaal' de klok.  
 
Tweede element: de klank van de klok is sinds eeuwen de vertolker van verhoudingen tussen 
mensen, van machtsverhoudingen, van de relatie van de mens tot het goddelijke, van de 
inspanningen van mensen om gemeenschappen te ordenen. De geschiedenis van de klok 
vertelt dus de geschiedenis van de mens als lid van een georganiseerde samenleving.  
 
Derde element: de klok is de beste vriend van de stilte. In tegenstelling tot de continue ruis 
die eigen is aan stedelijke omgevingen sinds de 19de eeuw, en die de stilte naar de 
achtergrond duwen, maakt de klok de stilte beter voelbaar, precies omdat ze haar af en toe 
doorbreekt. 'Geluid dat de stilte vergroot': dat lijkt een contradictio in terminis. Vergelijk het 
met de lucht die blauwer wordt indien ze contrasteert met een vogel of met lichte 
bewolking, of met een wand die nog witter wordt als ze wordt onderbroken door een 
gekleurd randornament.  
 
Dit lijkt een ietwat esoterisch argument, maar vindt onder meer ondersteuning in het werk 
van de Canadese componist en auteur Raymond Murray Schafer, die in zijn beroemde boek 
The Tuning of the World een onderscheid tussen enerzijds hi-fi soundscapes, die vooral 
vroegere eeuwen voorkwamen, en die eerder uit hoge tonen bestonden die afzonderlijk 
konden gehoord worden, en anderzijds lo-fi soundscapes, die vooral vandaag voorkomen, en 
die een cocktail zijn van verschillende, vooral lage en versterkte geluiden die je niet meer 
afzonderlijk kan horen. Klokken maken duidelijk deel uit van de hi-fi soundscapes: klanken 
die de flat line van de stilte doorbreken zonder ze te overwoekeren.  
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Samenvatting van dit alles: naar mijn mening is de klokkenklank erfgoed, en dus per definitie 
waard om in stand gehouden te worden, omwille van zijn bijzondere sonische 
eigenschappen, zijn relatie met de menselijke geschiedenis en zijn capaciteit om reliëf te 
geven aan tijd en ruimte.  
 
Laten we nu overstappen van de 'waarom'-vraag naar het hoe. Op welke manier kan de 
klokkenklank geborgen blijven als klinkend erfgoed?  
 
Een historiserend standpunt zou kunnen zijn: 'Laten we het vroegere gebruik van de klok 
reconstrueren, uit eerbied voor de traditie.' De vraag is: willen we dat echt? Willen we dat 
het angelus voortaan weer om 6 u in de ochtend luidt in plaats van om 8 u, omdat het 
vroeger ook zo was? Willen wij dat klokken, net als vroeger, een week aan een stuk aan het 
luiden slaan wanneer de koning overlijdt? Neen, een reconstructie van de luidmomenten en 
luidfrequentie van vroeger is wellicht geen goed idee. Het zou een soort re-enactment zijn, 
zoals het naspelen van historische veldslagen: prettig, maar misschien ook een beetje 
gestoord. De klokkenklank heeft zich in het verleden steeds aangepast aan de behoeften van 
de eigen tijd, en doet vandaag best ook.  
 
Welk kan die behoefte zijn? Natuurlijk onze behoefte aan gemeenschappelijkheid. De 
klokkenklank werkt immers ook vandaag nog verbindend. Haar klank verbindt het heden 
met het verleden, verbindt de luisteraar met het monumentale gebouw waar ze meestal in 
hangt, en er ontstaat een subtiele verbinding met de andere omwonenden of voorbijgangers 
die op hetzelfde ogenblik dezelfde klank horen. Ze herinnert ons voortdurend aan het feit 
dat we in gemeenschap leven.  
 
Onheilsprofeten beweren dat die behoefte aan gemeenschappelijkheid verdwenen is. Ze 
schrijven trouwens dat al vele eeuwen, maar vandaag voelen ze zich gesterkt door de komst 
van de homo smartphoniensis, de mens voor wie de buitenwereld zich verengd heeft tot een 
speelveld van minder dan een vierkante decimeter. De homo smartphoniensis bepaalt de 
wereld die hij wil zien of horen, zelf on demand, vaak geholpen door oortjes die hem of haar 
ook auditief afschermen van de fysieke buitenwereld. Een groter contrast met de collectieve 
top-down boodschap van de torenklok is moeilijk denkbaar.  
 
Elke evolutie leidt echter tot een tegenbeweging, een bewuste of onbewuste onderstroom 
die een nieuw evenwicht nastreeft. Veel elementen wijzen erop dat de menselijke behoefte 
aan niet-virtuele verbondenheid en identiteit nog steeds sterk aanwezig is. Er zijn talrijke 
voorbeelden te noemen, maar ik beperk mij tot het vermelden van de opstoot van 
verbondenheid die het vaak verdeelde België in de maand juli in haar ban hield toen de Rode 
Duivels het tot een derde plaats schopten op de Wereldbeker voetbal.  
 
De klokkenklank kan in deze tegenstroom een rol spelen. Met het oog hierop is het feit de 
klokkenklank, in tegenstelling tot orgel en beiaard, geen muzikale inhoud heeft, en dat ik in 
mijn inleiding een nadeel heb genoemd, ook enigszins een voordeel: haar klank is intrinsiek 
neutraal en krijgt enkel betekenis door de context die ze krijgt binnen een lokale 
gemeenschap. Dat betekent dus ook dat we de klank van de torenklok kunnen herverbinden.  
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Wat ik 'herverbinden' noem, kan je vergelijken met het verschijnsel van klassieke 
conditionering, zoals het door Pavlov beschreven is: indien je systematisch een neutraal 
signaal verbindt met een gebeurtenis die een affectieve waarde heeft, zal dat neutrale 
signaal de affectieve waarde van die gebeurtenis op de duur overnemen.  
 
Toegepast op de klokkenklank betekent dit dat een lokale gemeenschap nieuwe collectieve 
gebeurtenissen of momenten kan kiezen om er de klank van torenklokken mee te 
associëren: de wekelijkse markt, de aankondiging van het weekend, de overwinning van de 
plaatselijke sportclub en ga zo maar door.  
 
Zo ontstaan nieuwe rituelen, iets dat in erfgoedtermen invented tradition wordt genoemd. 
Op het eerste gezicht lijkt dit op populistisch misbruik van klokken, die toch gewijde 
cultusvoorwerpen zijn? Volgens mij niet. Ook in het verleden hebben klokkenklanken 
voortdurend bijkomende of nieuwe associaties gekregen.  
 
Het middagluiden van het Angelus had niet enkel zijn kernfunctie als oproep tot gebed, maar 
werd automatisch ook een signaal dat het middageten klaar stond. De verering van Maria 
die aan het Angelus verbonden was, werd ten tijde van de reformatie geherconditioneerd 
tot een oproep tot een gebed voor de vrede, maar met hergebruik van de oude Mariaklok, 
en ga zo maar door. Met cultusgebouwen is voortdurend hetzelfde gebeurd. Roomse kerken 
werden gereformeerd en weer terug, kerken werden moskee en omgekeerd. Vandaag 
kunnen voormalige kerkgebouwen behouden blijven omdat ze getransformeerd worden in 
functie van de cultus van de muziek, het boek, de betere koffie enz. Voor klokken geldt het 
hetzelfde: hoe onbuigzaam hun brons is, zo kneedbaar zijn hun betekenis en hun functie.  
 
Het herverbinden van de klokkenklank is een haalbare middenweg tussen de 
fundamentalistische attitudes van deconstructie enerzijds en reconstructie anderzijds. 
Herverbinden zal echter niet lukken zonder bijkomende acties op lokaal niveau. Ik noem vier 
types van acties.  
 
Ten eerste:  
Verklaar de boodschap van de klok door begeleidende communicatie. Indien voortaan de 
klokken zullen luiden om de wekelijkse markt in te leiden, communiceer dat ook vooraf; 
indien de klokken in uw dorp nog steeds luiden om een overlijden aan te kondigen, creëer 
een twitter-account waarop de parochianen de naam van de overledene kunnen lezen. Als 
volgend jaar in Nederland de klokken zullen luiden omdat Tom Dumoulin op l'Alpe d'Huez de 
gele trui pakt, leg het even uit op Facebook! Op die manier creëer je een mooie alliantie 
tussen oude en nieuwe sociale media.  
 
 
Ten tweede:  
Geef klokken weer een naam. Je respecteert iets of iemand pas wanneer je er een naam aan 
geeft. Als je zijn of haar naam vervangt door een code of een nummer, dan ontzeg je hem of 
haar een identiteit. Wie van u kent de klokken in uw buurt bij naam? Ga ernaar op zoek en 
noem ze weer bij hun naam.  
 
Ten derde:  



 6 

Laat de klokken niet enkel horen, maar laat ze ook zien en voelen.  
 
De eenvoudigste manier om dit te realiseren is de klok uit de toren halen en tonen aan het 
publiek. Maar dan verdwijnt ook de klank. Dus enkel te overwegen voor klokken met een 
onherstelbare barst, zoals de Liberty Bell in Philadelphia, of voor klokken met een hoek af, 
zoals de Tsar Kolokol op het Kremlin in Moskou. Er zijn immers andere mogelijkheden om 
klokken te laten zien of voelen: opentorendagen, een infobord met foto's onderaan de kerk, 
een QR-code met een link naar een filmpje, een replica op de begane grond. En waarom zou 
het luiden niet visueel kunnen worden weergegeven via livestreaming?  
 
Natuurlijk is het opnieuw manueel luidbaar maken van klokken de ultieme manier om de 
betrokkenheid van de luisteraar te verhogen: hij of zij wordt dan zelfs de creator van de 
klokkenklank. Hopelijk vinden we in de toekomst opnieuw meer klokkenluiders in torens dan 
in Brussel of Straatsburg.  
 
 
Ten vierde:  
Als klokken zijn verdwenen, breng ze weer tot leven.  
 
Aan de Dom van Keulen herinnert een plaat aan de beroemde Kaiserglocke, ooit de grootste 
klok van Europa, maar in 1918 opgeofferd aan de oorlogsindustrie. In een Normandisch 
dorpje herinnert een plaat aan het klokluiden op D-Day in juni 1944. Op het Sint-
Lambertusplein in Luik galmt elke avond om 21 u de Copareye, de beroemde basklok van de 
verdwenen kathedraal. De klok werd in 1793 aan stukken geslagen maar een stuk van 6 kg 
bleek genoeg om een digitale replica van haar klank te ontwerpen. Vlaamse klokken die 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog terechtkwamen in Schotland en Duitsland, kwam de laatste 
jaren terug naar hun plaats van oorsprong in replicavorm, al dan niet klinkend.  
 
Uit deze, en nog andere voorbeelden blijkt dat verhalen over oorlog, diefstal of verwoesting 
mobiliserend werken om de lokale bevolking te herverbinden met haar campanair erfgoed. 
Zo worden lokale klokken getransformeerd van 'their Master's voice', wat ze allemaal 
geweest zijn, tot 'the people's voice'.  
 
Tot daar mijn pleidooi voor de erkenning van de klank van de luidklok als erfgoed en enkele 
adviezen om deze te verbinden met gemeenschappen vandaag. Het is volgens mij dus nog 
niet de tijd om de noodklok te luiden voor de luidklok. Wellicht kunnen een aantal tips ook 
hun nut bewijzen bij beiaarden en orgels.  
 
Laat mij toe om toch te besluiten met een caveat. Indien u vanaf morgen enthousiast aan de 
slag gaat met de klank van uw lokale klokken, bedenk dan dat dat er bij erfgoed naast een 
moreel eigenaarschap, dat per definitie collectief is, ook steeds een juridisch eigenaarschap 
bestaat. Vandaag wordt van de meeste luidklokken het luidtouw - of meestal de luidknop - 
nog steeds bediend door een kerkbestuur. Verzorg dus de relatie met uw lokale pastoor, 
dominee of koster voor u uw liefdevolle hand slaat aan de klokken in uw gemeente of 
parochie.  
 
 


