FUNDRAISING VREDESBEIAARD
ABDIJ VAN PARK LEUVEN

Draag bij tot een internationaal
vredesverhaal en steun een nieuwe
vredesbeiaard in Leuven
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“MOGEN DEZE KLOKKEN VREDE EN SAMENHORIGHEID DOEN GROEIEN”
Tijdens de beruchte Brand van Leuven in de nacht van 25 op 26 augustus
1914 verloren meer dan 240 Leuvense burgers het leven. Verschillende
monumenten, kunstwerken en meer dan 1000 huizen gingen in vlammen op. In
2014, exact 100 jaar na de feiten, kwam de stadsarchivaris van de Duitse stad
Neuss tot de schokkende ontdekking dat twee detachementen reservisten
uit zijn stad destijds mee verantwoordelijk waren voor deze meest tragische
bladzijde uit de Leuvense geschiedenis.
Er werd contact gelegd en de
burgemeesters en cultuurschepenen
van beide steden tekenden op 24
augustus 2016 een samenwerkingscharter waarin werd overeengekomen
om door cultuur te verbinden wat ooit
door vuur gescheiden was. Een eeuw
nadat deze steden tijdens de eerste
wereldoorlog als vijanden tegenover
elkaar stonden, worden nog overal
ter wereld conflicten uitgevochten.
Gebroken klokken na de Brand van
Op vele plaatsen steken gevoelens
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van extremisme en onverdraagzaamheid de kop op. Een roep naar vrede en samenhorigheid is vandaag dan
ook actueler dan ooit. De stad Leuven wil met steun van de stad Neuss hierin
een tastbaar voorbeeld geven door als teken van verzoening de 18e-eeuwse
beiaard van de Abdij van Park te doen herleven. Ook dat erfgoed ging tijdens
de Brand van Leuven – nadat de klokken in 19de eeuw van de abdijkerk naar
de Leuvense Sint-Pieterskerk waren verhuisd – immers in vlammen op. De twee
steden gaan samen de twee grootste klokken van de nieuwe vredesbeiaard
financieren die zullen verbonden zijn via eenzelfde opschrift:

hIs CaMpanIs CresCant
paX ConCorDIaqVe
“Mogen deze klokken vrede en samenhorigheid doen groeien”

THE MISSING LINK
De norbertijnenabdij van Park is gelegen in de groene rand van Leuven en is
een van de best bewaarde abdijsites van West-Europa. Deze uitzonderlijke
erfgoedsite met wortels in de middeleeuwen ondergaat sinds enkele jaren een
groots restauratie- en herbestemmingsproject met steun van de stad Leuven
en de Vlaamse Overheid. Het is de bedoeling om dit topmonument in ere te
herstellen en van de site een aantrekkingspool te maken voor bezoekers uit
binnen- en buitenland.
Wat echter nog ontbreekt in deze herwaardering is het volledige herstel van de
beiaard in de westertoren van de abdijkerk. Een getrouwe reconstructie van dit
historische erfgoed is een unicum en zal het 18de-eeuwse klankbeeld van de
gerestaureerde abdijsite herstellen. Het ritme van klokkenmuziek zal de stilte
voelbaarder maken en het spirituele karakter van het monument ondersteunen.
Hiervoor hebben wij echter uw steun nodig.

Hier hingen vanaf 1730 veertig klokken, gegoten door de Amsterdamse
stadsklokkengieterij van Claes Noorden en Jan Albert de Grave. Dit
instrument verhuisde in de 19de eeuw naar de Sint-Pieterskerk in Leuven,
maar werd op 25 augustus 1914 samen met veel ander stadspatrimonium
verwoest tijdens de Brand van Leuven. Mede daardoor richtte de aandacht
van de wereld zich op de Belgische beiaardcultuur en werden The Broken
Bells of Flanders een wereldwijd begrip. © Pol Leemans

DRAAG BIJ TOT DIT VREDESVERHAAL
Klokken worden al eeuwenlang
geassocieerd met de vredesgedachte.
Zo luidden op 11 november 1918 alle
klokken van België, Frankrijk en
Engeland om de herwonnen vrede
na WO I te vieren. Honderd jaar later,
op 11 november 2018, zal de nieuwe
beiaard van de Parkabdij deze vredesboodschap opnieuw uitdragen en zal
het instrument toetreden tot de internationale groep van vredesbeiaarden
die na WO I en WO II wereldwijd
werden opgericht.

Propagandaprent over de
gebroken klokken van Leuven
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Beiaardiers zullen in hun concerten
programma’s spelen die passen in
de missie van het instrument en
voor zomerconcerten zullen ook
gastbeiaardiers uit Duitsland worden
uitgenodigd. Via livestream zal u
de concerten op de vredesbeiaard
wereldwijd kunnen beluisteren.

Volg het voorbeeld van Leuven en
Neuss en draag bij tot dit vredesverhaal. Word meter of peter van een
klok van deze nieuwe vredesbeiaard. Of betuig uw steun als vredespartner of
sympathisant van dit project.

HOE?
De realisatie van deze nieuwe vredesbeiaard, die zoals vroeger 40 klokken
zal tellen en 9500 kg zal wegen, vergt een financiële inspanning van 400.000
euro. Op welke manieren kan u of uw bedrijf hierbij helpen?
1. Schenk een klok en word peter of meter van deze klok
De twee zwaarste klokken zullen de naam dragen van de steden Neuss en
Leuven. U kan uw naam verbinden aan een van de overige 38 klokken. U kan
kiezen of u een van de 15 basklokken (20.000 euro per stuk) of een van de
23 kleinere klokken (5000 euro per stuk) wil financieren. Indien u een klok
schenkt, wordt u of uw bedrijf peter of meter van deze klok die, zoals een
eeuwenoude klokkentraditie dat wil, uw naam zal dragen.
Voor een van deze opties, neemt u of uw bedrijf contact op met vredesbeiaard@leuven.be of friedensglocken@leuven.be.
2. Word vredespartner of sympathisant
Ook met een kleinere bijdrage helpt u mee om de klokken van de beiaard
terug tot leven te laten komen. Met een gift van 250 euro bent u vredespartner
en wordt uw naam vermeld op een informatiepaneel over de beiaard in de
kerk en in het kunstboek ‘Vredesklokken voor een abdij’. U wordt uitgenodigd
op de inhuldiging van 11 november 2018 en u krijgt een exclusief bezoek aan
de nieuwe beiaard in de torenlantaarn aangeboden in de zomer van 2019.
Met een gift van 50 euro bent u sympathisant. Uw naam wordt vermeld in
het kunstboek ‘Vredesklokken voor een abdij’ en u wordt uitgenodigd op de
inhuldiging op 11 november 2018.
Stort uw bijdrage op rekeningnummer IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC:
BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde code
***182/0740/00247***. Giften vanaf 40 euro op dit rekeningnummer van de
Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van
45 % op het werkelijk gestorte bedrag. (art. 145/33 WIB).
Meer info
www.vredesbeiaardLeuvenNeuss.eu
vredesbeiaard@leuven.be
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“

De Parkabdij in Leuven is een site met een uitzonderlijke erfgoedwaarde die de
stad met Vlaamse steun integraal aan het restaureren is met als kroon op het
werk de reconstructie van de historische beiaard, een primeur voor Vlaanderen.
Dit project past ook in onze herinneringscultuur omtrent De Groote Oorlog.
De barbaarse Brand van Leuven in 1914 zorgt vandaag voor een culturele
verbinding tussen Leuven en de Duitse stad Neuss. Beide steden tonen hoe uit
de donkere asse van het verleden een krachtige en vredevolle dialoog rijst. Ik
roep iedereen dan ook graag mee op om haar of zijn bijdrage te leveren zodat
deze beiaard blijvend een klankspel van vrede en verzoening moge luiden.

”

Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
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