
NIEUWSBRIEF LOTS of LEUVEN

“Klok ‘n LoL” op 7 Oktober 2018

Lots of Leuven organiseert een speciale 
beiaardwandeling in het kader van Remembrance 
Day. Bezoek met een gedreven gids de toren van 
de Leuvense Universiteitsbibliotheek.  Luc 
Rombouts, universiteitsbeiaardier, speelt speciaal 
voor Lots of Leuven een aangepast 
verrassingsconcert met een muzikale kwis. Nadien 
volgt een gevarieerde  wandeling richting Sint-
Pieterskerk.
U krijgt alle mogelijke informatie rond de twee 
hoofdthema's: Remembrance Day en de rol van de
Vredesbeiaarden. Lots of Leuven heeft een 
compleet programma uitgewerkt: waarom is 
Leuven een van de prominente beiaardsteden van 
de wereld, wat is een beiaard, van waar komt de 
beiaard,  waar oefent een beiaardier (in Leuven 
uiteraard!), waarom klinkt het gelijk een klok, 
waarom is de universiteitsbibliotheek zo belangrijk,
welke rol speelt de Abdij van Park, wat gebeurde in
Leuven tijdens WOI, wie is toch die “Bach van de 
Beiaard”?

De eerste groep start om 13u30 aan de inkom van 
de universiteitsbibliotheek, de tweede groep komt 
samen om 14u. Duur +-/ 2 uur.

Vooraf inschrijven is verplicht door een mailtje 
naar hubert.gidst@outlook.com, met vermelding 
“torenbezoek” om “13u30” of “14u” én € 15 over 
te schrijven naar BE70 7440 2736 6925
Inschrijving is pas geldig na en in volgorde van 
betaling. Er is maar een beperkt aantal plaatsen.

Alternatief: Bij voldoende opkomst, kan men op 
een terras naar keuze in de buurt met een drankje, 
lekker genieten van het concert en deelnemen aan 
de kwis. Daarna volgt een geanimeerde wandeling ,
richting Sint-Pieterskerk. Alles samen maximum 2 
uur. Geen inschrijving vereist, de betaling van 5€/p.
kan de dag zelf! (drankje niet inbegrepen).

De toren is moeilijk toegankelijk voor 
rolsstoelgebruikers en buggy's. Parkeren kan onder 
het Ladeuzeplein. De wandeling is kindvriendelijk. 
Breng naar eigen inzicht gehoorbescherming mee.

Gelieve voor meer informatie en groepen, ons te 
contacteren: +32.477.619.517 of 
dsk.lotsofleuven@gmail.com .

Exclusief bezoek van de 
oefenbeiaard.
Voor het KLOK 'n LOL project hebben heeft Lots Of 
Leuven een exclusieve inkijk kunnen organiseren, 
in het leven van een beiaardier. Tijdens het 
torenbezoek, kan je Luc Rombouts aan het werk 
zien op de échte beiaard (zie eerder in deze 
nieuwsbrief voor de inschrijvingen). Maar zoals 
iedere muzikant dient er eerst véél geoefend te 
worden. Instuderen kan uiteraard niet op een 
échte beiaard. We nodigen je dan ook uit om de 
Leuvense oefenbeiaard te bezoeken (mét of 
zonder torenbezoek) én te ervaren hoe het is om 
op de stoel van een beiaardier plaats te nemen. 
Het klavier is immers een exacte kopie van de 
“torenversie”. Dit is een buitenkans voor de 
muzikanten onder jullie, maar ook voor alle 
aanwezigen! Nadien gaan de deuren 
onherroepelijk toe voor het publiek. In bijgaande 
foto al een impressie.

(c) Didier Spruyt  
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Fietstocht Willy & Joris
Op zaterdagnamiddag 29/09 hernemen we met 
“Leuven Bells” het thema van de beiaarden met 
gidsen Joris en Willy. 

We doen het parcours deze keer met de fiets. We 
vertrekken aan de Sint-Geertruikerk en fietsen dan
via een mooi parcours langs de verschillende 
Leuvense beiaarden. We eindigen aan het 
stemmige Groot-Begijnhof. 

Onderweg hebben we ook aandacht voor onze 
nieuwste beiaardaanwinst van de prachtige 
Parkabdij, die voor het eerst vrede – en vreugdevol
zal weerklinken op 11 november. 

Iets om nu al naar uit te kijken! 

Het wordt een interessante kennismaking met alle 
vijf Leuvense beiaarden (Sint-Geertrui, Sint-
Pieters, Ladeuze, Parkabdij, Groot Begijnhof) en 
vooral ook een plezante toer door Leuven op de 
fiets. 

Enkele afspraken voor deze fietstocht: 

- Vertrek per fiets: 15u aan Sint-Geertruikerk, 
Halfmaartstraat te Leuven 

- Prijs: 3 €. Ter plaatse te betalen. Inschrijven is niet
nodig. 

- Iedereen komt met eigen fiets (Er worden geen 
fietsen ter beschikking gesteld)

- Einde: 17u30

Wie Joris of Willy wil contacteren voor een 
gidsbeurt in Leuven vindt al hun gegevens (mail, 
tel.) op de website.

Tot dan! 

Een glimp van de nieuwe klokken in Abdij het Park

Nabeschouwing Ivo
Bloednacht 
Ik stelde al langer vast dat veel
mensen de betekenis niet
kennen van het herdenkings-
monument op het Quinten Metsysplein. Ook 
mensen die er vlakbij wonen en het plein dagelijks 
gebruiken. De twee gevelbordjes met de tekst 
“Aan hen die vielen voor het algemeen 
stemrecht”  worden dagelijks door honderden 
achteloze passanten voorbijgelopen. Vooral het 
bord in de Muntstraat hangt er een beetje verloren
bij en wordt door niemand nog opgemerkt 
ondanks het groot aantal personen dat de 
Leuvense Rue des Bouchers in- of uitwandelt. 

Een maand voor de verkiezingen leek mij een 
mooie gelegenheid om dit verhaal te vertellen.  
Algemeen Enkelvoudig Stemrecht voor iedereen, 
man, vrouw, ongeacht het inkomen, afkomst, 
beroepsbezigheid, was helemaal geen evidentie. 
Het verhaal vertellen van duizenden mensen, die in
april 1902, in Leuven vier avonden na elkaar, op 
straat kwamen om hun democratisch (stem)recht 
op te eisen. Hoe op 18/4/1902 de dingen uit de 
hand zijn gelopen. Hoe zes mannen, twee van hen 
eigenlijk nog jongens, het leven lieten.

Ik voelde bij het voeren van de promotie dat ik 
toch iets had losgemaakt.  Via allerlei kanalen 
kreeg ik respons. Mensen reageerden, vertelden 
dat ze dat verhaal niet kenden. Dat ze 
geïnteresseerd waren om te komen , sommigen 
boden mij boeken aan.

16 september was een mooie nazomerse zondag. 
Ondanks de drukte in Leuven, was de opkomst 
toch van die aard, dat er twee groepen werden 
gevormd. Gidsen Karina en Didier namen de 
tweede groep voor hun rekening.

Bij de wandelingen kwamen voortdurend mensen 
praten over die gebeurtenissen van 1902.  Ook bij 
het beëindigen van de wandeling bleven de meeste
deelnemers nog napraten of vragen stellen over 
wat ze hadden gehoord. 

Redenen te over om misschien deze wandeling 
opnieuw te doen in april 2019, één maand voor de 
volgende verkiezingen.  

Ivo De Keyser
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(c) Jean Christiaens
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