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EEN

KLOKKENSTOEL
VOOR DE

OUDE BEGRAAFPLAATS
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INLEIDING
De luidklok van de voormalige St. Jozefkerk in Valkenswaard staat tegenwoordig in
een decoratieve opstelling op het pleintje voor de St. Antoniuskerk.

Nu deze kerk aan de eredienst is
onttrokken worden plannen gemaakt
voor herbestemming van het gebouw.
De klok, die een sterke
herinneringswaarde heeft, blijft het
eigendom van de parochie.
Het zoeken naar een passende
bestemming voor de klok is daarmee
aan de orde en wij willen daar als
stichting graag aan bijdragen. Om die
reden heeft overleg plaatsgevonden
tussen het parochiebestuur en ons
bestuur hetgeen heeft geresulteerd in een
principeovereenkomst. De parochie is bereid de klok aan aan ons in duurzaam
bruikleen over te dragen.

OP DE OUDE BEGRAAFPLAATS
Als stichting zouden wij graag zien dat de klok een waardige plaats krijgt in
Valkenswaard. Wij zien de Oude Begraafplaats als een uitermate geschikte plaats om
de klok een nieuwe, passende en zinvolle bestemming te geven.
Onze ambitie reikt echter verder dan een uitsluitend decoratieve opstelling zoals dat
nu het geval is!
Wij willen streven naar de realisering van een klokkenstoel waarin de klok weer
functioneel kan worden gebruikt. Wij denken dan aan het luiden van de klok bij
plechtigheden op de begraafplaats zoals de inmiddels gebruikelijke jaarlijkse
herdenking op 10 mei van de slachtoffers van oorlogsgeweld en de plechtigheden
rond Allerzielen.
En, niet minder belangrijk, is het luiden van de klok bij begrafenissen. Een oud
begrafenisritueel kan zodoende opnieuw tot leven worden gewekt.

Overluiden
Vroeger kende elke plaats zijn eigen gebruiken en tradities bij
sterfgevallen. De kerken kennen ook nu nog hun gebruiken op dat
punt, maar veel uitvaarten zijn tegenwoordig niet kerkelijk en
daarmee is het overluiden steeds meer naar de achtergrond
verdrongen.
Met een klok op de begraafplaats kan dat gebruik ook los van
kerkelijke gezindheid in ere worden hersteld, uiteraard alleen met
instemming of op verzoek van de nabestaanden.
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DE POSITIE
De klok is afkomstig van de St. Jozefkerk en een relatie daarmee is wenselijk. Deze
voormalige parochie heeft echter nooit een eigen begraafplaats gehad. Dat geldt wel
voor de St. Antoniusparochie van waaruit de St. Jozefparochie indertijd is gesticht.
Een evenwichtige verdeling over de begraafplaats van bijzondere objecten vormt ook
een invalshoek.
Een overweging zou ook kunnen zijn om de klokkenstoel te plaatsen op de plaats
waar de toren heeft gestaan van de voormalige St. Nicolaaskerk. Nadeel van deze
plaats is de decentrale ligging en gewaakt moet worden voor het verstoren van de
rust en sfeer van dit deel van de begraafplaats.
Alles overwegende opteren wij voor een plaats op dát deel van de Oude
Begraafplaats dat in 1922 werd ingericht en gebruikt als begraafplaats voor de
St. Antoniusparochie. De St. Jozefparochie werd gesticht als ‘dochter’ van de
St. Antoniusparochie en zodoende blijft dan de onderlinge samenhang intact.
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HET ONTWERP
Veelal worden klokkenstoelen uitsluitend vorm gegeven vanuit functionaliteitseisen.
Wij streven esthetisch echter naar een toegevoegde waarde en kwaliteit.
Voor wat betreft het ontwerp van de klokkenstoel gaan onze gedachten daarom uit
naar een vormgeving die associaties oproept met de bijzonder karakteristieke vorm
van de toren van de voormalige St. Jozefkerk waardoor het ensemble aan kracht en
herinneringswaarde zal winnen.
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De voormalige Sint Jozefkerk aan de Willibrorduslaan.

DE FINANCIERING
In de meest elementaire uitvoering zijn de kosten, inclusief BTW, begroot op ruim
€ 37.000. In een bijlage is de begroting toegevoegd.
De financiële reikwijdte van onze stichting is heel beperkt omdat die is afgestemd op
onze reguliere (onderhouds)werkzaamheden. Wij willen ons daarom inzetten om dit
project door sponsoring, fondswerving, subsidies en niet te vergeten
zelfwerkzaamheid tot stand te brengen.
De contribuanten zullen, -voor zover zij dat wensen-, een vermelding krijgen op het
bouwwerk.

EIGENDOM
Als stichting willen wij ons inzetten om dit bouwwerk te realiseren, maar statutair
zijn wij niet gerechtigd zelf onroerend goed te bezitten. Bovendien is de ondergrond
eigendom van de gemeente Valkenswaard.
Na realisering zal het bouwwerk daarom worden overgedragen aan de gemeente.
Voor wat betreft de klok ligt dat anders. Die blijft immers in eigendom van de
H. Willibrordusparochie die de klok voor onbepaalde tijd aan onze stichting in
bruikleen zal overdragen. Als stichting zullen wij de klok gaan beheren en
onderhouden.

EEN INITIATIEF VAN:

STICHTING

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard

statutair gevestigd te Valkenswaard
KvK reg. 54606004
bank: Rabo rek. 1716.81.541
IBAN: NL85 RABO 0171 6815 41

correspondentieadres: de Borchgravestraat 29
5503 SE Veldhoven
E-mail: info@opdenrosheuvel.nl
website: www.opdenrosheuvel.nl
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