
VII.A.02.   DE KLOKKEN 
 
 
 
De Christina Marabilisklok, oorspronkelijk uit 1848, werd her- 
goten in 1872. Ze was de kleinste klok en woog 850 kg. Het 
opschrift luidde: "Refusa auctacque tempore anno 1872 vocor, 
Christina mirabilis". Vertaling: "Opnieuw gegoten en vergroot 
ten jare 1872; ik word Christina de wonderbare genaamd". 
 
De nieuwe burgemeester Ernest de Pitteurs-Hiegaerts was peter, 
zijn dame Laure de Pitteurs-Hiegaerts (01) meter. De klokken-
gieter was A.L.J. Van Aerschodt uit Leuven. 
 
De Laurentiusklok uit 1648, de banklok, die sedert 1649 in de 
nieuwe toren hing, werd in 1872 eveneens hergoten door dezelfde 
klokkengieter. Ze woog 1.850 kg en had een bijzondere si- 
multaanklank, geroemd in de hele streek (02). 
 
In de klok stond in oud Vlaams geschreven: "Laurijs is mijn 
naam, mijn geluid is goed ende bekwaam, zo verre als men mij 
horen zal, God wil bewaren overal". Ook de namen van de twee 
burgemeesters van de vrijheid Brustem uit 1648 stonden vermeld: 
"Carel Bellen ende Lamber Omelen". 
 
De Mariaklok woog 1.250 kg. Zij werd in 1648 gegoten door de 
klokkengieter Plumere. 
 
Het eerste uurwerk op de kerktoren werd aangebracht in 1838. In 
1882 werden voor 25 F herstellingen uitgevoerd. Maar de 
"horlogerie" was versleten en op 15 nov. 1883 kocht men een 
nieuw torenuurwerk voor 350 F. Er waren toen slechts twee 
wijzerplaten. 
 
 
 
VII.A.02.   De Klokken                Bronnen. 
 
01.-de Pitteurs-Hiegaerts Théodore-Ernest-Louis-Ignace.- 
    Ord.13.02.1835-+Brussel 22.11.1903. 
    -z.v. baron, burgemeester van Ordingen en volksverte-      
      genwoordiger Karel-Lambert-Balthazar de Pitteurs-Hie-    
       gaerts, 1797-+1862, en Maria-Henrica van Houtem-Swendel. 
    -huwde met Elise-Hortense-Felicie-Laure de Pitteurs-Hie-   
      gaerts, zijn nicht, ST.02.12.1838-+1906, d.v. Antoine-   
       Joseph-Théodore de Pitteurs-Hiegaerts, ST.04.12.1795    
        (Speelhof)-+17.10.1874 en van Maria-Louise-Henriette-  
         Laure de Pitteurs, Luik 1803-+ST.10.04.1838, d.v. 
Henri-        Bonaventure-Trudon de Pitteurs, ST.19.01.1762 en 
Huber-         tine Lauvat. 
    -in 1867 raadslid en van 1872 tot 1903 burgemeester. 
    -in 1884 werd hij herkozen met 44/60 kiesgerechtigden. 
    -1881: bouwde een kasteel in Vlaamse renaissancestijl. 
    -werd baron op 20.07.1876. 
02.-A.Reekmans.-"Klokken in Limburg", in Limburg, 1964, blz.   
     26. 



 


