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Ter inleiding 

 

 

 

Voor u ligt het verslag over het 35ste jaar in de geschiedenis van het 

Utrechts Klokkenluiders Gilde. Het 7de lustrum is volop gevierd, onder meer 

met een succesvolle buitenlandexcursie naar Spanje. En ook dit jaar 

werden er weer nieuwe initiatieven ondernomen. Sommige mensen 

denken bij een klokkenluidersgilde alleen aan het luiden van klokken.  

En natuurlijk is en blijft dat onze kerntaak, maar het bestuur wordt telkens 

weer verrast door de creativiteit van onze leden in de manier waarop zij de 

campanologie benaderen met literaire activiteiten, met educatieve 

projecten, met audiovisuele producties etc. Kortom, klokken blijken niet 

alleen een inspiratiebron te zijn voor de stad, maar ook nog steeds voor 

onze eigen leden. 

 

Het aantal leden groeide tot 755 en in financieel opzicht sloten we, dankzij 

het verstandige beleid van onze penningmeester, wederom een prima jaar 

af.  

 

Al die successen zijn het gevolg van goede interne samenwerking. Iets waar 

we als bestuur de voorwaarden voor proberen te scheppen, maar dat ook 

alleen maar kan dankzij de inzet van meer dan 100 actieve leden. Veel dank 

daarvoor! 

 

Ik wens u veel leesplezier met dit jaarverslag! 

 

 

Arie Noordermeer, 

Secretaris UKG 
  

 Ter inleiding 
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In dit jaarverslag willen we u onder meer laten zien dat het Utrechts 

Klokkenluiders Gilde meer is dan een groep luiders. Maar, hoeveel 

werkgroepen en activiteiten er ook zijn, het luiden van de klokken in onze 

Domstad blijft toch onze core business. Dat was ook zo in 2014. Ruim 80 

luiders kwamen samen 1033 keer in touw om de klokken te luiden op één 

van de negen plekken waar de klokken met de hand geluid worden.  

Het aantal luidingen op jaarbasis stabiliseert zich rond dit aantal. 

 

Eén luiding kan betekenen dat er één klok werd geluid, maar ook dat er een 

vol gelui was waarbij 24 luiders werden ingeschakeld. Als alle uitgevoerde 

luid(meester)beurten worden opgeteld, komen we op circa 2.400 

inspanningen. Een forse prestatie! Als bijlage bij dit jaarverslag is een 

compleet overzicht opgenomen van alle uitgevoerde luidingen.  

 

De elektronische ruilbeurs via de website mag zich nog steeds in een grote 

belangstelling verheugen. Het gaat hierbij niet alleen om luiders die een 

 Het luiden 
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ingeplande luidbeurt aanbieden, maar ook om nieuwe luidingen die niet in 

de jaarplanning waren opgenomen. In totaal wisselden op deze manier 504 

luidingen van eigenaar. Vorig jaar waren dat er 649. 

 

Traditiegetrouw begon het luidjaar ook dit keer weer precies om midder-

nacht op nieuwjaarsmorgen. Onder het genot van champagne en oliebollen 

hadden zich weer tientallen luiders en hun familieleden op de luidzolder 

verzameld om het nieuwe jaar in te luiden. Een bruisende start van het jaar 

2014! 

 

Op 2 januari werd er op de Domtoren geluid voor de buitengewone 

gemeenteraadsvergadering waarin burgemeester Jan van Zanen werd 

geïnstalleerd. 

 

Het uitgangspunt is dat alle luiders op alle locaties inzetbaar zijn. Een 

uitzondering hierop betreft het luiden op het Bartholomeus Gasthuis. 

Omdat daar zeven dagen per week om 12.00 uur de 'Papklok' wordt geluid, 

is er een speciale luidersgroep gevormd, die functioneert onder leiding van 

Annelies Smit.  

 

In het afgelopen jaar zijn Ton van Ginkel, Ulrich Konietzny, Matthijs 

Methorst, Hans van Oort en Sjoerd van der Veen gestopt als luider. Voor 

hen in de plaats zijn Luella de Regt, Joost van Rije, Jan Ronner, Anton Vacha 

en Alena Vachova toegelaten als aspirant-luider. Ton van Ginkel maakte 

bovendien deel uit van de groep Bartholomeusluiders. In zijn plaats is Lies-

beth Slager toegetreden; zij stopte in het afgelopen jaar als luider in 

algemene dienst. Helaas overleed in 2014 onze oud-klokkenluider Amelia 

van Oosterveld. Deze markante vrouw heeft gedurende een aantal jaren 

vanuit haar woonplaats, het Brabantse Engelen bij ons in Utrecht de 

klokken geluid. Enkele jaren geleden moest zij die taak wegens haar 

afnemende gezondheid al neerleggen. 

 

In 2014 zijn opnieuw enkele klokkentouwen vervangen in de Domtoren.  

Zo werd onder meer de Salvator voorzien van een nieuw touw. Dat ziet er 

dan weer mooi uit zou je zeggen. Dat klopt, maar nieuwe touwen hebben 

ook nadelen. Ze zijn soms wat elastisch en gaan dan tijdens het luiden 

'springen'. Ook bestaat het nadeel dat ze na verloop van tijd uitrekken en 
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daar moeten de luidmarkeringen dan weer op 

aangepast worden. Om aan die bezwaren tegemoet 

te komen, beproefde luidmeester Tark Wijchers een 

onorthodoxe methode: op 7 maart bond hij het 

touw aan de trekhaak van zijn auto en aan de 

andere kant aan een stevige boom op fort 

Blauwkapel. Het resultaat was dat het touw dat bij 

aankoop nog 42 meter was, na deze actie 43 meter 

lang bleek! 

 

Twee luiders hebben in 2014 hun opleiding met goed gevolg afgerond.  

Op 11 november werden Betty de Rijk en Hans Venker gecertificeerd als 

luider; Betty werd verwelkomd als luider voor het Bartholomeus Gasthuis.  

 

De groep jeugdluiders, bestaande uit zes tieners, wijzigde dit jaar van 

samenstelling. Jetske Berman stopte als jeugdluider en Chardy van Riel trad 

aan als nieuwe jeugdluider. Hij ontving op 11 november zijn jeugdluiders-

certificaat. Eén van de jeugdluiders nadert de leeftijd van 16 jaar. Dat is 

normaal gesproken de leeftijd waarop geïnteresseerden in aanmerking 

kunnen komen voor een algemene luiderscertificaat. Door het bestuur is 

besloten dat jeugdluiders die doorstromen dan niet eerst op de wachtlijst 

hoeven, maar meteen kunnen doorstromen.  

 

Voor één keer vervulde Pauline Mettrop, luider binnen het UKG, een 

officiële luidbeurt buiten de stad. Wegens ziekte was men rond de 

Dodenherdenking nogal onthand bij het luiden van de grote herdenkings-

klok in Fort Rhijnauwen te Bunnik. Deze bijzonderheid haalde de lokale 

pers. 

 

Op 25 juni was het precies 500 geleden dat Suster Bertken in haar kluis in 

de Buurkerk overleed. Om dit feit te herdenken werd een gezamenlijke 

luiding uitgevoerd op de klokken van de Buurtoren en de Domtoren.  

Er werden bovendien enkele publieksactiviteiten omheen georganiseerd, 

waaronder een literaire avond in en met het Literatuurhuis Utrecht. 

 

Op 23 juli beleefde Nederland een Dag van Nationale Rouw. Deze dag was 

door de regering afgekondigd naar aanleiding van de 298 slachtoffers van 
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vlucht MH17 die boven het grondgebied van Oekraïne werd neerge-

schoten. Een indrukwekkende luiding op de Domtoren maakte deel uit van 

een herdenkingsprogramma op het Domplein. 

 

Op 18 en 20 september is er op bijzondere wijze geluid voor de viering van 

´125 jaar Unie van Utrecht´, een verbond van vrije katholieke kerken in 

Europa. De Oudkatholieke Kerk vierde dit jubileum o.a. met plechtige 

eucharistievieringen in de Ste. Gertrudis kathedraal en de Domkerk. Rond 

beide vieringen werd als het ware een luidas gevormd door de klokken van 

de Gertrudiskathedraal, Buurtoren en Domtoren. 

 

Bijzonder was ook weer het 

inluiden van Advent, het begin 

van een nieuw kerkelijk jaar, dit 

jaar op zaterdag 29 november. 

Samen met het Citypastoraat 

Domkerk werd een feestelijke 

luiding voorbereid en vond er 

een alternatieve kerstmarkt 

plaats in de Pandhof. De vijf 

meter hoge kerstboom die daarbij feestelijk in de lampjes wordt gezet, 

werd dit jaar geplaatst door het UKG. 

 

In het afgelopen jaar zijn enkele mensen gestart met na te denken over het 

introduceren van een ritueel, voorafgaand aan het luiden. De inspiratie 

hiervoor deed een aantal leden in 2012 op toen een bezoek gebracht werd 

aan het Klokkenluiders Gilde Sint Monulfus en Gondulfus in Maastricht. Zij 

hanteerden een 'gebed van klokkenluiders’, voorafgaand aan de luiding van 

de Grameer - de grote klok in de toren van de Sint Servaasbasiliek. Zoiets 

zou bij een seculiere organisatie als de onze misschien moeilijk passen, 

maar er zijn vast wel rituelen te bedenken die als passend worden ervaren 

om bijzondere luidingen ook voor de luiders zelf te markeren. In het 

komend jaar worden concrete plannen verwacht. 
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In het afgelopen jaar heeft het UKG zich aangemeld 

met het aanbod om bij de start van de Tour de 

France in 2015 op enkele bijzondere momenten 

een luiding op de Domtoren uit te voeren. Daarop 

is positief gereageerd door de Tourorganisatie. 

 

Het College van Luidmeesters kwam in 

het afgelopen jaar tweemaal bijeen.  

Er is regelmatig gesproken over tech-

nische zaken die op het luiden van 

invloed zijn. Ook de verrichtingen van 

met name de luiders die in opleiding 

zijn, werden besproken en beoor-

deeld. Het opleiden van nieuwe luiders 

is een permanente verantwoordelijkheid van het college waar veel aan-

dacht naar uitgaat. Nog steeds beschikt het UKG over een wachtlijst van 

leden die de opleiding tot luider willen volgen. Tenslotte denkt het college 

na over het maken van een instructievideo ter ondersteuning van de 

opleiding van luiders.  

 

 



Jaarverslag UKG 2014 

 

 10 

 

 

 

 

Een vereniging heeft leden. Die leden verbinden zich door hun lidmaat-

schap aan de doelstellingen van onze organisatie en zorgen ook voor het 

draagvlak. Opnieuw konden we een ledengroei inboeken. We sloten het 

jaar af met 755 leden. 

Er schreven zich 91 nieuwe leden in (vorig jaar 71) en in de loop van het 

jaar werden 39 leden uitgeschreven (vorig jaar waren dat er 33). Het aantal 

actieve leden is 105. Een volledig overzicht van actieve leden is opgenomen 

in de bijlage. Als we de statistieken over ruim tien jaar bekijken, is de 

conclusie dat het ledenaantal in tien jaar tijd is verdubbeld. Om wat meer 

zicht te krijgen op de meerjarige trends van in- en uitschrijvingen is 

hieronder ook een tabel opgenomen die dat in beeld brengt. De piek is 

2011 laat het effect zien van een ledenwerfcampagne. 

 
  

 De vereniging 
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In de samenstelling van het bestuur 

van het UKG deed zich in het 

afgelopen jaar geen wijziging voor. 

De samenstelling van het bestuur is 

vermeld in de bijlage. Het bestuur 

heeft in het afgelopen jaar zeven 

keer vergaderd.  

 

 

 

Het bestuur stelde in 2013 de Zilveren Speld van 

Verdienste in. Leden die zich op een bijzondere manier 

onderscheiden binnen de vereniging kunnen hiervoor in 

aanmerking komen. De eerste werd op in 2013 uitgereikt 

aan Wilbert van der Hulst. In het verslagjaar, op 23 januari, 

viel deze eer te beurt aan Arie Noordermeer. De voorzitter 

prees zijn inzet als secretaris van het Gilde en zijn betrokkenheid bij een 

groot aantal werkgroepen. 
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Op 30 april vond de Algemene Ledenvergadering plaats in het kerkgebouw 

van de Evangelisch-Lutherse gemeente aan de Hamburgerstraat. Het 

algemene en financiële beleid zoals dit door het bestuur in het vorige 

verslagjaar was gevoerd, kreeg de hartelijke instemming van de leden. 

De bestuursleden Marijke Drost, Adri Onnekink en Theo Poort werden voor 

twee jaar herkozen. Naast Peter van Rijn werd Will Rutten voor twee jaar 

benoemd in de nieuwe Kascommissie. De luidmeesters Jan Bleeker, Wilbert 

van der Hulst, Theo van Soest en Tark Wijchers werden voor een periode 

van twee jaar herbenoemd tot luidmeester en de omvang van het College 

van Luiders werd gehandhaafd op 74. Aansluitend aan de vergadering 

verzorgde Geert Procee, koster en lid van de Evangelisch-Lutherse 

gemeente Utrecht, een inleiding over het 400-jarig bestaan van deze 

kerkgemeenschap. 

 

In april werd in het bestuur een notitie besproken over een gildehuis.  

Een al lang gekoesterde wens wacht op vervulling als zich een geschikte 

mogelijkheid voordoet. Om dan niet bij nul te hoeven beginnen is een 

notitie met uitgangspunten opgesteld.  

 

Er waren dit jaar twee seizoenborrels. Op 27 maart vond de lenteborrel 

plaats in de Domtoren. Voorafgaand hieraan werd gezamenlijk de post 

naar alle leden voor de Algemene Ledenvergadering ingepakt. De herfst-

borrel vond plaats op 24 september ten huize van de voorzitter. Deze 

gelegenheden werden elk door zo´n 30 leden bezocht.  

 

Van 9 t/m 16 april 2014 maakten 54 UKG-leden een lustrumreis naar 

Spanje. De verplaatsing naar Spanje en weer terug werd gedaan per 

vliegtuig en ter plaatse stond een bus ter beschikking om in allerlei grote en 

kleine plaatsen torens, klokken en een beiaard te bekijken en lokale 

klokkenluiders te ontmoeten. Het was de week voor Pasen, dus in heel 

Spanje waren er tal van processies om stil te staan bij de Vastentijd en 

Palmzondag. In Barcelona werd een aantal toeristische trekpleisters 

bezocht, waaronder de Sagrada Familia, de kathedraal en Park Guëll. 

Vanuit Barcelona werden Cervera, Montserat en Tarragona bezocht. In 

Valencia  waren er ontmoetingen met lokale klokkenluiders en de bisschop 

van Valencia. De Palmpasenluidingen in de toren van de kathedraal werden 
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bijgewoond en er stonden nog enkele kerken op het programma. Vanuit 

Valencia werden uitstapjes gemaakt naar Castielfabib en Segorbe.  

Op 5 juli 2014 vond een reünie plaats waar ook een fraai fotoalbum voor 

alle deelnemers werd gepresenteerd als herinnering aan deze bijzondere 

lustrumreis. 

 

Op 25 april 2014 ontving onze secretaris Arie Noorder-

meer uit handen van burgemeester Van Zanen een 

Koninklijke Onderscheiding ter gelegenheid van de eerste 

Koningsdag. Noordermeer werd benoemd tot lid in de 

Orde van Oranje-Nassau en geroemd om zijn inzet voor 

het UKG en voor de Stichting Voorbereiding Herbouw 

Schip Domkerk. In de namiddag bood het UKG-bestuur 

hem een receptie aan in de Domtoren. 

 

Op 21 mei bezocht een aantal leden de Martinushof, een appartementen-

complex in de voormalige St Martinuskerk aan de Oudegracht. Dit voor-

malig kerkgebouw beschikt nog altijd over een luidklok die zo nu en dan 

van zich laat horen. Naast het bekijken van een mooie klok, bood dit 

uitstapje voor een aantal leden ook een uniek uitzicht over de binnenstad. 
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Op Hemelvaartsdag (29 mei) werden alle leden die in het afgelopen jaar lid 

zijn geworden, uitgenodigd om nader kennis te maken met het UKG. Zo'n 

30 bezoekers gaven aan de uitnodiging gehoor. Ze werden al vroeg 

verwelkomd op de Domtoren en woonden daar de luiding bij. Hierna werd 

uitgebreid koffie gedronken met de luiders en werd een presentatie 

verzorgd over het UKG. De nieuwe leden en hun introducé(e)s gingen 

voldaan naar huis. 

 

Op 2 juni 2014 - Utrechtse Stadsdag - 

werd in de Domtoren voor de tweede 

keer de Jacob van Eyckprijs uitgereikt. 

Een driejaarlijkse prijs die is ingesteld 

door het UKG voor personen of projecten 

die zich op campanologisch terrein 

bijzonder hebben onderscheiden. Aan 

deze prijs is een geldbedrag van € 2.000 

verbonden. Er waren zes voordrachten gedaan aan de jury: drie personen 

en drie projecten. De uiteindelijke winnaar was het klokkenproject van de 

Bovenkerk in Kampen. In ruim 15 jaar tijd werd de historische samen-

stelling van het gelui hersteld, dankzij brede steun uit de Kampense 

gemeenschap. Na de voltooiing van deze operatie werd in Kampen het 

Klokkenluiders Gilde Geert van Wou opgericht. De prijs zou worden 

uitgereikt door Xavier Vandamme, directeur van het Festival Oude Muziek. 

Helaas bleek hij op de dag van de uitreiking door ziekte geveld. In zijn 

plaats heeft de voorzitter van de jury toen de honneurs waargenomen. De 

jury bestond deze keer uit: Vera Carasso, voorzitter (directeur Museum 

Speelklok), Frans Haagen (coördinator Nederlandse Beiaardschool), Michel 

Veracx (voorzitter Klokkenluidersgilde Roeselaere), Jos Wintels (winnaar 

Jacob van Eyckprijs 2011) en Heleen van der Weel (beiaardier). 

 

Op 7 juni maakte een aantal luiders een trip 

naar Keulen. Daar hangt in de toren van de Dom 

een 24.000 kilo wegende klok, genaamd Petrus. 

Op de dag voor Pinksteren werd deze klok 

geluid en daar mochten onze mensen bij zijn. 
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De groep Jeugdluiders is dit jaar een wel heel bijzonder project gestart. Zij 

hebben het plan opgevat om een jeugdklok te laten maken voor de 

Buurtoren; misschien zelfs wel twee. Het is de bedoeling dat de jeugd-

luiders deze klok grotendeels zelf tot stand brengen. En dan moet je een 

heleboel weten: waar kan een klok bijgeplaatst en is dat historisch 

verantwoord? Welke klank moet die klok hebben? Wie moet daarvoor 

toestemming geven? Hoe hang je zo'n klok op? Wat kost zo'n project en 

waar haal je het geld vandaan? Hoe moet een nieuwe klok heten? Welke 

teksten en versieringen komen erop? Wie kan zo'n klok gieten? Eigenlijk is 

dit niet alleen maar een klokkenproject, maar ook een belangrijk educatief 

project. Want als dit project ooit gerealiseerd wordt, zijn deze jeugdige 

luiders enorm veel ervaringen rijker. 

 

In het najaar van 2014 werd een beierdemonstratie verzorgd voor de 

gemeente op de klokken van de Buurtoren. Het UKG wil al lange tijd de 

historische traditie van het beieren in ere wil herstellen. Met betrekkelijk 

eenvoudige ingrepen en flink wat oefenen moet dat goed mogelijk zijn op 

de Buurtoren. De gemeente was enthousiast over de demonstratie en het 

hierna ingediende plan wordt momenteel binnen de gemeente bestudeerd. 

Het UKG hoopt op spoedige toestemming. Als die er komt zal er een aantal 

keren per jaar rond de gebruikelijke zaterdagmiddagluidingen op de 

Buurtoren gebeierd gaan worden. 

 

Zoals alle jaren vond ook in 2014 op de naamdag 

van Sint Maarten (11 november) de verenigings-

avond plaats. Omdat het aantal UKG-leden 

gestaag groeit, blijkt de Domtoren niet meer 

groot genoeg om alle aanmeldingen te 

honoreren. In 2013 werd daarom uitgeweken 

naar de Domkerk. Dit keer werd gekozen voor 

het Academiegebouw. De Oudkatholieke 

Aartsbisschop mgr. Joris Vercammen (foto) hield 

een voordracht over het hedendaagse belang 

van patroonheiligen. Een koor uit Wit-Rusland 

verzorgde de prachtige muzikale omlijsting. Een recordaantal van ruim 250 

mensen meldde zich aan.  
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De traditionele Sint Maartensgift was bestemd voor Huize Agnes, een 

organisatie die vrouwen en meisjes in Utrecht opvangt die geen geldige 

verblijfspapieren hebben. De UKG-gift werd royaal aangevuld door de 

bezoekers, zodat een prachtige gift van bijna € 1.500 kon worden 

overgemaakt aan dit goede doel. Na het eerste deel van het programma 

ging iedereen naar buiten om de grote luiding te beluisteren waarmee deze 

feestdag werd afgesloten. Een deel van de bezoekers kon met de luiders 

mee naar boven. Tenslotte werd in de Domtoren de avond besloten met de 

certificering van nieuwe luiders en de traditionele bisschopswijn. 
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Werkgroep excursies  

Een Werkgroep Excursies, bestaande uit Marijke Drost, Dick van Dijk en 

Peter Haars organiseerde in 2014 een trip naar Emmerich (D). Hier werden 

de klokken van de Martinuskerk, Aldegundiskerk en de Heilige Geestkerk 

bezocht. Op de terugweg werd in Gelderland nog een stop gemaakt in 's-

Heerenberg om de klokken van de St. Pancratiuskerk te bezoeken, waarvan 

er maar liefst drie gemaakt zijn door Geert van Wou. 

 

PR-commissie 

De PR-commissie kwam in het verslagjaar zeven maal bijeen. Zoals de naam 

al aangeeft, onderhoudt deze commissie de publieke relaties van het gilde. 

Dit betekent de beschikbaarheid van promotiemateriaal, de presentie op 

evenementen en het onderhouden van de contacten met de leden, 

uitgezonderd het verenigingsorgaan Luid en Duidelijk. De voorzichtige 

stappen op weg naar een nieuwe website werden met grote interesse door 

de commissie gevolgd. Er zijn vanuit deze commissie ook vijf digitale 

nieuwsbrieven verschenen. Verder is een nieuw werkplan voor de PR-

commissie opgesteld voor de periode 2014-2017. De commissie bestaat uit 

Duco van der Eijk, Ynske van Empel, Pauline Mettrop, Arie Noordermeer, 

Willem Otto en Yvonne Poort. 

 

Redactie Luid en Duidelijk 

In het verslagjaar zijn er weer drie edities verschenen van Luid en Duidelijk: 

twee reguliere nummers in het voor- en najaar en het jaarverslag over 

2013. In het blad wordt gezocht naar een goede mix van kloktechnische 

publicaties en verenigingsnieuws. Het verenigingsorgaan wordt toege-

zonden aan de leden van het UKG. In de stad Utrecht wordt het blad 

bezorgd door een groep vrijwilligers. Dit betreft ongeveer de helft van de 

oplage. De redactie werd in dit jaar versterkt met Luella de Regt en bestaat 

nu naast Luella uit Hanneke van Maanen en Adri Onnekink. 

 

 

 

 Werkgroepen 
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Werkgroep luidschema's 

De werkgroep die de luidschema's opstelt voor het hele komende jaar 

zorgde daar ook dit najaar weer voor. Onze schema's lopen van het begin 

van de Advent tot aan het einde van het kerkelijk jaar. Per locatie wordt 

een schema vastgesteld waarin een zorgvuldige afweging gemaakt wordt 

tussen traditie en vernieuwing. Met een vertegenwoordiging van het 

Citypastoraat Domkerk werd het luidschema voor de Domtoren 

doorgesproken.  

 

Werkgroep gildemaaltijd 

Voor de leden die op de een of andere wijze actief zijn binnen de 

vereniging, wordt een jaarlijkse gildemaaltijd georganiseerd. Voor de 

Gildemaaltijd 2014 mochten we gebruik maken van de Jacobikerk. Op 24 

januari werd aan ongeveer 75 actieve leden een maaltijd voorgezet waarbij 

streekgerechten die je tegenkomt in de pelgrimage naar Santiago de 

Compostella, centraal stonden. De muzikale omlijsting werd dit jaar 

verzorgd door troubadour Thijs Hanrath en organist Gerrit Christiaan de 

Gier. De werkgroep die deze Gildemaaltijd voorbereidde, bestond uit Louis 

Akkermans, Eduard van Binnendijk, Hanny van Dorp, Marloes Groenland, 

Miria de Groot, Kees van den 

Ham, Arie Noordermeer en 

Barbara Orthen. Hanny, Marloes 

en Miria hebben in 2014 te 

kennen gegeven te willen 

stoppen met deze werkgroep. 

Eind 2014 startte de commissie 

de voorbereidingen voor de 

Gildemaaltijd 2015. 

 

Werkgroep gildewinkel 

Via de gildewinkel, die bereikbaar is via de website, kunnen verscheidene 

cadeaus en souvenirs worden gekocht. Bij speciale gelegenheden, zoals 

bijvoorbeeld open monumentendag, de adventsluiding en St. Maarten 

worden de artikelen ook rechtstreeks aan belangstellenden verkocht. De 

gildewinkel heeft dit jaar geen extra promotieacties gevoerd. De omzet van 

de winkel daalde dit jaar dan ook naar € 804 (vorig jaar was dat € 1.341). 

Aan het einde van het jaar werd een tweede oplage besteld van het boek 
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over de Van Wouklokken in de Domtoren. De gildewinkel wordt gerund 

door Peter van Rijn. 

 

Werkgroep lustrumreis 

In 2014 bestond het UKG 35 jaar. Het lustrumjaar was weer aanleiding om 

een grote buitenlandexcursie te organiseren. De reis naar Barcelona en 

Valencia werd minutieus voorbereid en tot in de puntjes verzorgd. De 

werkgroep bestond deze keer uit: Louis Akkermans, Jos ten Berg, Corry 

Bok, Wilbert van der Hulst, Jos Thijssen en Arie Noordermeer.  

 

Aan het einde van het verslagjaar kreeg deze werkgroep een onverwacht 

verzoek van het bestuur. Op uitnodiging van het Sint Maartensberaad 

Utrecht heeft het bestuur nagedacht over verschillende activiteiten voor 

2016. In dat jaar vieren we namelijk de 1700ste geboortedag van Martinus 

van Tours. Aan de Werkgroep Lustrumreis is gevraagd een meerdaagse 

excursie naar Tours voor te bereiden. Dat gaat in het voorjaar van 2016 

gebeuren. Teven wordt door de werkgroep nog een aantal neven-

activiteiten georganiseerd in het Sint Maartensjaar. 

 

Werkgroep Jacob van Eyckprijs 

Omdat op 2 juni 2014 wederom de Jacob van Eyckprijs werd uitgereikt, was 

de werkgroep dit jaar weer druk in touw om inzendingen te verwerven, de 

jury te ondersteunen en de uitreiking voor te bereiden. De werkgroep 

bestond dit jaar uit: Marijke Drost, Arie Noordermeer, Johan van den Hurk 

en Harm Teijen. 

 

Werkgroep poëziebundel 

Een al langer bestaande wens kreeg in 2014 eindelijk vorm: de 

samenstelling van een poëziebundel over klokken. Er wordt een selectie 

gemaakt van bestaande gedichten en er worden illustraties bij gezocht. 

Vervolgens moet de technische uitvoering en het gebruik van de auteurs-

rechten nog geregeld worden. Voor dit project wordt samengewerkt met 

de Utrechts Klokkenspel Vereniging. Deze werkgroep bestond uit: Ad Kok, 

Dick van Dijk en Bram van der Wees.  
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Werkgroep gipsafdrukken 

In de Domtoren bevindt een heel bijzondere collectie gipsafdrukken van 

randschriften en versieringen van belangrijke luidklokken uit de provincie 

Utrecht. Deze afdrukken zijn in het begin van de Tweede Wereldoorlog 

gemaakt vanuit de angst dat de er klokken verloren zouden kunnen gaan in 

het oorlogsgeweld of dat ze zouden kunnen worden gevorderd door de 

bezetter. In de loop der tijd is deze collectie wat uit beeld geraakt waar-

door het niet goed meer bekend is wat daar nu precies ligt en onder welke 

condities het wordt bewaard. Daarom is in 2014 een werkgroep gestart die 

de collectie gaat inventariseren, documenteren en met zorg kijkt naar de 

opslag. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het erfgoedteam van de 

gemeente Utrecht. De werkgroep Gipsafdrukken bestaat uit Elisabeth 

Groeneveld en Lidy Otto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 

 

 

 

 

De penningmeester laat weten dat de inkomsten uit contributies opnieuw 

zijn toegenomen. Hierdoor blijft de basis onder de vereniging stevig. Het 

beleid blijft om in deze goede jaren reserves aan te leggen voor toe-

komstige projecten en investeringen waardoor deze projecten, als het 

zover is, gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Bovendien vraagt een 

groeiende vereniging om voldoende liquide middelen en een sterkere 

vermogenspositie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de Algemene Ledenvergadering zijn enkele reserveringen voorgesteld, 

waarna het beoogd resultaat uitkomt op ruim € 2.400 positief. Voorgesteld 

is dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. 

 

De minimumcontributie bedraagt al lange tijd € 15 per jaar. Veel leden 

betalen spontaan een hoger bedrag waardoor het bestuur ook in het 

afgelopen jaar geen reden zag om de contributie te verhogen. De 

gemiddelde contributiebijdrage per lid bedroeg dit jaar € 20,23. 

 

Het UKG is voor de fiscus een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling). Dat betekent dat giften aan het UKG voor 125% aftrekbaar zijn 

van de inkomstenbelasting. Daarvoor moet er wel informatie volgens een 

voorgeschreven richtlijn op de website worden gepubliceerd. In 2014 

voldeed het UKG aan deze richtlijn. 

 Financieel beleid 



Jaarverslag UKG 2014 

 

 22 

Om de financiële paragraaf compleet te maken staan hieronder de balans 

per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014. Een 

volledig financieel verslag over 2014 is op te vragen bij de penningmeester. 

 

Staat van Baten en Lasten over 2014 

BATEN € LASTEN € 

Contributies 14.549 Organisatiekosten 2.745 

Giften 1.442 Communicatie 6.901 

Vergoedingen voor luidingen 886 Luidingen 243 

Bijdragen bij ontvangsten 230 Gildemaaltijd 2.038 

Bijdragen gildemaaltijd 1.925 Verenigingsavond 1.782 

Bijdragen excursies 2.363 Excursie 2.575 

Inkomsten uit verkoop 1.053 Overige activiteiten 984 

Rente 465 Jacob van Eyckprijs 785 

Bijdragen Lustrumreis Spanje 74.369 Inkoop artikelen 112 

  Donaties aan derden 1.523 

  Bankkosten 251 

  Kosten Lustrumreis Spanje 74.930 

TOTAAL 97.282 TOTAAL 94.868 

  Resultaat 2.413 

 

Balans per 31 december 2014 

ACTIVA € PASSIVA € 

Kasgeld 29 Vermogen per 31-12 21.524 

Triodos bankrekening 1.815 Reservering nieuwe klokken 2.492 

Triodos 
rendementsrekening 

19.970 Reservering durfkapitaal 3.000 

Triodos 
spaardeposito 

15.000 Reservering winkelartikelen 1.000 

Debiteuren 345 Reservering klokkenmuseum 2.000 

Rente 184 Reservering klokkengids 2.000 

Voorraden 10 Reservering vernieuwing website 1.500 

  Crediteuren  2.066 

  Vooruit ontvangen contributie 270 

  
Vooruit ontvangen i.v.m. 
gildemaaltijd 

1.500 

TOTAAL 37.352 TOTAAL 37.352 
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Met grote regelmaat is er ook in het afgelopen jaar weer bericht over het 

werk van het UKG. Veelal ging het daarbij om lokale of regionale media.  

Enkele voorbeelden daarvan: 

 Openstelling van de Buurtoren en bezichtiging van de klokken op 

21 juni 2014 en de herdenkingsluidingen op de Buur- en Domtoren, 

beiden ter gelegenheid van de 500ste sterfdag van Suster Bertken.  

Deze activiteiten kregen de aandacht van de landelijke radio.  

 De luiding door een UKG-luider van de klok in Fort Rhijnauwen op  

4 mei 2014. 

 De uitreiking van de Jacob van Eyckprijs op 2 juni 2014. 

 De luiding op de Domtoren voor de Nationale Dag van Rouw ter 

herdenking van de slachtoffers van vlucht MH17. Deze luiding haalde 

bovendien de landelijke dagbladen en de nationale tv-uitzending; zelfs 

Persbureau Reuters was erbij. 

 De Biltse Courant maakte een portret van onze klokkenluider Wouter 

Bakker. 

 

Al geruime tijd wordt de behoefte gevoeld om een professioneel gemaakte 

documentaire te hebben die een beeld geeft van het luiden van klokken en 

van onze vereniging. Eind 2014 werd een aantal producenten geselecteerd 

die werden uitgenodigd om begin 2015 een voorstel te komen presenteren 

op basis van een aantal door ons beschreven uitgangspunten. 

 

Ook de Stuurgroep Website verkeert in de fase dat er een bedrijf 

geselecteerd moet worden dat onze nieuwe website gaat bouwen. Dat zou 

betekenen dat de nieuwe website in 2015 dan toch eindelijk z'n beslag 

krijgt.  

 

De website mag zich nog steeds in een toenemende belangstelling 

verheugen. In het publieke gedeelte werden in 2014 gemiddeld 11.000 

pagina's per maand opgevraagd. Vorig jaar waren dat 9.700 pagina's. 
  

 Publiciteit 
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Inmiddels heeft een groep actieve leden een Facebook account geopend. 

Ook langs die weg vinden foto's, berichten en aankondigingen hun weg 

naar een breed publiek en worden er nieuwe contacten gelegd. 
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 Externe relaties 
 

 

 

 

Het UKG is een vereniging die zich niet alleen intern actief opstelt voor haar 

leden, maar ook investeert in goede relaties met mensen en instellingen 

om haar heen. In dit verband werden ook in het afgelopen jaar weer veel 

acties ondernomen. Met name bij de vele ontvangsten van publiek bij een 

luiding speelde de ontvangstcommissie een belangrijke rol. Gastvrijheid is 

voor het UKG een belangrijk uitgangspunt en dat maakte deze commissie 

meer dan waar. De commissie bestond in 2014 uit Corry Bok en Adri 

Onnekink. Hieronder een greep uit de vele externe contacten uit het 

afgelopen jaar. 

 

Op 2 januari bezocht een delegatie van het bestuur het Nieuwjaarsfeest 

van de gemeente Utrecht. Een uitgelezen mogelijkheid om veel relaties te 

ontmoeten. 

 

In diezelfde maand bezocht een delegatie van het bestuur de Nieuwjaars-

receptie van Museum Speelklok, een instelling waarmee het UKG al vele 

jaren goede betrekkingen onderhoudt. 

 

In het verslagjaar werd drie keer een overleg gevoerd tussen het bestuur 

van het UKG en de gemeente Utrecht. In dat overleg wordt gesproken over 

allerlei zaken die te maken hebben met de kerktorens en de klokken, 

waarvan de meeste in eigendom zijn van de gemeente. 

 

Op 15 maart mocht het UKG in de Buurtoren een gouden medaille in 

ontvangst nemen die werd toegekend door de ChristenUnie. Deze politieke 

partij wilde in Utrecht onze vereniging in het zonnetje zetten om de 

bijzondere bijdrage die we met de luidactiviteiten aan de stad toevoegen. 

Bestuurslid Adri Onnekink nam de medaille in ontvangst. 

 

De luiding op 26 april ter gelegenheid van de eerste Koningsdag werd 

traditiegetrouw afgesloten met een bezoek aan de burgemeester. Op het 

stadhuis werd een glas Oranjebitter geschonken.  

 



Jaarverslag UKG 2014 

 

 26 

Op 10 mei bezocht een aantal UKG-ers 

de landelijke ontmoetingsdag voor 

klokkenluiders. Dit maal was de 

Beierclub uit Denekamp de gastheer. 

Zij lieten zich van hun beste kant zien 

en de dag heeft zeker bijgedragen aan 

een sterkere band tussen de tientallen 

klokkenluidersgroepen in het land.  

 

Op 15 juni kwamen circa 15 leden van de Rotary Club Veenendaal langs bij 

een luiding op de Domtoren. Dit bezoek was het gevolg van een lezing die 

enige tijd geleden door het UKG bij hen in Veenendaal is verzorgd. 

 

Tijdens de luiding ter gelegenheid van de naamdag van Sint Jacobus werd 

op woensdag 25 juli de traditionele luiding uitgevoerd op de klokken van de 

Jacobikerk. Al even traditioneel werd deze luiding bijgewoond door zo'n 30 

leden van het Genootschap van Sint Jacob.  

 

Op 27 juli en 10 augustus waren circa 20 deelnemers van de Summerschool 

Utrecht te gast op de Domtoren. Dat zijn studenten van over de hele 

wereld die in de maanden juli en augustus extra studieprogramma's volgen 

aan de Universiteit Utrecht. In het Engels werden zij verwelkomd en kregen 

ze een uitleg over de toren en de klokken. Bovendien woonden ze de 

zondagmorgenluidingen op de Domtoren bij. 

 

Op zaterdag 30 augustus leverde het UKG een flinke bijdrage aan het 

Festival Oude Muziek. Om 12.00 uur werd een vol gelui uitgevoerd op de 

Domtoren dat beluisterd werd door enkele honderden mensen op het 

Domplein. Hierna waaierde deze luiding in de vorm van een estafette uit 

over de zuidelijke en noordelijke binnenstad. Op straat werd deze estafette 

gevolgd door twee groepen van in totaal zo'n 150 wandelaars. 
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Tijdens het Uitfeest op 7 september stelde het UKG de Buurtoren open 

voor publiek. Op die manier werd het publiek geïnformeerd over het UKG 

en bijzondere luidingen die in het seizoen 2014/2015 gepland zijn. Er was 

wederom veel belangstelling. 

 

Zaterdag 13 september was er weer de Open Monumentendag in Utrecht. 

Voor het UKG betekent dat altijd dat er veel vrijwilligers in actie komen. Er 

staat een informatiemarkt in de Pandhof naast de Domkerk en in de torens 

van de Buurkerk, Geertekerk en Jacobikerk verzorgen de UKG-leden rond-

leidingen. Een uitgelezen kans om de klokken als religieus erfgoed onder de 

aandacht van een geïnteresseerd publiek te brengen. Ook dit jaar werd een 

prijsvraag uitgeschreven. Alle deelnemers werden op 23 november 

uitgenodigd op de Domtoren aanwezig te zijn bij een luiding. 

 

Op 4 november werd in Bilthoven een lezing verzorgd over luidklokken en 

het UKG voor de leden van de Adelbertvereniging Utrecht en omstreken. 

De ruim 70 aanwezigen vormden een leergierig publiek. 

 

Verder zijn er dit jaar ook weer de nodige contacten geweest met andere 

klokkenluidersgroepen in Nederland. Zo werd door een van onze leden 

geadviseerd bij de totstandkoming van een klokkenluidersgilde in Vianen 

dat in 2014 officieel van start is gegaan. Ook was er regelmatig contact met 

het Amersfoorts Klokkenluidersgilde dat bezig is om zijn interne organisatie 

te verbeteren. 

 

Tenslotte werd nog gecorrespondeerd met de klokkenluiders uit Bologna, 

Italië. Zij zochten contact met ons over een mogelijke erkenning van het 

handmatig luiden van klokken als Europees cultureel erfgoed. Op korte 

termijn ziet het UKG hiervoor nog geen mogelijkheden, onder meer omdat 

een Europees netwerk van klokkenluiders ontbreekt.   

 

  



Jaarverslag UKG 2014 

 

 28 

 

 

 

 

Overzicht van de 1033 uitgevoerde luidingen 
 

Luidingen Domtoren (204) 

 Drievoudige luiding voor de kerkdienst op de zondag van Driekoningen (5 jan) 

 Drievoudige luiding voor de kerkdienst op Eerste Paasdag (20 apr) 

 Drievoudige luiding voor de kerkdienst op Eerste Pinksterdag (8 jun) 

 Drievoudige luiding voor de kerkdienst Eerste Kerstdag (25 dec) 

 49 dubbele luidingen op zondagmorgen voor de vieringen in de Domkerk 

 52 luidingen op zondagavond voor de vespers in de Domkerk 

 51 luidingen op woensdagavond voor de vespers in de Domkerk 

 7 luidingen ter opening van de zomeravond beiaardconcerten op verzoek van 

de Utrechtse Klokkenspel Vereniging (tussen 7 jul en 18 aug) 

 3 luidingen ter gelegenheid van de vespers op maandag t/m woensdag in de 

Stille Week (14 t/m 16 apr) 

 3 luidingen ter gelegenheid van de Kerstnachtdiensten (24 dec) 

 3 feestelijke luidingen ter gelegenheid van de naamdag van Sint Maarten 

(11 nov) 

 2 luidingen ter gelegenheid van de viering van 125 jaar Unie van Utrecht, het 

verband van vrije katholieke kerken in Europa (18 en 20 sep) 

 2 luidingen ter gelegenheid van een huwelijksinzegening in de Domkerk (21 feb 

en 6 jun) 

 2 luidingen ter gelegenheid van middagdiensten in 

de Domkerk (23 mrt en 23 nov) 

 Middernachtelijk vol gelui op de grens van 2013 en 

2014 (1 jan) 

 Luiding ter gelegenheid van de kerkdienst op 

nieuwjaarsmorgen (1 jan) 

 Luiding ter gelegenheid van de buitengewone 

raadsvergadering naar aanleiding van de installatie 

van burgemeester Van Zanen (foto) (2 jan) 

 Luiding ter gelegenheid van een oecumenisch avondgebed aan de vooravond 

van de gemeenteraadsverkiezingen (18 mrt) 

 Bijlagen 
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 Luiding op verzoek van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, ter 

gelegenheid van de 377e Dies Natalis (26 mrt) 

 Luiding ter gelegenheid van de viering in de Domkerk op Witte Donderdag 

(17 apr) 

 Luiding ter gelegenheid van de Paasnachtdienst (19 apr) 

 Luiding op de vroege Paasmorgen voor de Paasjubel op het Domplein (20 apr) 

 Luiding ter gelegenheid van Koningsdag (26 apr) 

 Luiding bij de Stille Tocht tijdens de Nationale Dodenherdenking (4 mei) 

 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de landelijke viering van Nationale 

Bevrijdingsdag in Utrecht (5 mei) 

 Luiding ter gelegenheid van de viering op Hemelvaartsdag (29 mei) 

 Luiding ter gelegenheid van de start van de festiviteiten voor Stadsdag (1 jun) 

 Luiding ter gelegenheid van de viering van Stadsdag (2 jun) 

 Luiding ter gelegenheid van vesper op Stadsdag Utrecht (2 jun) 

 Plechtige combinatieluiding met de Buurklokken op de 500ste sterfdag van 

Suster Bertken (25 jun) 

 Luiding ter gelegenheid van de Dag van Nationale Rouw voor de slachtoffers 

van vlucht MH17 (23 jul) 

 Luiding ter gelegenheid van het openingsconcert van het Festival Oude Muziek 

(29 aug) 

 Vol gelui ter gelegenheid van de luidestafette binnen het Festival Oude Muziek 

(30 aug) 

 Luiding ter gelegenheid van het langstrekken van de Willibrordprocessie  

(14 sep) 

 Luiding ter gelegenheid van een uitvaart in de Domkerk (2 okt) 

 Luiding ter gelegenheid van de viering van Allerheiligen (1 nov) 

 Luiding ter gelegenheid van de Sint Maartensparade (8 nov) 

 Luiding ter gelegenheid van de intocht van Sint Nicolaas in Utrecht (16 nov) 

 Luiding ter gelegenheid van het begin van Advent 2014 (29 nov) 

 

Luidingen Jacobitoren (134) 

 Dubbele luiding voor de kerkdienst op Eerste Paasdag (20 apr) 

 Dubbele luiding voor de kerkdienst op Eerste Pinksterdag (9 jun) 

 Dubbele luiding voor de kerkdienst op Eerste Kerstdag (25 dec) 

 52 luidingen voor de kerkdiensten op zondagmiddag 

 50 luidingen voor de kerkdiensten op zondagmorgen 
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 4 luidingen ter gelegenheid van een huwelijksinzegening (21 mrt, 24 mei, 7 jun 

en 3 okt) 

 3 luidingen ter gelegenheid van rondleidingen op Open Monumentendag 

(13 sep) 

 2 luidingen ter gelegenheid van een uitvaartdienst (3 feb en 30 mei) 

 Luiding ter gelegenheid van de viering op Nieuwjaarsdag (1 jan) 

 Luiding ter gelegenheid van de Gildemaaltijd UKG in de Jacobikerk (24 jan) 

 Luiding voor de kerkdienst op Biddag voor gewas en arbeid (12 mrt) 

 Luiding voor de kerkdienst op Witte Donderdag (2 apr) 

 Luiding voor de kerkdienst op Tweede Paasdag (21 apr) 

 Feestelijke luiding ter gelegenheid van Koningsdag (26 apr) 

 Luiding ter gelegenheid van Nationale Bevrijdingsdag (5 mei) 

 Luiding voor de kerkdienst op Hemelvaartsdag (29 mei) 

 Luiding voor de kerkdienst op Tweede Pinksterdag (9 jun) 

 Luiding ter gelegenheid van de naamdag van St. Jacobus (25 jul) 

 Luiding ter gelegenheid voor de stille tocht voor de Utrechtse slachtoffers van 

de neergeschoten vlucht MH17 (20 aug) 

 Vol gelui ter gelegenheid van het Festival Oude Muziek Utrecht (30 aug) 

 Luiding ter gelegenheid van het torenbezoek van een aantal gemeenteleden 

van de Jacobikerk op hun startzondag (14 sep) 

 Luiding voor de kerkdienst op de Dankdag voor gewas en arbeid (5 nov) 

 Luiding ter gelegenheid van de oecumenische Sint Maartensvesper in de 

Domkerk (11 nov) 

 Luiding ten behoeve van een concert van het Jacobikoor (19 nov) 

 Luiding ter gelegenheid van een avonddienst (13 dec) 

 Luiding ter gelegenheid van de Kerstavondsamenkomst van het Leger des Heils 

(24 dec) 

 Luiding voor de kerkdienst op Tweede Kerstdag (26 dec) 

 Luiding voor de kerkdienst op Oudejaarsavond (31 dec) 

 

Luidingen Blauwkapel (42) 

 29 luidingen voor de dienst op zondagmorgen (tussen 20 apr en 2 nov) 

 4 luidingen ter gelegenheid van zondagmiddagvieringen in de Advent 

 4 luidingen ter gelegenheid van een uitvaartdiensten (17 mrt, 30 jun, 3 jul en 

15 aug) 

 3 luidingen ter gelegenheid van een huwelijksinzegening (15 en 28 mei en 19 

sep) 
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 Luiding ter gelegenheid van een doopviering (14 jun) 

 Luiding ter gelegenheid van de viering op Kerstavond (24 dec) 

 

Luidingen Buurtoren, Banklok (69) 

 50 zaterdagmiddagluidingen ter afsluiting van de werkweek1 

 17 luidingen ter bijeenroeping van de gemeenteraad  

 Luiding ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking (4 mei) 

 Luiding ter gelegenheid van de opening van het Festival Oude Muziek Utrecht 

(30 aug) 

 

Luidingen Buurtoren, kerkklokken (63) 

 51 luidingen op zaterdagmiddag ter inluiding van de zondag1  

 2 feestelijke luidingen ter gelegenheid van de viering van 125 jaar Unie van 

Utrecht, het verband van vrije katholieke kerken in Europa (18 en 20 sep) 

 3 oefensessies van de beiergroep (17 mei, 30 aug en 18 okt) 

 Plechtige combinatieluiding met de Domklokken ter gelegenheid van de 500ste 

sterfdag van Suster Bertken (25 jun) 

 Luiding ter opening van een zomeravond beiaardconcert op verzoek van de 

Utrechtse Klokkenspel Vereniging (23 aug) 

 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de opening van het Festival Oude 

Muziek Utrecht (30 aug) 

 Extra luiding ter gelegenheid van Open Monumentendag (13 sep) 

 Luiding ter gelegenheid van de oecumenische Sint Maartensvesper in de 

Domkerk (11 nov) 

 Luiding ter aankondiging van de grote feestluiding op de Domtoren, op de 

naamdag van Sint Maarten (11 nov) 

 Luiding ter gelegenheid van Kerstavond (24 dec) 

 

Luidingen Geertetoren (69) 

 Dubbele luiding voor de kerkdienst op Eerste Paasdag (20 apr) 

 Dubbele luiding voor de kerkdienst op Eerste Pinksterdag (8 jun) 

 48 luidingen voor de vieringen op zondagmorgen2  

 11 luidingen voor uitvaarten (25 & 26 mrt, 5 & 14 apr, 7, 13 & 20 mei, 5 jun, 

14 aug, 16 okt en 8 nov) 

                                                
1 Niet op de zaterdag voor Advent 
2 Niet geluid op 27 jul, 3 aug en 30 nov omdat er geen dienst was in de Geertekerk 
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 Luiding ter gelegenheid van een huwelijksinzegening (10 dec) 

 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de naamdag van de H. Gertrudis van 

Nijvel (17 mrt) 

 Luiding voor de dienst op Witte Donderdag (17 apr) 

 Feestelijke luiding ter gelegenheid van Koningsdag (26 apr) 

 Luiding ter gelegenheid van Nationale Dodenherdenking (4 mei) 

 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de opening van het Festival Oude 

Muziek (30 aug) 

 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de oecumenische Sint Maartensvesper 

in de Domkerk (11 nov) 

 Luiding ter gelegenheid van de viering op Kerstavond (24 dec) 

 

Luidingen RK Gertrudiskerk (59) 

 51 luidingen voor de eucharistievieringen op zondagmorgen 

 2 luidingen ter gelegenheid van de Kerstnachtmis (24 dec) 

 Luiding ter gelegenheid van de viering op Nieuwjaarsdag (1 jan) 

 Luiding ter gelegenheid van de viering op Witte Donderdag (17 apr) 

 Luiding ter gelegenheid van de viering op Tweede Paasdag (21 apr) 

 Luiding ter gelegenheid van de viering op Hemelvaartsdag (29 mei) 

 Luiding ter gelegenheid van de viering op Tweede Pinksterdag (9 juni) 

 Luiding ter gelegenheid van de Eucharistieviering op Eerste Kerstdag (25 dec) 

 

Luidingen Bartholomeus Gasthuis (387) 

 365 luidingen ter gelegenheid van het dagelijks middaguur 

 16 luidingen ter gelegenheid van het overlijden en/of de uitvaart van 

bewoners uit het gasthuis (2, 21 en 22 jan, 14 en 25 feb, 17 mrt, 4 en 25 apr, 

30 mei, 5 en 11 jun, 21 jul, 27 aug, 10 okt, 21 nov en 30 dec) 

 Feestelijke luiding ter gelegenheid van Koningsdag (26 apr) 

 Noodzakelijke luiding in het kader van onderhoudswerkzaamheden (12 jul) 

 Luiding ter gelegenheid van de naamdag van St. Bartholomeus (26 aug) 

 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de opening van het Festival Oude 

Muziek (30 aug) 

 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de oecumenische Sint Maartensvesper 

in de Domkerk (11 nov) 

 Luiding ter gelegenheid van de feestavond voor vrijwilligers (16 dec) 
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Luidingen Academiegebouw (5) 

 Dubbele luiding ter gelegenheid van de viering van de 377ste Dies Natalis (26 

mrt) 

 Dubbele luiding ter gelegenheid van de opening van het Academisch Jaar 

2014-2015 (2 sep) 

 Luiding ter gelegenheid van de herdenking van de gevallenen in de Tweede 

Wereldoorlog uit de kring van de universiteit (4 mei) 

 Luiding ter gelegenheid van de sterfdag van Anna Maria van Schurman (14 

mei) 

 Feestelijke luiding ter gelegenheid van het Festival Oude Muziek (30 aug) 

 

Demkaklok Zuilen (1) 

 Klokgebeier ter gelegenheid van Nationale Dodenherdenking (4 mei) 
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Overzichten per 31 december 2014 
 

College van Luiders 

1. Louis Akkermans 

2. Wouter Bakker 

3. Eduard van Binnendijk 

4. Jan Bleeker1 

5. Alma van Bommel 

6. Rosie Braidotti  

7. Carla van der Brugghen 

8. Maarten van Deventer 

9. Dick van Dijk  

10. Hanny van Dorp  

11. Gandalf Dröes 

12. Duco van der Eijk 

13. Ynske van Empelb 

14. Sjoerd Engelsman 

15. Paul Essens  

16. Hans Everwennink 

17. Cor van der Flier 

18. Sjoerd van Geuns1 

19. Carien van Gijn 

20. Ton van Ginkel  

21. Bert Goudriaan 

22. Elisabeth Groeneveld 

23. Theo Haffmansb  

24. Kees van den Ham  

25. Job Haug 

26. Tommie Hendriks  

27. Constant Henkel 

28. Wilbert van der Hulst1  

29. Johan van den Hurk1 

30. Eveline Jansenb  

31. Stef Knuvelder 

32. Ad Kok 

33. Ulrich Konietzny 

 

34. Niels Lastdrager 

35. Eric Loggen 

36. Hans de Manb 

37. Pauline Mettrop 

38. Arie Noordermeer 

39. Adri Onnekink 

40. Barbara Orthen 

41. Ans Pals  

42. Thomas Peerenboom 

43. Theo Poort  

44. Yvonne Poortb 

45. Rick van Putten  

46. Joost van Rije 

47. Betty de Rijk 

48. Peter van Rijn  

49. Marion de Ruijterb 

50. Frank Rung  

51. Rogier Schokker1 

52. Henk Scholte 

53. Ingrid Schröder 

54. Liesbeth Slagerb 

55. Annelies Smit 

56. Anna van Soest1 

57. Theo van Soest1 

58. Norbert Stap 

59. René Swane 

60. Cees Tims 

61. Sjoerd van der Veen 

62. Hans Venker 

63. Liesbeth Verdonk  

64. Letty Verkaik  

65. Robert Vink1  

66. Eric Vriezen 
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67. Rob Vugts 

68. Sander Walgers 

69. Tark Wijchers1  

70. Marian Wijnhof 

71. Hans van Zal 

72. Cora Zuidema  

 

 
1 = tevens luidmeester b = Bartholomeusluider 

 

Jeugdluiders 

1. Martijn Noordermeer 

2. Jesse Oostermann 

3. Chardy van Riel 

4. Sharif Rowis 

5. Daan van Vessem 

6. Luuk Straver 

 

Aspirant-luiders 

1. Luella de Regt 

2. Jan Ronner 

3. Aurelia Kroezen 

4. Antonín Vácha 

5. Alena Váchová 

 

Wachtlijst van luiders 

1. Peter Boss 

2. Margriet Broekman 

3. Ad Sanders 

4. Peter van Zoest 

5. Marijke Drost 

6. John Boertje 

 

Wachtlijst van Bartholomeusluiders 

1. Carien van Gijn 

2. Johan van den Hurk 

3. Willemien Scholte  
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Samenstelling bestuur 

1. Theo Poort, voorzitter 

2. Arie Noordermeer, secretaris 

3. Bram van der Wees, penningmeester 

4. Marijke Drost, vicevoorzitter 

5. Johan van den Hurk, 2de secretaris 

6. Louis Akkermans, algemeen bestuurslid 

7. Adri Onnekink, algemeen bestuurslid 
 

Overige actieve leden 

Jos ten Berg Werkgroep Lustrumexcursies 

Corry Bok Ontvangstcommissie 

Chris van Deventer Kledingcommissie 

Jan Heijmans Webredactie 

Antoon Huiskens Stuurgroep Website 

Hanneke van Maanen Redactie Luid en Duidelijk 

Lidy Otto Werkgroep Klokprofielen 

Willem Otto PR-commissie 

Will Rutten Kascommissie 

Jos Thijssen Werkgroep Lustrumexcursies 

 

Ereleden 

Het Gilde kent per 31 december 2014 nog twee ereleden: Sjoerd van Geuns en Ton 

Kroon. Wilbert van der Hulst en Arie Noordermeer zijn drager van de zilveren Speld 

van Verdienste. 

 

Commissies en werkgroepen 

Binnen het Gilde wordt veel werk verzet door commissies en werkgroepen. Aan het 

einde van het verslagjaar waren er, naast het bestuur en de Colleges van Luiders en 

Luidmeesters, zestien andere werkverbanden actief: 

 Beiergroep 

 Kascommissie  

 Kledingcommissie 

 Ontvangstcommissie 

 PR-Commissie 

 Redactie Luid en Duidelijk 

 Stuurgroep Website 
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 Werkgroep Audiovisuele producties 

 Werkgroep Excursies 

 Werkgroep Fotoarchief 

 Werkgroep Gildemaaltijden 

 Werkgroep Gipsafdrukken 

 Werkgroep Klokkengids stad Utrecht 

 Werkgroep Jacob van Eyckprijs 

 Werkgroep Luidschema's 

 Werkgroep Lustrumexcursies 

 Werkgroep Ritueel bij het Luiden 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
  



 

 

Word nu vriend van het 

Utrechts Klokkenluiders Gilde! 
 
 

Ik word lid van het UKG en geef een machtiging om de 
contributie voor het eerste jaar (€ 15) af te schrijven 
van mijn bankrekening. 

 

Naam: .................................................................................... m / v 
 

Voorletters: ...................................................................................  
 

Adres: ............................................................................................  
 

Postcode .......................................................................................  
 

Plaats: ............................................................................................  
 

Geboortedatum: ...........................................................................  
 

Telefoonnummer ..........................................................................  
 

e-mailadres: ..................................................................................  
 

Bankrekeningnummer:  ................................................................  
 

Datum: ..........................................................................................  
 
Handtekening*: 

 
 

*) Als u besluit om toch geen lid te worden, kunt u binnen 56 dagen na de 
incasso, het lidmaatschap ongedaan maken en uw contributie 
terugvorderen. 

 

 

Postbus 19175  3501 DD Utrecht 
 
 

 

Postbus 19175  3501 DD Utrecht 

 



 

 

 


