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ALLE KLOKKEN LUIDEN  
 
De touwen van de Dom hebben zich er al bij neergelegd. Kijk met hoeveel liefde en zorg ze altijd op de 

luidzolder van de toren worden achtergelaten als ze hun werk hebben gedaan. Gewoonlijk komen op 

Eerste Paasdag een man of twintig in alle vroegte de toren op zetten om bijna alle klokken en hun touwen 

aan het werk te zetten, de zogeheten Paasjubel. Maar dit jaar mogen ze allemaal blijven liggen, op één na. 
 

Alleen de Magdalena zal op de Dom te horen zijn, de zwaarste klok die door één luider is te hanteren. Daar 

zal het bij blijven. Met z’n allen tegelijk aan de touwen hangen is nu niet aan te bevelen. Zo legt het Corona-

virus met zijn anderhalve meterdogma voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ook de klokken van 

de Dom het zwijgen op. 
 

Het is een machtige traditie, die paasjubel. Dé luiding van het jaar. De Salvator, met zijn 8227 kilo de 

zwaarste van allemaal, buldert zich dan overal overheen. Alleen al voor die ene klok zijn vier leden van het 

Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) nodig. Met dat gewicht, je zou bijna zeggen dat overgewicht, moet de 

Salvator nu de vloer gunnen aan de veel rankere Magdalena (1600 kilo), overigens altijd al de favoriet van 

de luiders. 
 

ZWARE JONGENS 

De Magdalena is niet alleen zo gewild omdat je als luider in je eentje één klok aanstuurt, maar ook, legt 
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UKG-secretaris Arie Noordermeer uit, omdat de Magdalena in de paastijd eigenlijk de aanvoerder is. Het 

was immers Maria Magdalena die als eerste de uit zijn graf herrezen Christus ontmoette. Daarom beginnen 

alle luidingen in deze tijd met de Magdalena en sluiten de zware jongens pas later aan. Noordermeer: 

,,Omdat er nu ook geen fysieke kerkdienst op volgt, gebeurt er niet zoveel. Nou ja, misschien zullen er ook 

mensen zijn die zeggen: eindelijk een keer rust.’’ 

 

Overigens worden op initiatief van de Protestante Gemeente dit jaar van 9.55 tot 10 uur wel alle klokken 

van de stad geluid. Ook dat is een unicum, want gewoonlijk heeft elke kerk zijn eigen luidtijd, nu zijn ze er 

dus met z'n allen tegelijk. In de meeste gevallen worden die klokken elektrisch aangestuurd. Het Gilde gaat 

bij vier middeleeuwse kerken wel met de hand luiden. Behalve de Dom zijn dat de Jacobi-, de Geerte- en de 

Buurkerk. 
 

Alles is anders. ,,Het is een bijzondere tijd'', zegt Arie Noordermeer. ,,Een van de Gildeleden verwoordde 

het mooi toen hij zei: ‘Men zegt dat er veel leegte is, maar we kunnen ook proberen van de leegte ruimte te 

maken.’’ 
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Foto Fons Brasser. De luidzolder van de Domtoren in 1998. (Collectie SFU - Het Utrechts Archief. Copyright Fons Brasser) 
 
 
Heleen Hoogenboom, Nelleke van Ginkel, Robin Dekker en 48 anderen vinden dit leuk. 
13 keer gedeeld 
 
3 Opmerkingen 
 

Leonie Waalkens Weer een mooi verhaal. Ik heb op de Kromme Nieuwe Gracht gewoond, dichtbij het centrum. Ik 
vond het zalig om het luiden van de klokken van de Dom te horen!!! Elke keer weer. 
 
Luuk Huiskes Het is alsof Fons Brasser met zijn beeld dit heeft voorspeld. 
 
 
Letta van der Horst Helaas maar fijn dat nu alleen de Magdalena zal klinken. 
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