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Portret van het Utrechts Klokkenluiders Gilde

'Touwtrekken met de hemel'
Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) is een actieve vereniging in
de stad die er een bijzondere taak op nahoudt: het met de hand lui-
den van de klokken van de Domtoren, de Jacobitoren, de Buurtoren,
de Geertetoren, het kerkje van Blauwkapel, de RK Gertrudiskerk,
het Bartholomeus Gasthuis, het Academiegebouwen een klok in
een plantsoen in Zuilen. Jaarlijks verzorgt het UKG zo'n 700 luidin-
gen op deze locaties.

Klokken zijn muzikale instrumen-
ten die al een heel oude geschie-
denis kennen. Misschien mag je
Aäron wel de oudst bekende klok-
kenluider noemen. In Exodus 28,
35 staat namelijk dat hij aan de
zoom van zijn priesterkleed gou-
den belleties moet bevestigen
zodat het volk hoort dat hij het
heiligdom in- en uitloopt.
Archeologisch opgravingen heb-
ben vondsten van klokken en klok-
jes aan het licht gebracht uit zowat
alle eeuwen van de beschaving -
in zowel de westerse als de oos-
terse wereld. Pas in de 4e eeuw na
Chr. worden klokken gemeengoed.
Aanvankelijk in kloosters, maar al
gauw ook in kerkgebouwen. Oud-
ste klokken in Noord en Oost Gro-
ningen dateren uit de 11e eeuw.

Klokgebruik
Nog later waren klokken niet meer
exclusief voor liturgisch gebruik.
Ook het stadsbestuur kondigde er
zijn besluiten mee af of bekrach-
tigde er vonnissen mee. Markten
en kermissen werden ermee aan-

gekondigd en zelfs het openen en
sluiten van de stadspoorten. Dat is
overigens de reden de Waakklok
in de Buurtoren nog altijd luidt om
07.55 en 21.55 uur. Klokken die
voor kerkelijke gebruik gewijd zijn
hebben vrijwel altijd een naam.
Vaak zijn ze genoemd naar heili-
gen uit de kerkgeschiedenis. In de
middeleeuwen krijgen klokken
opschriften ("Ik roep de gelovigen",
"Ik beween de doden" etc.)
De Reformatie brengt verandering
in het gebruik van klokken. Men
volgt een veel soberder kerkelijke
kalender is daardoor loopt het
aantalluidingen ter ere van feest-
en naamdagen behoorlijk terug.
Bovendien doet het carillon zijn
intreden. Door een klavier te ver-
binden met een reeks klokken
kunnen melodleên worden ge-
speeld. Functionaliteit maakt
plaats voor vormaak.

Klokken worden weer vaker ge-
bruikt, de Domtoren krijgt in 1982
met de hergieting van de zeven
kleinste klokken weer zijn oor-
spronkelijke dertiendelig geluid
terug en er ontstonden her en der
in het land gilden of verenigingen
van klokkenluiders.
Zo ook in Utrecht. Sinds de Twee-
de Wereldoorlog worden de Dom-
kokken af en toe geluid door pad-
vinders. Dat gebeurde onder lei-
ding van de Stadstimmerman.
Toen deze eind jaren '70 met pen-
sioen ging, dreigde de klokken met
motoren te worden aangedreven.
Enkele van die padvinders vonden
dat maar niks en met nog enkele
anderen stichtten zij in 1979 het
Utrechts Klokkenluiders Gilde.

Wie de moeite neemt om een
luidschema van het UKG te bestu-
deren, ziet dat er nog best veel
relatie is tussen wat er in de kerk
gebeurt en hoe de klokken daarop
aansluiten. Binnen de Domkerk
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wordt veel warde gehecht aan
liturgie. Met hen heeft UKG dan
ook een jaarlijks overleg over het
luidschema. Minutieus worden alle
zon- en feestdagen doorgespro-
ken. En als er aan een baalde dag
aandacht wordt besteed in de
Domkerk, zoekt het UKG naar een
passende vertaling met de klok-
ken. Het kan dan gaan om speci-
ale combinaties die een muzikaal
motief uitdrukken (Gloria, Salva
Regina etc.) of het invoegen van
een klok die de naam draagt van
de heiige die centraal staat. De
meeste voorbijgangers ontgaat
deze subtiele details vermoedelijk;
het verschil tussen een gewone
vesperluiding en een luiding op
een hoogfeest zal de meeste men-
sen nog wel opvallen.

Kerk en stadsbestuur
Het UKG is een seculiere organi-
satie. Dat is een bewuste keuze.
Want het UKG heeft niet alleen
kerken als 'opdrachtgever'. De
meeste oude klokken zijn eigen-
dom van de stad en het gemeen-
tebestuur verlangt luidingen op
seculiere feestdagen zoals op
Koninginnedag en bij het Festival
Oude Muziek.
Toch is een belangrijk deel van de
luiders op de één of andere manier
wel gelovig. Sommigen van hen
zien het zelfs als een belangrijke
concretisering van hun betrokken-
heid bij kerk en geloof. Of, zoals
een klokkenluider het eens formu-
leerde: "klokluiden is voor mij
touwtrekken met de hemel".

Meer informatie op www.klokkenluiders.nl.


