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Domtoren viert zaterdag z’n 700ste verjaardag 

Op 26 juni 1321 legden de Domkanunniken Ja-

cob van Oudshoorn en Gijsbert van Everdingen 

de eerste steen van de Domtoren. Het Utrechts 

Klokkenluiders Gilde viert dit op zaterdag 26 juni 

2021 vanzelfsprekend met een bijzondere luiding. 

Maar we hebben meer in petto! 
 

UKG biedt herinneringspenning aan 

Het UKG heeft, om dit zevende eeuwfeest te 

markeren, een penning te laten slaan. Het eerste 

exemplaar hiervan - in zilver - wordt komende 

zaterdagmiddag om half drie op het Domplein 

uitgereikt aan burgemeester Sharon Dijksma. 

In het verleden zijn vaker penningen geslagen 

waarop de Domtoren is afgebeeld. Zo ontwierp 

Theo van de Vathorst in 1982 een fraaie gedenk-

penning bij het 600-jarig bestaan van de Domto-

ren. 

De UKG-commissie Public Relations nam het 

initiatief voor de nieuwe penning. Het ontwerp is 

gemaakt door vormgever en illustrator Onno van 

Geuns. Hij was al snel na de oprichting van het 

UKG als illustrator voor het Gilde actief, maakte 

tekeningen voor het toenmalige ‘Donateursblad’ 
en ontwierp omstreeks 1985 het Gildelogo. Onno 

ging ook nu weer aan de slag en kwam snel met 

een fraai en modern ontwerp.  
 
 

Programma 

Op zaterdag 26 juni 2021 zal deze penning ge-

presenteerd worden. Het eerste exemplaar wordt 

’s middags om 14.30 uur op het Domplein aange-

boden aan burgemeester Sharon Dijksma. We 

starten deze bescheiden plechtigheid met een 

feestelijk 10-gelui (Martinus en kleiner), waarna 

onze voorzitter en de burgemeester een korte 

toespraak houden. 

 

Een penning bestellen? 

De penning is geslagen in tombak, een mooie 

donkere legering. Hij is verpakt in een mooi doos-

je en te bestellen bij de gildewinkel van het UKG, 

e-mail: winkel@klokkenluiders.nl. De winkelprijs 

voor leden van het UKG bedraagt € 20. Voor niet-

leden is de prijs € 25.  

De penning is op 26 juni na afloop van de aan-

bieding te koop bij de UKG-kraam op het Dom-

plein. Nadien kan men de penning op twee 

adressen in Utrecht zonder verdere kosten afha-

len. De penning kan ook toegestuurd worden in 

de stevig doosje. De verzendkosten bedragen 

dan € 7,50.  
 

Reserveer een exemplaar! 
Liefhebbers kunnen intekenen voor een exem-

plaar bij: penningmeester@klokkenluiders.nl. Ver-

meld uw naam, adres, contactgegevens en of u 

de penning wilt afhalen of toegestuurd wilt krijgen. 

 

Gevelsteen 
Al 700 jaar prijkt aan de Zadelstraatzijde van de 

toren, naast de onderdoorgang, een gevelsteen in 

de toren die herinnert een de eerste steenlegging. 

 

 
 
De tekst luidt: 
 

Doen men screef MCCCXX en een 
leijt men van mij den eerste steen 
daer na MCCC en twe en tachtich 
was ic wolmaect so men siet waerachtich 
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