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Utrechts Klokkenluiders Gilde viert 40-jarig jubileum 
 

Utrechts Klokkenluiders Gilde 
40 jaar luid en duidelijk! 

 
Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) werd op Kerstavond 1979 opgericht in de Micha-

elskapel van de Domtoren. In die tijd waren de klokken van de Dom alleen op hoogtijdagen 

te horen, met behulp van een groep luiders die telkens op uitnodiging werd samengesteld. 

De doelstelling van het gilde is om klokken handmatig te luiden, op deskundige wijze en bin-

nen het verband van een gilde.  

Met 32 luidklokken, waarvan een groot deel ouder is dan 400 jaar, verzorgt het gilde jaarlijks 

meer dan 1000 luidingen in de stad Utrecht. Inmiddels telt het Gilde 900 leden waarvan er 80 

actief als luider zijn.  

Theo Poort, voorzitter van het UKG, zegt hierover: “Wij zijn bijzonder trots dat het UKG in 

veertig jaar is uitgegroeid tot een volwaardig Gilde dat haar plaats in de stad Utrecht heeft 

kunnen bevestigen. Het Gilde is een bloeiende vereniging met leden uit alle hoeken van de 

samenleving die zich inzetten voor behoud en gebruik van dit culturele erfgoed.”  

 
Jubileumjaar 

Vanaf de komende Kerstdagen zal een jaar lang aandacht worden besteed aan dit jubileum. 

Voor allerlei groepen, jong en oud, worden tijdens het jubileumjaar klokkenactiviteit georga-

niseerd. Er is een ambassadeur benoemd die dit jaar zelf ook 40 jaar wordt. Hij zal de UKG-

activiteiten promoten. Rond de luidingen worden er gasten ontvangen op de Domtoren. In 

2020 zullen dat vooral mensen zijn die dan 40 jaar worden. Er komt een klokkenwandeling 

langs de mooiste luisterplekken voor mensen met een visuele beperking. Voor kinderen wor-

den er spannende verhalen verteld op de luidzolder. Er is een dvd in de maak over de twee 

jeugdklokken die vorige jaar zijn gegoten en opgehangen in de Buurtoren en er komt een 

luidsimulator van de Buurklokken zodat iedereen zelf op de computer de klokken virtueel kan 

bespelen. Voor data van de activiteiten wordt verwezen naar website en sociale media. 
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Noot voor de redactie (niet bedoeld voor publicatie): 

 Meer informatie over het UKG is te vinden op www.klokkenluiders.nl of verkrijgbaar bij secreta-

ris Arie Noordermeer: (06) 129 29 894. 
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