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Inleiding

Het 38ste jaar van de UKG-geschiedenis is weer voorbij gevlogen! Maar niet voordat er 

weer ruim 1.000 luidingen werden uitgevoerd. En niet voordat we een offi  cieel vriend-

schapsverdrag sloten met de klokkenluiders uit het Belgische Roeselare. En ook niet 

voordat het ledenaantal doorgroeide tot 886 leden. En zo waren er in dit voorbije jaar 

nog veel meer bijzondere gildemomenten. Dit jaarverslag staat er vol mee. Ik hoop dat 

u geïnspireerd raakt bij het teruglezen van al die activiteiten.

Als bestuur realiseren we ons dat bij zo’n groeiende vereniging een steeds groter aan-

tal vrijwilligers nodig is om de zaak in goede banen te leiden. En ook dat gaat goed. 

De meeste taken kunnen naar behoren gedaan worden en om luider te worden staan 

mensen zelfs twee jaar op een wachtlijst.

Moesten we het jaarverslag vroeger illustreren met zelfgemaakte smartphone-foto’s, 

in dit jaarverslag zijn vrijwel alle foto’s van onze ‘Gildefotograaf’ Jeroen Nieuwint. 

Hartelijk dank!

Ook op fi nancieel vlak lopen de inkomsten in de pas met de uitgaven (of andersom!). 

Dankzij de contributies en de periodieke schenkingen, maar zeker ook door bijdragen 

van fondsen konden er heel mooie projecten tot stand worden gebracht. Zo werd er 

een professionele documentaire over het werk van het UKG en de Utrechtse klokken 

gemaakt, en aan het einde van het jaar bleek er ook voldoende geld te zijn toegezegd 

voor het jeugdklokkenproject.

Kortom, het gaat goed met onze vereniging! Het bestuur is dankbaar voor de brede 

steun die het Utrechts Klokkenluiders Gilde ondervindt van onze eigen leden, maar 

ook in de samenleving.

Ik wens u veel leesplezier met dit jaarverslag!

Arie Noordermeer,

Secretaris UKG
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Door het jaar heen …

ratie van de kapel zijn ook de klok en 

de klokkenstoel onder handen genomen. 

Uiteindelijk luidt de klok weer en is er 

in overleg tussen het UKG en de mensen 

van het Conservatorium een beperkt 

luidschema tot stand gekomen.

Gildemaaltijd
De Gildemaaltijd 2017 vond op vrijdag 

20 januari 2017 plaats in het Polman’s 

Huis. In deze voormalige sociëteitsruim-

te en kerkzaal was de laatste jaren een 

restaurant gevestigd. Eenmalig gebruik 

van dit gebouw werd mogelijk omdat 

het restaurant eruit vertrokken was en 

de verbouwing tot hotel nog niet gestart 

was. Ruim 75 luiders en andere actie-

ve leden genoten van een welverzorgd 

 diner en een mooie avond. Tijdens de 

Gilde maaltijd 2017 is afscheid genomen 

van de luiders Stef Knuvelder, Martijn 

Noordermeer, Ans Pals en Robert Vink.  

We nemen u mee door het jaar, langs een 

aantal belangrijke momenten van onze 

vereniging.

De aftrap
Gewoontegetrouw start een UKG-jaar 

met het verzorgen van een belangrijke 

luiding: op feestelijke wijze werd met 

een vol gelui op de Domtoren het jaar 

2017 ingeluid. Enkele tientallen luiders, 

leden en familieleden vierden hun jaar-

wisseling hoog in de Domtoren.

Huwelijksgeluk
Een huwelijk tussen twee luiders Duco 

van der Eijk en Florien Pals. Dat komt wel 

eens vaker voor, maar het blijft bijzonder. 

In dit geval helemaal omdat het huwelijk 

in het ziekenhuis moest worden gesloten 

als gevolg van een langdurige herstel-

periode die Duco moest ondergaan. We 

wensen hen veel geluk en gezondheid!

Voormalig ziekenhuis St. Johannes de 
Deo
In het voormalige ziekenhuis St. Johan-

nes de Deo aan de Mariaplaats huist 

sinds veertig jaar het Conservatorium, 

onderdeel van de Hogeschool voor de 

Kunsten Utrecht. Het gebouw beschikt 

nog over een kapel en daarop staat een 

klokkenstoel. Bij een uitvoerige restau- Gildemaaltijd 2017
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Speld van Verdienste
Bovendien kreeg Corry Bok tijdens de 

Gildemaaltijd de zilveren Speld van Ver-

dienste uitgereikt. Al vele jaren is zij de 

verpersoonlijking van de gastvrijheid 

van het UKG. Bij talloze ontvangsten en 

evenementen zorgt zij ervoor dat onze 

gasten niets tekort komen. Hulde voor 

dit soort vrijwilligers!  

Bezoek aan Vlaanderen
Onze voorzitter en secretaris bezoch-

ten op zondag 29 januari 2017 de Klok-

kenluidersmis en de daaropvolgende 

Nieuwjaarsreceptie van het Roeselaarse 

Klokkengilde. Dit was niet zomaar een 

uitstapje. Het UKG en de klokkenluiders 

van Roeselare voerden reeds enige tijd 

gesprekken om hun goede betrekkin-

gen vast te leggen in een vriendschaps-

verdrag. Dat gebeurde op maandag 1 mei 

2017 toen een bus vol Roeselaarse luiders 

en sympathisanten Utrecht bezochten.  

Demkaklok
Vrijdag 17 maart 2017 vond er een bijeen-

komst plaats met de meest betrokkenen 

om te bekijken of er een nieuwe klok-

kenstoel mogelijk is voor de gietstalen 

Demka-klok in Zuilen. Voor de ontwerp-

ideeën van het UKG bleek weinig ruimte. 

En aangezien de twee lokale organisa-

ties niet op één lijn kwamen, verandert 

er voorlopig niets aan de opstelling van 

deze klok bij het oorlogsmonument in 

het Hennie Knipscheerplantsoen.

Filmavond
Op 21 maart 2017 werd de lenteborrel ge-

houden. Deze bijeenkomst bestond uit 

een traditioneel fi lmavondje. Onder het 

genot van popcorn en een drankje keken 

we met enkele tientallen luiders naar het 

De Klokkenluider van de Notre Dame

Corry Bok met Speld
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fi lmdrama De klokkenluider van de Notre 

Dame, naar het verhaal van Victor Hugo, 

in de historische uitvoering met Charles 

Loug thon uit 1939.  

Bezoek van leerlingen
Op 7 april 2017 bezochten twee grote 

groepen leerlingen van het Sint  Gregorius 

College, in het kader van een  diaconale 

voettocht, de Domklokken. We hebben 

hen ontvangen met koek en frisdrank en 

uitleg gegeven over de geschiedenis en 

het gebruik van de klokken.

Algemene Ledenvergadering
Donderdag 20 april 2017 vond de jaarlijk-

se Algemene Ledenvergadering plaats. 

We kwamen bijeen in de Sint Gertrudis-

kerk. Het beleid van het bestuur kreeg 

de hartelijke instemming van de leden. 

Voor het eerst na vele jaren werd be-

sloten tot een contributieverhoging. Per 

1 januari 2018 wordt de minimumcontri-

butie verhoogd van € 15 naar € 17,50 per 

jaar. Omdat het in 2017 precies 500 jaar 

geleden was dat de Reformatie begon, 

werd op een luchtige manier stilgestaan 

bij de verschillen tussen protestants en 

katholiek. Jan Willem Wits, oud voorlich-

ter van de bisschoppenconferentie van 

de Rooms-katholieke kerk en kleinzoon 

van een protestantse predikant, was aan-

getrokken als spreker.   

Startend gilde Den Bosch
Op zaterdag 22 april 2017 was er een ont-

moeting met het startend klokkenlui-

dersgilde in Den Bosch. Zo’n 10 Bossche-

naren kwamen naar Utrecht en we 

voerden een nuttig en vriendschappe-

lijk gesprek. Na een gezamenlijke lunch 

volgde een gesprek met een delegatie 

van ons bestuur over de organisatie en 

de oprichting van een klokkenluidersgil-

de. Vervolgens was het de beurt aan de 

luidmeesters en kwamen de meer prak-

tische en technische zaken die te maken 

hebben met het luiden aan de orde. Ten-

slotte brachten we een bezoek aan de 

Buurtoren om daar samen de wekelijkse 

zaterdagmiddagluiding te verzorgen.  

Jan-Willem Wits

ALV 2017
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Koningsdag
De luiding op de Domtoren op 27 april 

2017, ter gelegenheid van Koningsdag, 

werd traditiegetrouw  af gesloten met 

een bezoek aan de burgemeester. Op het 

stadhuis werd een glas Oranjebitter ge-

dronken ter ere van de jarige koning.

Muzikaal bezoek 
Het UKG is altijd op zoek naar gasten die 

onze luidingen willen bijwonen en waar-

bij we kunnen laten zien en horen wat 

ons drijft; waarom handgeluide klok-

ken zo belangrijk zijn voor onze stad. 

De commissie Evenementen en PR heeft 

daarom een aantal Utrechtse zangkoren 

aangeschreven om hen uit te nodigen 

voor een ontvangst op zondagmorgen. 

Dat bleek een schot in de roos, want veel 

koren blijken wel geïnteresseerd in zo’n 

uitstapje.

Vriendschapsverdrag
Op maandag 1 mei 2017 bracht het Roese-

laarse Klokkengilde een bezoek aan 

Utrecht. In een plechtige bijeenkomst in 

het stadhuis werden we ontvangen in 

de grote trouwzaal. De Akte van Vriend-

schap tussen beide gilden werd offi  cieel 

ondertekend door beide burgemeesters, 

beiden tevens beschermheer van hun 

Klokkenluidersgilde, en door de schepen, 

respectievelijk wethouder van cultuur en 

een aantal bestuurders van beide organi-

saties. Onze Vlaamse vrienden brachten 

ook nog een bezoek aan de Jacobitoren 

en de Buurtoren.  

Ontvangst nieuwe leden
Op 25 mei 2017, Hemelvaartsdag, waren 

alle nieuwe leden uit het afgelopen jaar 

uitgenodigd voor een persoonlijke ken-

nismaking. Tientallen nieuwe leden ga-

ven aan deze uitnodiging gehoor. Voor 

velen van hen was dit een eerste ont-

moeting met de klokken en de klokken-

luiders. Na afl oop van de luiding werd 

koffi  e gedronken met de luiders en was 

er ruim de gelegenheid voor het stellen 

van vragen.

Jacob van Eyckprijs
Op vrijdag 2 juni 2017 werd voor de derde 

keer de Jacob van Eyckprijs uitgereikt. Elf 

inzendingen dongen dit keer mee naar 

deze driejaarlijkse prijs, bestaande uit de 

Jacob van Eyckpenning en een geldbedrag 

van € 2.000. Het UKG heeft deze prijs in 

2011 ingesteld voor een project dat ge-

richt is op behoud van cultuurhis torisch 

Bezoek Bossche luiders Ondertekening Vriendschapsverdrag
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erfgoed, op vernieuwende projec ten of 

op het stimuleren van wetenschappe lijk, 

campanologisch onderzoek in het Ne-

derlands taalgebied. De jury bestond dit 

keer uit: 

•  Marian van Dijk, directeur Museum 

Speel klok te Utrecht 

•  Frans Haagen, beiaardier, docent 

& coördinator Nederlandse 

Beiaardschool

•  Hette Meijering, voorzitter Kamper 

Klokkenluidersgilde “Geert van Wou”, 

winnaar Jacob van Eyckprijs 2014

•  Rudi van Straten, specialist klinkende 

monumenten, Rijksdienst Cultureel 

Erfgoed

•  Michel Veracx, voorzitter 

Klokkenluidersgilde Roeselare (B)

De uitreiking vond plaats in de Lutherse 

kerk en het klokkenkoor Brons trad op. 

Jaap Röell, cultuurondernemer en gale-

riehouder in Utrecht, reikte de prijs uit 

aan het restauratieproject van het Van 

Call-uurwerk dat in de Utrechtse Jacobi-

toren is geplaatst. Tijdens de uitreiking 

verraste de jury iedereen door ook nog 

een oeuvreprijs voor te stellen en wel 

voor Luc Rombouts die kort daarvoor 

aan de Universiteit van Utrecht cum lau-

de promoveerde op de geschiedenis van 

de beiaard.  

Klokkenrondleidingen
Ook op 2 juni 2017 werden in samenwer-

king met Toerisme Utrecht speciale klok-

kenrondleidingen verzorgd op de Dom-

toren. De gidsen van Toerisme Utrecht 

gaven op gebruikelijke wijze hun rond-

leiding en het UKG verzorgde het deel 

van de rondleiding bij de klokken. Na af-

loop werden de bezoekers ontvangen in 

de Michaëlskapel met een drankje en een 

hapje. Er bleek voldoende belangstelling 

voor twee rondleidingsgroepen.

Buitenlandse betrekkingen
In de bestuursvergadering van 12 juni 

2017 werd vastgesteld dat het UKG steeds 

meer buitenlandse contacten onder-

houdt. Er is een vriendschapsverdrag 

gesloten met een Belgisch gilde, van-

uit Bologna is er een briefwisseling ge-

weest over Europese contacten. Spaanse 

klokkenluiders willen alle locaties van 

handgeluide klokken in Europa in kaart 

brengen en hebben daarbij ook onze 

medewerking gevraagd. Bovendien wil-

len ze een internationale samenwerking 

bevorderen en informatie delen om ook 

jongere generaties enthousiast te maken 

voor het luiden van klokken. De Jacob 

van  Eyckprijs reikt verder dan Nederland 

en om de vijf jaar maakt het UKG een 

buitenlandexcursie. Kortom, de vraag is Luc Rombouts
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hoe het UKG zijn buitenlandcontacten 

het best kan vormgeven. We zijn het 

aan onze stand verplicht om daar op 

een goede manier invulling aan te geven. 

Ondanks zoekpogingen is het bestuur 

er nog niet in geslaagd om iemand te 

 vinden die hier vorm en inhoud aan wil 

geven.

Historie
Inmiddels bestaat onze vereniging zo 

lang dat er steeds minder mensen zijn 

die de begintijd van het gilde hebben 

meegemaakt. Om toch iets van die his-

torie vast te houden is het idee ontstaan 

om de mogelijkheid te onderzoeken dat 

er een bord op de luidzolder van de Dom-

toren komt te hangen waarop de namen 

van alle bestuurders vermeld worden die 

in de loop der jaren voorbij zijn geko-

men. Er zijn ideeën over vormgeving en 

kosten, maar de uitvoering laat nog even 

op zich wachten.

Theo Poort en Tark Wijchers hebben in 

april 2017 op de luidzolder van de Dom-

toren een vitrine in elkaar gezet. Deze 

was ons geschonken door het Centraal 

Museum. In de vitrine liggen diverse his-

torische voorwerpen en belangrijke me-

morabilia uit de UKG-geschiedenis.  

Kerkennacht
Op zaterdagavond 23 juni 2017 vond er in 

Utrecht weer een Kerkennacht plaats. De 

bedoeling is dat dan zoveel mogelijk ker-

ken en religieuze gebouwen hun deuren 

openen voor een breed publiek. Voor het 

UKG betekende dit niet alleen het verzor-

gen van een luiding ter ondersteuning 

van de opening van de Kerkennacht door 

burgemeester Van Zanen, maar ook de 

openstelling van de Buurtoren waarbij 

het publiek de gelegenheid kreeg om de 

klokken te bekijken en kennis te nemen 

van het werk van ons gilde.

Zomeravond beiaardconcerten
Van maandag 3 juli tot en met maandag 

14 augustus 2017 werden de wekelijkse 

zomeravond-beiaardconcerten van de 

Utrechtse Klokkenspel Vereniging in-

geluid vanaf de Domtoren. Bij het laat-

ste concert in deze reeks, op maandag 

21 augustus 2017, werd er geluid vanaf 

de Buurtoren omdat de centrale luister-

plaats voor het publiek op die avond aan 

het Buurkerkhof was ingericht.

Taart 
In 2017 was het was 150 jaar geleden dat 

K.F. Hein geboren werd. Ook kreeg het 

K.F. Hein Fonds in dit jaar een nieuw 

logo. Het fonds is een van de belangrijk-

ste op het gebied van cultuur in Utrecht. 

Het UKG heeft regelmatig, niet tever-

geefs, aangeklopt voor een bijdrage aan 

een van onze projecten. En als je iets te 

vieren hebt, trakteer je. Dat deed het 

fonds dan ook. Om het logo te promoten 

had men dit laten aanbrengen op 10 gro-

te taarten en die aangeboden aan tien Vitrine op luidzolder
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Utrechtse  instellingen waar ze trots op 

zijn. En raad eens… het UKG hoort daar 

ook bij! Op zondag 9 juli 2017 werd de 

taart bij het UKG bezorgd. De dienst-

doende luiders hebben hem na de luidin-

gen gezamenlijk opgepeuzeld.  

Lustrumreis
In juli kwam de werkgroep lustrumreis 

voor het eerst bijeen met het oog op 

het achtste lustrum in 2019. Het wordt 

zo langzamerhand traditie dat we dan 

een buitenlandse reis organiseren. Na 

ampele afwegingen heeft de commissie 

Noord-Italië als bestemming gekozen. 

Dat staat te gebeuren in september 2019 

dus we hebben nog ruim de tijd om die 

reis goed voor te bereiden. 

Sint Jacobus
Tijdens de luiding ter gelegenheid van 

de naamdag van Sint Jacobus werd op 

25 juli 2017 de traditionele luiding uitge-

voerd op de klokken van de Jacobikerk. 

Al even traditioneel werd deze luiding 

bijgewoond door enkele tientallen leden 

van het Nederlands Genootschap van 

Sint Jacob. 

Première
Op 22 augustus 2017 vond in kleine kring 

de première plaats van de documentaire 

Het ritme van de stad, die in opdracht van 

het UKG is gemaakt. Een aantal leden en 

enkele fondsen hadden aan deze produc-

tie bijgedragen. Samen met enkele hoofd-

rolspelers uit de fi lm werden ze uitgeno-

digd voor de première in het Huis van 

Sint Jacob. De documentaire is bedoeld 

om te gebruiken bij publieksontvangsten 

en hij is uitgezonden door RTV Utrecht. 

Dat gebeurde rond 11 november en rond 

kerst.  

Festival Oude Muziek
Op zaterdag 26 augustus 2017 leverde 

het UKG weer een fl inke bijdrage aan het 

Festival Oude Muziek. Met de klokken 

als oudste instrument van de stad werd 

op de Domtoren een vol gelui verzorgd 

dat vervolgens als een estafette over de 

stad uitwaaierde in verschillende wind-

richtingen. Steeds verder weg staande 

torens namen het gelui over. Op straat 

werd die luidestafette gevolgd door een 

enthousiaste groep festivalbezoekers die 

onder leiding van een klokkenluider van 

luisterplaats naar luisterplaats werden 

geleid.

Taart van K.F. Hein

Première Documentaire
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Dompleinfeest
Op zaterdag 2 september 2017 heeft het 

UKG deelgenomen aan het Domplein-

feest. Alle vrijwilligersorganisaties die 

op, onder of aan het Domplein werken, 

hebben de handen ineen geslagen en een 

feest georganiseerd ter gelegenheid van 

de oplevering van de nieuwe bestrating. 

Er is bij deze gelegenheid geluid, de beier-

installatie is op het Domplein neergezet 

en in de grote tent vond de publiekspre-

mière plaats van de documentaire. De 

jeugdluiders bakten bij deze gelegenheid 

pannenkoeken om geld in te zamelen 

voor hun jeugdklokken.  

Symposium
Zaterdag 9 september organiseerde de 

stichting Klinkend Erfgoed Nederland 

een symposium in Utrecht. Enkele jeugd-

luiders van het UKG zijn uitgenodigd om 

tijdens dat symposium iets over hun 

activiteiten te vertellen. Na afl oop van 

het programma konden geïnteresseerde 

deelnemers aansluiten bij de luiding van 

half zes op de Buurtoren.

Open Monumentendag
Op diezelfde zaterdag vierde Utrecht ook 

de Open Monumentendag. Gewoontege-

trouw is dat een dag waarop veel  UKG’ers 

in actie komen. Voor het eerst werden 

geen rondleidingen verzorgd naar de klok-

ken in Geertetoren. Na een ongeval in 2016 

beoordeelde het bestuur van het UKG de 

bereikbaarheid van deze luidzolder als te 

risicovol. Wel werden rondleidingen ver-

zorgd in de Buurtoren en de Jacobitoren. 

Verder waren informatiestands ingericht 

in de Pandhof en in de Buurtoren. 

Statuten en reglementen
Op 18 september 2017 stemde het bestuur 

in met de voorgestelde wijziging van de 

Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

Deze algehele herziening was voorbereid 

door een speciale werkgroep. Naast een 

herziening van deze basisdocumenten, 

bereidde de werkgroep ook een Gedrags-

code voor en een klachtenregeling voor 

ongewenst gedrag. Deze stukken zullen 

ter besluitvorming worden voorgelegd 

aan de Algemene Ledenvergadering in 

2018.

Herfstborrel
Woensdag 20 september 2017 vond de 

Herfstborrel plaats. Dit evenement be-

stond vooral uit een ontmoeting met ‘de 

buren’. Sinds een aantal jaren verzorgen 

vrijwilligers van Vrienden van Flora’s Hof 

het onderhoud van de fraaie tuin die aan 

de voet van de Domtoren ligt. Beide or-

ganisaties verzorgden een korte presen-

Pannenkoeken voor jeugdklokken
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tatie over hun activiteiten. Leuk om ken-

nis te maken met deze organisatie en dat 

vonden onze gasten ook van ons gilde.  

Najaarsexcursie
Op zaterdag 23 september 2017 reisde 

een bus vol UKG’ers naar de Hanzestad 

 Zutphen. Daar ontmoette men de klok-

kenluiders van de Sint Walburgiskerk 

en beklom men de toren. Vervolgens 

werd een carillonconcert beluisterd, uit-

gevoerd door Frans Haagen vanuit de 

Wijnhuistoren. ’s Middags werd de Sint 

Janskerk bezocht.  

Verenigingsavond
Op 11 november 2017 vond de jaarlijk-

se verenigingsavond plaats. Meer dan 

200 leden waren aanwezig bij het pro-

gramma in de fraaie aula van de Univer-

siteit Utrecht. Een vertegenwoordiger 

van Vluchtelingenwerk Midden-Neder-

land stond vanuit het gedachtegoed van 

Sint Maarten stil bij de positie van vluch-

telingen. De bestemming van onze Sint 

Maartensgift was dit jaar Villa Vrede, 

een Utrechtse organisatie waar mensen 

zonder verblijfstatus een dagbesteding 

Zutphen

Hersftborrel
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kunnen vinden. Dankzij de publieke col-

lecte konden we aan dit sympathieke 

initiatief een gift van € 1.500 meegeven. 

Tijdens deze avond vond ook de leden-

première plaats van de UKG-documen-

taire Het ritme van de stad. De mooie 

muzikale omlijsting van deze avond 

werd verzorgd door twee professionele 

musici uit de kring van luiders: Eveline 

Jansen bespeelde het orgel van de aula 

en Wouter  Iseger speelde bastrombone. 

Na het binnenprogramma begaf het pu-

bliek zich naar het Domplein om daar te 

luisteren naar de feestelijke luiding ter 

afsluiting van de feestdag van Sint Maar-

ten. Tenslotte werd de avond afgeslo-

ten met een glas warme bisschopswijn 

in de Michaëlskapel van de Domtoren, 

maar niet voordat John Boertje, Margriet 

Broekman, Frank Povel en Ad Sanders 

werden gecertifi ceerd als klokkenlui-

der; Ton Viguurs werd gecertifi ceerd als 

 Bartholomeusluider en Rebekka Bezemer 

als jeugdluider.  

Luidrekeningen
Bij de najaarseditie van Luid en Duide-

lijk verscheen ook een publicatie over 

Luidersrekeningen 1565/1566 van de Sint 

Martijns toren – ofwel onze eigen Dom-

toren – van de hand van Simon den Daas 

en Casper Staal. De publicatie geeft een 

goed beeld van de luidingen tijdens fees-

ten in de late Middeleeuwen.

Ledenonderzoek
In het najaar van 2017 werd door de Com-

missie Evenementen & PR een uitgebreid 

ledenonderzoek uitgevoerd. Dat onder-

zoek was enerzijds bedoeld om de gege-

vens uit de ledenadministratie te toetsen 

en zo mogelijk aan te vullen. Maar we 

wilden ook de mate van waardering we-

ten voor het beleid en hoe men zich be-

trokken voelt bij het UKG. Aan de hand 

van de uitkomsten hoopt het bestuur 

in de nabije toekomst goede keuzes te 

kunnen maken. Begin 2018 moeten de 

conclusies uit het onderzoek nog wor-

den vastgesteld. In ieder geval is al wel 

duidelijk dat er sprake was van een hoge 

respons (34,3%) en van een grote waar-

dering voor het lidmaatschap. Dat wordt 

gewaardeerd met een 8,3 (in de schaal 

van 1-10).

Luidsimulator
In het kader van zijn profi elwerkstuk 

voor het vak informatica, bouwde 

 Martijn Noordermeer een luidsimulator 

met behulp van geluidsfragmenten van 

de klokken van de Domtoren, gemaakt 

door Theo van Soest. De bedoeling is dat 

iedereen op de website zelf aan de slag 

kan met de Domklokken: zelf combina-

ties uitproberen, luidmotieven naboot-

sen of in het kader van je opleiding als 

klokkenluider oefenen welke klank bij 

welke klok hoort. Hopelijk wordt deze 

applicatie in 2018 via de website van het 

Gildeavond
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UKG gepubliceerd. Martijn overweegt 

om ook nog een simulator te maken 

voor de klokken van de Jacobitoren en 

de Buurtoren.

Inluiden Advent
Op zaterdag 2 december 2017 luidde het 

UKG de werkweek niet uit met de klok-

ken van de Buurtoren, maar met de Dom-

klokken. Aanleiding was dat de zondag 

erna de Adventtijd begon. En het inluiden 

van Advent wordt een steeds belangrij-

kere traditie in Utrecht. In de Pandhof 

was een grote kerstboom geplaatst en na 

een korte toespraak van de Lutherse pre-

dikant namens de Utrechtse kerken wer-

den de lichtjes in de boom ontstoken en 

de Domklokken geluid. In de omgang van 

de Pandhof was een informatiemarkt in-

gericht; ook het UKG was er aanwezig en 

deelde kerstkransjes en mandarijnen uit.

Winterborrel
Op 27 december 2017 was er de Winter-

borrel. Een informele ontmoeting tussen 

UKG-leden onder het genot van olie bollen 

en Glühwein. Enkele tientallen luiders en 

leden kwamen op deze uitnodiging af.

Jeugdklokken
Door de jeugdluiders is het plan ontwik-

keld om voor de Buurtoren twee nieuwe 

luidklokken te laten maken waardoor 

het gelui weer op middeleeuwse sterkte 

komt. De ene klok gaat Ponciaan &  Agnes 

heten – een verwijzing naar klokken die 

daar ooit gehangen hebben; de andere 

gaat Catharina-Amalia heten – vernoemd 

naar onze kroonprinses. De totaalbegro-

ting voor dit project bedraagt een  kleine 

60.000 euro. Aan het eind van 2017 was 

dit bedrag bijna geheel verworven. Le-

den van het UKG hebben bijgedragen, er 

zijn speciale acties gevoerd en er wer-

den fondsen aangeschreven. Het bestuur 

sprak in december het vertrouwen uit dat 

ook het ontbrekende bedrag nog wel bij-

eengebracht zal worden. Het licht werd 

dan ook op groen gezet om de volgen-

de fase in te gaan: formele toestemming 

vragen aan de eigenaar, zorgen voor de 

benodigde vergunningen, de ontwerpte-

keningen voor de klokkenstoel afmaken 

en een presentatie voorbereiden voor de 

Algemene Ledenvergadering in 2018. De 

volgende fase zal bestaan uit het ver-

strekken van de opdracht tot gieting en 

het bouwen van de klokkenstoel. De kans 

is groot dat we eind 2018 de nieuwe klok-

ken kunnen horen vanuit de Buurtoren. 

Voormalig Hiëronymus Gasthuis
Enkele bewoners van het voormalige 

 Hiëronymus Gasthuis aan de Maliesin-

gel willen de klok die bij de voormalige 

kapel ruimte hangt, weer luidbaar maken. 

Met enkele initiatiefnemers is gesproken 

over fondswerving ten behoeve van de 

restauratie van de klok en de tractuur, 

maar ook over de mogelijkheden om de 

klok daarna in te zetten als luidplek. De 

restauratie heeft inmiddels vorm gekre-

gen maar de klok wordt nog niet geluid. 

De gesprekken gaan nog voort.  

Gidsen gidsen gidsen
Onder deze speelse titel is in 2017 een pro-

ject opgezet waarbij ervaren gidsen uit 

UKG-kring, anderen, bij voorbeeld mensen 

die gids willen worden, op weg helpen. 
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Steeds vaker zijn er ledenontvangsten 

rondom luidingen en niet zelden is daar 

ook behoefte aan uitleg en toelichting. 

Besloten is met het samenstellen van een 

soort handboek waarin de geschiedenis 

bij elkaar is gebracht. Niet dat elke gids 

dat uit het hoofd moet leren, maar het 

is wel een naslagwerk waarin vrijwel alle 

antwoorden zijn te vinden. Een beperkt 

deel bevat de informatie die de gidsen 

minimaal paraat zouden moeten hebben. 

Wouter Iseger heeft hiertoe om te begin-

nen een handboek gemaakt voor de Dom. 

Een prachtig resultaat; er wordt nog na-

gedacht of en hoe het boek ook breder 

beschikbaar kan komen dan alleen voor 

de gidsen. Dergelijke gidsen over de Buur-

toren en de Jacobitoren volgen nog.

Publiciteit
In 2017 zijn er weer drie edities versche-

nen van Luid&Duidelijk : twee reguliere 

Hiëronymus Gasthuis

nummers in het voor- en najaar en in 

maart het jaarverslag over 2016. Binnen 

en buiten de vereniging groeit de waar-

dering voor dit hoogwaardige ledentijd-

schrift.

Naast Luid&Duidelijk verscheen ook vijf 

maal de (digitale) nieuwsbrief om de le-

den actueel te kunnen informeren. 

Met grote regelmaat is er ook in het af-

gelopen jaar weer bericht over het werk 

van het UKG. Veelal ging het daarbij om 

lokale of regionale media; een enkele 

keer betrof het de landelijke radio en TV. 

Drie items die er in de media uitspron-

gen in 2017 waren:

- De uitreiking van de derde editie van 

de Jacob van Eyckprijs,

- Een mooie sfeerreportage in 

Straatnieuws,

-  De uitzending van de  UKG- 

documentaire Het ritme van de stad 

op de lokale en  regionale TV.
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Het luiden

Aantal
In 2017 werd 1.059 keer geluid. Opnieuw 

een lichte stijging doordat er dit jaar geen 

klokken langdurig buiten gebruik waren. 

Eén luiding kan betekenen dat er één 

klok werd geluid, maar ook dat er 

een vol gelui was waarbij 24 luiders 

 wer den ingeschakeld. Als alle uitgevoer-

de  luid (mees ter)beurten worden opge-

teld,  komen we op circa 2.500 inspan-

ningen. Een forse prestatie! Achterin dit 

jaar  ver slag is een overzicht opgeno men 

van alle in het verslagjaar uitgevoerde 

 luidingen. 

College van Luiders
In het College van Luiders hebben zich 

enkele wijzigingen voorgedaan in 2017. 

Dick van Dijk, Paul Essens, Erik Loggen 

en Cees Tims stopten als luider. In hun 

plaats werden Daniëlle Alexander, Olaf 

Graeff, Frans Jacobs, Lidewijde Kwant, 

Trudie Leerink en Jeroen Nieuwint toe-

gelaten als aspirant-luider. Vier luiders 

hebben in 2017  hun opleiding met goed 

gevolg afgerond. Op 11 november 2017 
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werden John Boertje, Margriet Broek-

man, Frank Povel en Ad Sanders gecerti-

fi ceerd als klokkenluider. Rebekka Beze-

mer werd gecertifi ceerd als jeugdluider.  

De doordeweekse luidingen in het 

 Bartholomeus Gasthuis worden verzorgd 

door een vaste luidersgroep. Ton Viguurs 

werd op 11 november 2017 gecertifi ceerd 

als Bartholomeusluider. De Bartholo-

meusluiders vierden dit verslagjaar het 

650-jarig bestaan mee van het gasthuis. 

Hoogtepunt van de feestelijkheden was 

het bezoek van H.M. Koningin Máxima 

op 24 augustus 2017, waarbij de Bartholo-

meusluiders voor haar een soort erehaag 

vormden. 

In de toelatingsprocedure voor luiders 

werd dit jaar een kleine maar niet onbe-

langrijke wijziging afgesproken. Alvorens 

aspirant-luiders te certifi ceren krijgen zij 

voortaan een gesprek met de voorzitter 

van het UKG. Niet om hun geschiktheid 

te beoordelen want dat is dan al gedaan 

door het College van Luidmeester. Maar in 

een groeiende vereniging is het belangrijk 

het persoonlijk contact te onderhouden.

Op 11 november 2017 werd er gebeierd op 

de Buurtoren. Dit beieren kwam in de 

plaats van de luiding die normaal gespro-

ken ook vanaf de Buurtoren voorafgaat 

aan de oecumenische Sint Maartens-

vesper in de Domkerk.

College van Luidmeesters
Het College van Luidmeesters  kwam in 

het afgelopen jaar tweemaal bijeen. Luid-

meesters besteden veel aandacht aan 

het opleiden van de luiders en de vor-

deringen die ze daarbij maken. In 2017 is 

ook een calamiteitenoefening gehouden, 

waarbij de Domtoren moest worden ont-

ruimd tijdens een luiding. 

In het verslagjaar werden de luidmees-

ters Sjoerd van Geuns, Johan van den 

Hurk, Rogier Schokker en Anna van 

Soest voor twee jaar herbenoemd als 

luidmeester.

Máxima en de Bartholomeusluiders  Foto: Rogier Bos
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De vereniging

Ledengroei
Opnieuw groeide het aantal leden van 

het UKG. Aan het einde van het verslag-
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jaar telde het UKG 886 leden. In 2017 

schreven zich 80 nieuwe leden in (vorig 

jaar 67) en in de loop van het jaar wer-
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Zingend Brons

den 44 leden uit geschreven (vorig jaar 

waren dat er 37). Het aantal actieve le-

den ligt boven de 100. Een volledig over-

zicht van actieve leden is opgenomen in 

de bijlage. Om wat meer zicht te krijgen 

op de meerjarige trends van in- en uit-

schrijvingen is hiernaast ook een grafi ek 

opgenomen die dat in beeld brengt.   

Bestuur
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 

acht keer vergaderd.

Klokkenkoor Brons
Het UKG-koor, genaamd Brons, trad in 

2017 drie keer op. Dat gebeurde bij de 

Gildemaaltijd in het Polman’s Huis, in 

Vleuten ter gelegenheid van de Nationa-

le Gedichtendag en op Stadsdag 2017 bij 

de uitreiking van de Jacob van Eyckprijs. 

In het koor zingen zowel luiders, mensen 

die op de wachtlijst staan om luider te 

worden, als niet-luidende UKG-leden. Het 

repertoire van Brons bestaat uit klok-

kenliederen. Het UKG-koor staat onder 

leiding van Dick van Dijk en telt negen 

heren en veertien dames.  

Gildewinkel
Bij speciale gelegenheden, zoals Open 

Monumentendag, de Adventsmarkt en St. 

Maarten, worden de artikelen ook recht-

streeks aan belangstellenden verkocht. 

De omzet van de winkel en van gildekle-

ding bedroeg dit jaar € 1.990 (vorig jaar 

was dat € 1.371). De gildewinkel wordt ge-

rund door Peter van Rijn;  Aurelia  Kroezen 

zorgt voor de gildekleding.
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Financieel Jaarverslag 2017

Verslag van de penningmeester

Het fi nanciële resultaat in het verslag-

jaar was positief begroot op € 410 en 

kwam uit op een plus van € 725. Een 

stabiel resultaat, zou je verwachten, en 

dat is het ook. Maar achter deze keurige 

bedragen gaan enkele grotere ontwikke-

lingen schuil.

Allereerst werd in 2017 de documentai-

re Het ritme van de stad gerealiseerd. Dat 

betekent dat in dit jaar alle opbrengsten 

en kosten in de jaarrekening worden 

opgenomen. In totaal was voor dit pro-

ject € 21.288 beschikbaar; hiervan kwam 

€ 10.250 uit fondsenwerving, € 5.625 uit 

crowdfunding onder de leden en € 5.413 

uit bestaande reserveringen van het UKG.

De totale kosten van de documentaire, 

inclusief de kosten van fondsenwerving, 

crowdfunding en presentatie, bedroegen 

€ 22.385. Het verschil tussen opbrengsten 

en kosten, tenslotte, bedroeg € 1.097; dit 

bedrag is ten laste van de jaarrekening 

2017 gebracht.

Een verrassing bracht ons de Jacob van 

Eyckprijs, die eens in de drie jaar door 

het UKG wordt uitgekeerd voor een cam-

panologische prestatie van formaat. De 

onafhankelijke jury kon uit elf prachtige 

inzendingen geen keuze maken en be-

sloot om twee winnaars aan te wijzen. 

De ene prijs ging naar de restauratie van 

het Van Call-uurwerk in de Jacobikerk, 

die na jaren van intensieve activiteit in 

2017 werd afgerond.  

De andere prijs, een ‘oeuvre-prijs’ werd 

uitgereikt aan Luc Rombouts voor zijn 

prachtige publicaties, waaronder het 

boek Zingend Brons uit 2010, en zijn dis-

sertatie The Origin of the Carillon over de 

oorsprong van de beiaard, waarop hij 

Penningmeester aan het woord

Prijs voor Van Call-uurwerk
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in 2016 cum laude promoveerde aan de 

 Universiteit Utrecht.

De fi nanciële betekenis was dat het 

UKG moest beslissen of de geldprijs van 

€ 2.000 in tweeën gesplitst zou worden, 

dan wel dat er tweemaal dit bedrag 

uitgekeerd zou worden. Gezien de bij-

zondere, eenmalige, situatie besloot het 

bestuur tot het laatste. Het bleek moge-

lijk deze uitgave op te vangen binnen de 

begroting.

Naast deze ‘grote zaken’ ging het fi nan-

ciële verenigingsleven zijn gewone gang. 

Het aantal leden steeg dit jaar tot 886. En 

de contributie-inkomsten groeiden mee 

tot € 16.639. Uw penningmeester bena-

drukt hier graag nog eens het belang van 

deze contributies. Ze maken het mogelijk 

om de vereniging geheel zonder struc-

turele subsidies gaande te houden. Het 

UKG haalt weliswaar subsidies binnen, 

maar uitsluitend voor projecten zoals de 

documentaire, de jeugdklokken etc. Alle 

reguliere activiteiten worden uit eigen 

middelen opgebracht. Dat houdt ons zelf-

standig, en voorkomt dat we kwetsbaar 

worden. 

De 799 betalende leden betaalden gemid-

deld € 20,82 tegen € 19,46 een jaar eerder.

Het fi nanciële resultaat is positief en 

komt uit op € 725. Het bestuur stelt voor 

dit resultaat toe te voegen aan het Eigen 

Vermogen. Ook voor 2018 rekenen we op 

een positief resultaat.

De minimumcontributie bedraagt al 

meer dan tien jaar € 15,--. In de Algemene 

Ledenvergadering van april 2017 is beslo-

ten het minimumbedrag te verhogen tot 

€ 17,50 om mede daardoor in staat te zijn 

zelfstandig nieuwe activiteiten te ont-

wikkelen en de bestaande te verbeteren.

Utrecht, februari 2018

Bram van der Wees

penningmeester UKG

Toelichting op de Staat van Baten en 
Lasten

Baten
Na een kleine dip in de groei van de 

contributie-inkomsten in 2016 werd de 

groei in 2017 weer goed voortgezet. De 

opbrengst was hoger dan begroot. Zeven 

leden maken gebruik van de mogelijk-

heid tot periodieke schenking.

De post ontvangen giften is lager dan 

in 2016 doordat toen gedurende het 

hele Sint-Maartensjaar op verschillen-

de manieren geld werd geworven voor 

Stichting Leergeld. Maar de collecte op 

11  november 2017 voor Villa Vrede bracht 

toch het prachtige bedrag van € 1.000 op.

De jaarlijkse vergoeding van de gemeen-

te Utrecht voor het luiden van de Dom-

klokken is conform het contract met het 

gemeentelijk indexcijfer verhoogd, waar-

door deze steeg naar € 392.

Het Gilde luidt altijd pro deo, ook bij 

‘rouw en trouw’. Van de betrokkenen 

komt dan vaak een vrijwillige gift. Dit 

leverde samen met de bijdrage van de 

Organisatie Oude Muziek € 500 op.

De omzet van de Gildewinkel bedroeg 

€ 945, iets minder dan vorig jaar. De in-

komsten uit verkoop van gildekleding 

waren fl ink hoger: € 825. Uit de verkoop 

van boeken kwam nog € 220 binnen.
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Lasten
Organisatiekosten omvatten bestuurs-

kosten, de ledenvergadering, het jaarver-

slag, premies en abonnementen, repre-

sentatiekosten en lidmaatschappen.

Communicatie omvat de kosten van Luid 

& Duidelijk, de website, promotie en 

 porto.

Onder Overige Activiteiten vallen de 

seizoenborrels en de kosten van de 

Ontvangst commissie. 

Er werden in het verslagjaar nieuwe ar-

tikelen en gildekleding ingekocht voor 

€ 1.810.

Donaties aan derden betreffen onder 

meer de St. Maartensgift aan Villa  Vrede. 

De opbrengst van de collecte werd door 

het bestuur aangevuld met € 500 tot 

€ 1.500.

De Jacob van Eyckprijs is in 2011 door 

het UKG ingesteld als stimuleringsprijs 

voor een bijzondere prestatie op het ge-

bied van de campanologie. In 2017 is de 

prijs voor de tweede keer uitgereikt. In 

de tussenliggende jaren reserveren we 

€ 1.500 voor de prijs en de presentatie.  

Begroting
Voor 2018 houden we voor alle posten 

rekening met min of meer gelijke, over 

de jaren gemiddelde, opbrengsten en 

kosten. Bij Organisatiekosten houden 

we rekening met extra drukwerk omdat 

de bestaande voorraden briefpapier en 

enve loppen aangevuld moeten worden.

Naar verwachting komt in 2018 het pro-

ject jeugdklokken tot realisatie. Het hier-

mee gemoeide bedrag van € 58.000 is 

zowel bij de baten als bij de kosten op-

genomen. 

In het voorjaar vindt opnieuw een ex-

cursie plaats naar Maastricht. De kosten 

worden door de deelnemers zelf gedra-

gen.

Balans
Opmerkelijk aan de Balans is de post 

Vooruitontvangen Jeugdklokken.  Enkele 

grote subsidiegevers hebben hun  bijdrage 

al overgemaakt.

Vermogen
Het bestuur stelt voor het positieve saldo 

van € 725 toe te voegen aan het Vermo-

gen, dat dan per 31 december groeit naar 

€ 19.383.

Verslag van de Kascommissie
De Kascommissie van het UKG over 

het boekjaar 2017 bestond uit Constant 

 Henkel en John van Lemmen. Zij con-

troleerden op dinsdag 13 maart 2018 ten 

huize van de penningmeester de boek-

houding en de juistheid van de verslag-

legging van de penningmeester daarvan.

Op grond van hun bevindingen stelt de 

Kascommissie de ledenvergadering voor De Jacob van Eyck-penning
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Baten en Lasten
resultaat begroting resultaat begroting

2017 2017 2016 2018

BATEN

Contributies 16.639 15.900 15.545 17.500

Giften 1.235 1.100 3.732 1.200

Luidingen 892 1.290 1.358 900

Bijdragen ontvangsten 115 200 410 100

Bijdragen gildemaaltijd 2.045 2.255 1.992 2.100

Bijdragen excursies 2.585 3.500 2.550 2.500

Inkomsten artikelen 1.990 990 1.371 1.300

Rente ontvangen 405 450 433 405

   Totaal regulier 25.905 25.685 27.391 26.005

Documentaire 21.288 22.000 0 0

Jeugdklokken 0 0 0 58.000

Grote excursies 0 0 64.227 5.000

Totaal 47.193 47.685 91.618 89.005

LASTEN

Organisatiekosten 3.723 4.300 4.028 5.288

Communicatie 7.658 7.150 7.620 7.050

Luidingen 0 250 238 300

Gildemaaltijd 1.517 2.255 2.022 2.100

Excursies 2.349 3.500 2.802 2.500

Verenigingsavond 1.628 1.800 1.787 1.800

Overige activiteiten 586 1.600 1.478 1.350

Inkoop artikelen 1.810 1.100 615 1.200

Bankkosten 275 320 292 300

Donaties aan derden 1.650 1.500 4.207 1.650

Overige reserveringen 0 0 0 0

   Totaal regulier 21.196 23.775 25.089 23.538

Documentaire 22.385 22.000 0 0

Jacob van Eyckprijs 2.887 1.500 1.500 1.500

Jeugdklokken 0 0 0 58.000

Grote excursies 0 0 64.227 5.000

46.468 47.275 90.816 88.038

Resultaat 725 410 802 967

het bestuur decharge te verlenen over 

het in het jaar 2016 gevoerde fi nanciële 

beheer en beleid.

De uitgebreide verklaring van de Kas-

commissie zal op de Algemene Ledenver-

gadering worden voorgelezen.
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Balans per 31 december 2017

Activa 2017 2016 Passiva 2017 2016

Kas (web-)winkel 67 162 Vermogen per 1 januari 18.658 20.268

Triodos 19 83 09 309 231 5.067 Vermogensmutaties 0 -2.413

Triodos 

Rendementrekening
30.094 16.189 Resultaat over boekjaar 725 802

Triodos Spaardeposito 15.000 15.000 Vermogen per 31 december 19.383 18.658

Totaal liquide middelen 45.392 36.418

Reserve nieuwe klokken 2.492 2.492

Debiteuren algemeen 77 0 Reserve documentaire 0 0

Debiteuren luidingen 0 0 Reserve lustrumexcursie 0 0

Debiteuren subsidies 0 5.750 Reserve winkelartikelen 0 0

Debiteuren webwinkel 0 0 Reserve Jacob van Eyckprijs 0 3.000

Nog te ontvangen 

contributie
50 15 Reserve klokkenmuseum 2.869 869

Nog te ontvangen rente 124 124 Reserve publicaties 223 223

Totaal debiteuren 251 5.889 Reserve website 0 0

Reserve gildemaaltijd 0 0

Voorraden 10 10 Totaal reserves 5.584 6.584

Vooruitbetaalde posten 280 10.152

Vooruitbetaald excursie 

Tours
0 0 Crediteuren 52 3.105

Totaal overige activa 290 10.162 Vooruitontv. contributie 275 215

Vooruitontv. gildemaaltijd 1.465 1.870

Vooruitontv. Excursies 2.235 0

Vooruitontv. documentaire 0 15.788

Toezeggingen 

documentaire
0 5.750

Vooruitontv. Jeugdklokken 16.939 500

Totaal overige passiva 20.966 27.228

Totaal activa 45.933 52.470 Totaal passiva 45.933 52.470
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Bijlagen

Overzicht  van de 1.059 uitgevoerde luidingen 

Luidingen Domtoren (198)
 Drievoudige luiding voor de kerkdienst op 
de zondag van Driekoningen (8 jan)
 Drievoudige luiding voor de kerkdienst op 
Eerste Paasdag (16 apr)
 Drievoudige luiding voor de kerkdienst op 
Eerste Pinksterdag (4 jun)
 Drievoudige luiding voor de kerkdienst op 
Eerste Kerstdag (25 dec)
 50 dubbele luidingen op zondagmorgen 
voor de vieringen in de Dom kerk
 53 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 zomer-
avond beiaard concerten op ver zoek van de 
Utrechtse Klokkenspel Vereni ging (tussen 
3 jul en 14 au g)
 3 luidingen ter gelegenheid van de vespers 
op maandag t/m woensdag in de Stille Week 
(10 t/m 12 apr)
 3 luidingen ter gelegenheid van de Kerst-
nachtdiensten (24 dec)
 2 feestelijke luidingen ter gelegenheid van 
de naamdag van Sint Maarten (11 nov)
 2 luidingen bij het Dompleinfeest ter 
gelegenheid van de herinrichting van het 
Domplein (2 sep)
 Middernachtelijk vol gelui op de grens van 
2016 en 2017 (1 jan)
 Luiding op verzoek van het College van 
Bestuur van de Universiteit Utrecht, ter 
gelegenheid van de 380e Dies Natalis 
(27 mrt)
 Dubbele luiding ter gelegenheid van 
de viering in de Domkerk op Witte   
Don derdag (12 mrt)

 Luiding ter gelegenheid van de Paas nacht-
dienst (15 apr)
 Luiding op de vroege Paasmorgen voor de 
Paasjubel op het Domplein (16 apr)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van 
Koningsdag (27 apr)
 Luiding bij de Stille Tocht tijdens de 
Nationale Dodenherdenking (4 mei)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 
viering van Nationale Bevrijdingsdag (5 mei)
 Luiding ter gelegenheid van een Europa-
vesper in de Domkerk (9 mei)
 Luiding ter gelegenheid van de uitvaart van 
oud-burgemeester mw. A.H. Brouwer-Korf 
(19 mei)
 Luiding ter gelegenheid van Hemel vaarts-
dag (25 mei)
 Luiding ter gelegenheid van de viering van 
Stadsdag (2 jun)
 Luiding ter gelegenheid van de opening van 
Kerkennacht Utrecht (23 jun)
 Luiding ter gelegenheid van een uitvaart in 
de Domkerk (29 jun)
 Luiding ter gelegenheid van de bevestigings-
dienst van een nieuwe predikant binnen de 
Protestantse Gemeente Utrecht (1 jul)
 Luiding ter gelegenheid van het openings-
concert van het Festival Oude Muziek 
(25 aug)
 Vol gelui ter gelegenheid van de luid estafet-
te binnen het Festival Oude Muziek (26 aug)
 Luiding ter gelegenheid van het langstrek-
ken van de Willibrordproces sie (10 sep)
 Luiding ter gelegenheid van de viering van 
500 jaar Reformatie in aanwezigheid van 
Z.M. de Koning (31 okt)
 Luiding ter gelegenheid van de Sint 
Maartensparade (4 nov)
 Luiding ter gelegenheid van de intocht van 
Sint Nicolaas in Utrecht (19 nov)
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 Luiding ter gelegenheid van het begin van 
Advent 2017 (2 dec)
 Luiding ter gelegenheid van de dienst op 
oudejaarsavond (31 dec)

Luidingen Jacobitoren (174)
 Dubbele luiding voor de kerkdienst op 
Eerste Paasdag (16 apr)
 Dubbele luiding voor de kerkdienst op 
Eerste Pinksterdag (3 jun)
 Dubbele luiding voor de kerkdienst op 
Eerste Kerstdag (25 dec)
 52 luidingen voor de kerkdiensten op 
zondagmiddag
 51 luidingen voor vieringen op zondag avond
 50 luidingen voor de kerkdiensten op 
zondagmorgen
 Luiding ter gelegenheid van de viering 
op Nieuwjaarsdag (1 jan)
 Luiding ter gelegenheid van een uitvaart-
dienst (8 mrt)
 Luiding voor de kerkdienst op Biddag voor 
gewas en arbeid (14 mrt)
 Luiding voor de kerkdienst op Witte 
Donderdag (13 apr)
 Luiding voor de kerkdienst op Tweede 
Paasdag (17 apr)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van 
Koningsdag (27 apr)
 Luiding ter gelegenheid van het bezoek van 
de Klokkenluiders uit Roeselare (B) (1 mei)
 Luiding ter gelegenheid van Nationale 
Bevrijdingsdag (5 mei)
 Luiding ter gelegenheid van Hemel vaarts-
dag (25 mei) 
 Luiding voor de kerkdienst op Tweede 
Pinksterdag (4 jun)
 Luiding ter gelegenheid van een huwelijks-
inzegening (15 jul)
 Luiding ter gelegenheid van de naamdag 
van St. Jacobus (25 jul)
 Vol gelui ter gelegenheid van het Festival 
Oude Muziek Utrecht (26 aug)
 Diverse luidposes ter gelegenheid van rond-
leidingen op Open Monumenten dag (9 sep)
 Luiding ter gelegenheid van het toren bezoek 
van een aantal gemeente le den van de 
Jacobikerk op hun startzondag (17 sep)
 Luiding voor de kerkdienst op de Dankdag 
voor gewas en arbeid (1 nov)

 Luiding ter gelegenheid van de oecume-
nische Sint Maartensvesper in de Domkerk 
(11 nov)
 Luiding ter gelegenheid van een 
adventdienst (22 dec)

Luidingen Blauwkapel (46)
 30 luidingen voor de dienst op zondag-
morgen (tussen 16 apr en 5 nov)
 7 luidingen ter gelegenheid van een 
huwelijksinzegening (14 feb, 10 jun, 2x op 
17  jun, 1 jul, 26 aug en 22 dec)
 5 luidingen ter gelegenheid van een 
uitvaartdienst (2x op 3 feb, 28 apr, 9 jun en 
29 dec)
 3 luidingen voor zondagmorgendiensten in 
de Adventstijd
 Luiding ter gelegenheid van de 
Kerstnachtdienst (24 dec)

Luidingen Buurtoren, Banklok (61)
 52 zaterdagmiddagluidingen ter afsluiting 
van de werkweek
 9 luidingen ter bijeenroeping van de 
gemeenteraad 

Luidingen Buurtoren, kerkklokken (57)
 50 luidingen op zaterdagmiddag ter 
inluiding van de zondag1

 Plechtige luiding ter gelegenheid van de 
503de sterfdag van Suster Bertken (25 jun)
 Luiding ter opening van een zomeravond-
beiaard concert op ver zoek van de Utrechtse 
Klokken spel Vereni ging (21 au g)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 
opening van het Festi val Oude Muziek 
Utrecht (26 aug)
 Beiersessie ter gelegenheid van het feest 
van Sint Maarten (11 nov)
 Luiding ter aankondiging van de grote 
feestluiding op de Domtoren, op de 
naamdag van Sint Maarten (11 nov)
 Luiding ter gelegenheid van de opening van 
het Festival Oude Muziek Utrecht (26 aug)
 Luiding ter gelegenheid van het bezoek van 
collega-klokkenluiders uit Roeselare (1 mei)

1 Niet op de zaterdag voor Advent en niet 

op Stille Zaterdag
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Luidingen Geertetoren (71)
 Dubbele luiding voor de kerkdienst op 
Eerste Paasdag (16 apr)
 Dubbele luiding voor de kerkdienst op 
Eerste Pinksterdag (4 jun)
 Dubbele luiding ter gelegenheid van Eerste 
Kerstdag (25 dec)
 47 luidingen voor de vieringen op 
zondagmorgen2

 11 luidingen voor uitvaarten (6 jan, 12 en 13 
apr, 24 en 30 mei, 13 jun, 4 jul, 18 aug, 4 sep, 
17 okt en 4 dec)
 2 feestelijke luidingen ter gelegenheid van 
een huwelijksinzegening (7 jul en 18 nov)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 
naamdag van de H. Gertrudis van Nijvel 
(17 maart)
 Luiding voor de dienst op Witte Donderdag 
(13 apr)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van 
Koningsdag (27 apr)
 Luiding ter gelegenheid van Nationale 
Bevrijdingsdag (5 mei)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 
luidklokken estafette als onderdeel van het 
Festival Oude Muziek (26 aug)
 Luiding ter gelegenheid van de 500ste 
herdenkingsdag van de Reformatie (31 okt)
 Luiding ter gelegenheid van de viering van 
Sint Maarten (11 nov)
 Luiding ter gelegenheid van de viering op 
Kerstavond (24 dec)

Luidingen RK Gertrudiskerk (60)
 52 luidingen voor de eucharistievieringen op 
zondagmorgen
 2 luidingen ter gelegenheid van de Kerst-
nachtmissen (24 dec)
 Luiding ter gelegenheid van de viering op 
Aswoensdag (1 mrt)
 Luiding ter gelegenheid van de viering op 
Witte Donderdag (13 apr)
 Luiding ter gelegenheid van de viering op 
Tweede Paasdag (17 apr)

2 Niet geluid op 23 en 30 juli en 24  december 

omdat er geen diensten waren in de 

 Geertekerk. Jong geleerd

 Luiding ter gelegenheid van de viering op 
Hemelvaartsdag (25 mei)
 Luiding ter gelegenheid van de viering op 
Tweede Pinksterdag (5 jun)
 Luiding ter gelegenheid van de viering op 
Eerste Kerstdag (25 dec)

Luidingen Bartholomeus Gasthuis (387)
 365 dagelijkse luidingen op het middaguur.
 18 luidingen ter gelegenheid van het over-
lijden en/of de uitvaart van bewoners uit 
het gasthuis
 Luiding ter gelegenheid van de Nieuwjaars-
receptie (5 jan)
 Luiding voor een bijeenkomst ter nage-
dachtenis van overleden bewoners (26 jan)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 
opening van het Festi val Oude Muziek 
(26 aug)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 
oecumenische Sint Maartens vesper in de 
Domkerk (11 nov)

Luidingen Academiegebouw (4)
 Dubbele luiding ter gelegenheid van de 
viering van de 378ste Dies Natalis (27 mrt)
 Luiding ter gelegenheid van de herden-
king van de gevallenen in de Tweede 
Wereldoorlog uit de kring van de 
universiteit (4 mei)
 Luiding ter gelegenheid van de opening van 
het Academisch Jaar 2016–2017 (28 aug)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van het 
Festi val Oude Muziek (26 aug)

Demkaklok Zuilen (1)
 Klokgebeier ter gelegenheid van Nationale 
Dodenherdenking (4 mei) 
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Overzichten per 31 december 2017

College van Luiders:

Louis Akkermans

Wouter Bakker

Eduard van Binnendijk

Jan Bleeker

John Boertje

Alma van Bommel

Peter Boss

Rosie Braidotti 

Margriet Broekman

Carla van der Brugghen

Maarten van Deventer

Hanny van Dorp 

Ynske van Empelb

Sjoerd Engelsman

Cor van der Flier

Sjoerd van Geuns1

Carien van Gijn

Bert Goudriaan 

Elisabeth Groeneveld

Theo Haffmansb 

Kees van den Ham 

Job Haug

Tommie Hendriks 

Constant Henkel

Wilbert van der Hulst1 

Johan van den Hurk1

Wouter Iseger

Eveline Jansenb 

Ad Kok

Aurelia Kroezen

Hans de Manb

Pauline Mettrop

Arie Noordermeer

Adri Onnekink

Jesse Oostermann

Barbara Orthen

Thomas Peerenboom

Theo Poort 

Yvonne Poortb

Frank Povel

Luella de Regt

Chardy van Riel

Joost van Rije

Betty de Rijkb

Peter van Rijn 

Jan Ronner

Marion de Ruijterb

Frank Rung 

Ad Sanders

Rogier Schokker1

Henk Scholte

Willemien Scholteb

Ingrid Schröder

Liesbeth Slagerb

Annelies Smit1

Anna van Soest1

Theo van Soest1

Norbert Stap

René Swane

Antonín Vácha

Alena Váchová

Hans Venker

Liesbeth Verdonk 
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Letty Verkaik 

Ton Viguursb

Eric Vriezen1

Rob Vugts

Sander Walgers

Tark Wijchers1 

Marian Wijnhof

Hans van Zal

Cora Zuidema 

Aspirant–luiders:

Olaf Graeff

Frans Jacobs

Antoine Kroezen

Lidewijde Kwant

Trudie Leerink

Jeroen Nieuwint

Daniëlle Alexander

1 = tevens luidmeester
b = Bartholomeusluider

Jeugdluiders:

Rebekka Bezemer

Jaelle de Graaf

Sam Jungerius

Duncan Mooij

Martijn Pranger

Luuk Straver

Elly Thomas

Daan van Vessem

Wachtlijst van luiders:

1. Ineke Vernooij

2. Florien Pals

3. Rob Sturkenboom

4. Joeri de Vreese

5. Magda van Zelderen

6. Rob Huibers

7. Theo van Wijk

8. Kees Blomhert

Wachtlijst van Bartholomeusluiders:

Janneke van den Dool

Trudie Leerink

Kees Heus

Lidewijde Kwant

Rosi Braidotti

Frans Jacobs

Samenstelling bestuur:

Theo Poort, voorzitter

Arie Noordermeer, secretaris

Bram van der Wees, penningmeester

Marijke Drost, vicevoorzitter

Louis Akkermans, algemeen bestuurslid

Adri Onnekink, algemeen bestuurslid

Eric Vriezen, algemeen bestuurslid

Overige actieve leden:

Corry Bok  Ontvangstcommissie, 

onderhoud Facebook 

account

Simon den Daas Werkgroep Fotoarchief

Dick van Dijk Klokkenkoor Brons

Duco van der Eijk Klokkenkoor Brons

Hein van der Gun Werkgroep Excursies

Cock Haars Klokkenkoor Brons

Peter Haars Werkgroep Lustrumreis

Jan Heijmans Webredactie

Josje de Jonge Klokkenkoor Brons

John van Lemmen Kascommissie

Hanneke van  Werkgroep Excursies

 Maanen  Redactie Luid en 

Duidelijk

Lidy Otto  Werkgroep Excursies, 

klokkenkoor Brons

Rick van Putten Beiergroep

Jitte Roosendaal Klokkenkoor Brons
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Ereleden en dragers Speld van Verdienste:

Het Gilde heeft twee ereleden: Sjoerd van 

Geuns en Ton Kroon.

Corry Bok, Wilbert van der Hulst, Arie 

Noordermeer, Robert Vink en Tark Wijchers 

zijn drager van de zilveren Speld van 

Verdienste.

Commissies en werkgroepen:

Binnen het Gilde wordt veel werk verzet 

door commissies en werk groe pen. Aan 

het einde van het verslagjaar waren er, 

naast het bestuur en de Colleges van 

Luiders en Luidmeesters, achttien an dere 

werkverbanden actief:

• Beiergroep

• Kascommissie

• Kledingcommissie

• Klokkenkoor Brons

• Ontvangstcommissie

• Commissie PR & Evenementen

• Redactie Luid&Duidelijk

• Webredactie

• Werkgroep Audiovisuele Producties

• Werkgroep Excursies

• Werkgroep Fotoarchief 

• Werkgroep Gildemaaltijden

• Werkgroep Jacob van Eyckprijs

• Werkgroep Luidschema's

• Werkgroep Lustrumreis

• Werkgroep Klokkenatlas Stad Utrecht

• Werkgroep Klokuitbreiding Geertekerk

• Werkgroep Ritueel bij het luiden
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