
OP ÉÉN NA OUDSTE KLOK IN DE STAD

Bartholomeus Gasthuis
hervat middagluidingen

Arie Noordermeer
Utrechts Klokkenluiders Gilde

Met ingang van deze
maand is de dage-
lijkse klokluiding op het
Bartholomeus Gasthuis in
ere hersteld. Directeur Willy
van Egdom herstelde dit
oude gebruik door zelf op 1
september om exact 12.00
uur de klok te luiden.

Hoever dit gebruik terug gaat
is niet bekend. Dat zou wel
eens eeuwen terug kunnen
gaan. De klok dateert namelijk
al uit 1471 en is daarmee de op
één na oudste luid klok van de
stad Utrecht. (Nog iets ouder
is die van de Pieterskerk). Ze
werd destijds gemaakt door de
Utrechtse klokkengieter Ste-
ven Butendiic die in datzelfde
jaar ook de Banklok voor de
Buurtoren goot.

Papklok
De middagluiding, die bekend
stond als de 'papklok' - met
een verwijzing naar het begin
van de midclagmaaltijd, raakte
in de jaren tachtig van de vo-
rige eeuw in onbruik, mede
vanwege de problematische
luidinstallatie met meerdere
katrollen. In 2005 is het klokje

in deplorabele staat 'heront-
dekt'. Op initiatief van het
Utrechts Klokkenluiders Gilde
(UKG) heeft het Bartholomeus
Gasthuis met volle inzet de klok
en de ophanging geheel geres-
taureerd, waarna het UKG de
luiding voor kerkdiensten ver-
zorgde.

Op verzoek -- -,--
Intussen bleef de roep om her-
stel van de papklok klinken.
Niet alleen bewoners van het
gasthuis misten het vertrouwde
geluid, ook omwonenden ble-
ken er erg op gesteld.
Er is een groep van vijftien lui-
ders speciaal voor deze klok op-
geleid en zij gaan bij toerbeurt
de middagluidingen verzorgen.
Behalve voor de middagluidin-
gen wordt de klok ook gebruikt
bij het begin van kerkdiensten
en bij uitvaarten vanuit het
Bartholomeus Gasthuis.

Het Utrechts Klokkenluiders
Gilde verzorgt onder andere
ook de luidingen op de Domto-
ren, de Buurtoren, De Geerte-
toren en de Jacobitoren.

* De klok in het torentje van
Bartolomeus Gasthuis luidt
weer elke middag om 12.00 uur
(foto Arie Noordermeer).


