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Dit jaar bestaat het UKG 40 jaar. Zoals intussen gebruikelijk werd ook dit keer het lustrum luister 
bijgezet met een lustrumreis. Na de eerdere bestemmingen Rome, Moskou-St. Petersburg en 
Barcelona-Valencia mocht dit keer Noord-Italië zich van 13 t/m 19 september verheugen in het 
bezoek van 54 enthousiaste leden van het UKG.  

In de enerverende, 7-daagse reis bezochten we achtereenvolgens Verona, Bologna, Mantova, 
Trente/Rovereto, Cremona, Certosa di Pavia, Pavia en Milaan. Prachtige weer, heerlijk eten, 
schitterende cultuur en indrukwekkende luidingen maakten deze reis voor alle deelnemers 
onvergetelijk. Voldoende redenen om een poging te wagen u, als lezer, ook een indruk te geven van 
deze bijzondere reis. Hoewel chronologie over het algemeen een belangrijke rol speelt bij dit soort 
verslagen wil ik u niet confronteren met een opsomming van plaatsen, hotels en maaltijden, maar 
wil ik u vooral deelgenoot maken van datgene wat deze reis zo bijzonder maakte. Gaat u mee? 

Het zal u niet verbazen dat de reis begon op Schiphol. Daar werden wij hartelijk ontvangen door het 
organisatiecomité. Het comité, bestaande uit Louis Akkermans, Alma van Bommel, Peter Haars, 
Wilbert van der Hulst, Arie Noordermeer en Yvonne Poort, had de deelnemers vóór de reis al 
uitgebreid geïnformeerd over het programma, de deelnemers en de logistiek middels een reisgids, 
incl. smoelenboek, een muzikale kick-off incl. luiding in de Buurtoren en kennismakingsdiners bij de 
Pizzabakkers in de Nachtegaalstraat. Iedereen meldde zich dan ook vol verwachting op onze 
nationale luchthaven.  

 

Verona 

Na een vlekkeloze reis plus overnachting in onze 
pleisterplaats Bologna bezochten wij als eerste het 
prachtige Verona, de stad van Romeo en Julia, prachtig 
gelegen aan de rivier de Adige, tijdens ons bezoek niet 
alleen extra levendig door de aanwezigheid van 54 
Utrechtse klokkenluiders maar ook door Tocati, het festival 
van de straatspelen. Onder andere de Arena, de Piazza 
delle Erbe en de Duomo Santa Maria Matricolare, maken 
Verona tot een heerlijke stad om in rond te wandelen, 
maar voor ons UKG-ers waren de bezoeken aan de 
klokkentorens van de Duomo en de Chiesa de San Giorgio 
in Braida de echte hoogtepunten van de dag.  

                                                             
1 Meer indrukken van de reis kunt u vinden in de ‘Luid en Duidelijk’ en op de ledenpagina van het UKG op 
Facebook 

 



 

In de Chiesa de San Giorgio in Braida maakten wij kennis met 
de Veronese wijze van klokkenluiden, het zogenaamde 
concerto solenne a systema Verona, onder leiding van leden 
van de Scuola Campanaria di Verona2. Bij deze luidwijze 
maken de klokken een volledige rotatie van 3600. De 
klokkenluider brengt de klok in verticale positie, laat deze 
vervolgens op commando van de ‘direttore’ vallen en brengt 
de klok daarna weer in verticale positie. De klepel slaat 
daardoor slechts 1 keer tegen de klok voordat hij weer in 
verticale positie wordt gebracht. Door te variëren in de 
volgorde waarin de 
klokken 
achtereenvolgens 
worden geluid kan 

de ‘direttore’ een melodie ontlokken aan de klokken. 
Omdat de luiders de klokken niet kunnen zien, vraagt de 
Veronese luidtechniek veel van het gevoel en de 
vaardigheid van de klokkenluiders. Dat na de luiding de 
aanwezige UKG-ers in een luid applaus voor de luiders van 
de Scuola uitbarstten, zal u dan ook niet verbazen.    

Mochten we in de klokkentoren van de Chiesa de San 
Giorgio in Braida een luiding bijwonen, helaas was dat in de toren van de Duomo Santa Maria 
Matricolare niet mogelijk. Desondanks was het bezoek aan deze toren even indrukwekkend als het 
bezoek aan de klokkentoren van de Chiesa. Het gelui in de toren van de Duomo bestaat maar liefst 
uit 10 klokken, variërend in gewicht van 276 kg. tot 4.566 kg. En ook al deze klokken worden geluid 
als die in de klokkentoren van de Chiesa de San Giorgio. Dus ook hier brengen de luiders de klokken 
in verticale positie, waarna de ‘direttore’ de luiders zijn instructies geeft. Dat dit met deze zware 
klokken meer inspanning vergt dan met de klokken in de klokkentoren van de Chiesa de San Giorgio 

werd nog eens bevestigd op de luidzolder van 
de klokkentoren van de Duomo. Op diverse 
plekken waren banden aangebracht waarin 
luiders hun voeten kunnen  vastzetten, zodat ze 
bij het luiden meer kracht kunnen zetten. Ook 
zijn opstappen aangebracht voor de zwaardere 
klokken. Hierdoor is het makkelijker om 
meerdere luiders aan eenzelfde klokkentouw te 
laten trekken3.  

                                                             
2 Voor een impressie van een luiding in de Chiesa zie https://www.youtube.com/watch?v=al_KLqSpp1c 
3 Voor een impressie van een luiding in de Duomo zie https://www.youtube.com/watch?v=K_qdRKRTGV4 

 

 

 



Tevens mag niet onvermeld blijven dat ook de oudste, nog steeds 
geluide klok van Verona in de toren van de Duomo hangt. Deze 
klok, de Antica Campana dei Canonici, oftewel oude 
kanunnikenklok, stamt uit 1384 en is gegoten door een ‘Magister 
Jacobus’, zonder twijfel een meester uit het lokale gilde van de 
klokkengieters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bologna 

Was het bezoek aan Verona al indrukwekkend, dat aan Bologna 
overtrof ieders verwachtingen. Los van de schoonheid van deze 
universiteitsstad lieten vooral de luidingen die we deze dag 
mochten bijwonen bij iedereen een blijvende indruk achter.   

De eerste klokkentoren die wij bezochten, was die van de Basilica 
di San Petronio.  

Het gelui van de toren bestaat uit 5 klokken, waarvan er 4 worden 
gebruikt voor de reguliere luidingen. De 5e wordt geluid bij het 
begin van universitaire lezingen in het nabijgelegen Archiginnasio, 
de bakermat van de lokale universiteit.  

De Unione Campanari de Bolognesi, de lokale variant van 
het UKG, ontving ons hartelijk in hun clublokaal, gevestigd 
op een van de zolders van de toren. Na een korte 
welkomstgroet kregen wij een uitgebreide demonstratie 
van de drie luidtechnieken die men in de toren toepast4. 

 

                                                             
4 Zie voor de diverse luidtechnieken https://www.youtube.com/watch?v=PwHJ4VpcwRw vanaf minuut 
13:00. 

 

 

 



1. Scampanio 

Bij deze luidtechniek hangen de klokken stil. Aan 
de klepels zijn touwen verbonden. De 
klokkenluider trekt met handen en  voeten aan 
de touwen terwijl hij op een bankje zit. Door het 
trekken aan de touwen slaat hij de klepels tegen 
de klokken. De klokkenluider voerde de 
zogenaamde ‘Martellata di Chiesa’ uit. Dit is een 
typisch achttiende-eeuwse melodie met 
verschillende variaties. Hoewel de kokkenluider 
slechts 4 klokken bediende, was de associatie 
met een carillon snel gelegd.  

 

2. Scappata, doppio e calata 

Deze drie termen geven de 3 -fasen aan van deze luidtechniek. In de eerste fase (‘scappata’) worden 
de klokken in beweging gebracht met een steeds grotere uitslag totdat de klok verticaal staat. In de 
‘doppio’- fase worden de klokken gesynchroniseerd geluid door ze vanuit verticale positie te laten 
‘vallen’ en weer terug te brengen in verticale positie. Door de klokken in verticale positie kort tegen 
te houden, krijgt de luiding een vertraagd effect waardoor de verschillende klokken beter te 
onderscheiden zijn. In de laatste fase (de ‘calata’) worden de klokken niet meer in verticale positie 
gebracht, maar geluid totdat ze weer stil hangen.  

Voor deze luidtechniek zijn maar liefst 
14 luiders nodig. Die bedienen niet 
alleen de touwen waarmee de klokken 
in beweging worden gebracht, maar 
staan ook bovenop de klokkenstoel om 
de klokken, wanneer nodig, extra vaart 
te geven of deze even af te remmen.  

 

 

 

 

 

3. Tirabasse 

Bij deze luidtechniek variëren de luiders de uitslag van de klok en de beweging van de klepel. Dit 
doen ze ondere andere door de klepel af en toe op te vangen vóór de slag tegen de klok. Door dit te 
doen bij 4 klokken tegelijk ontstaat een typisch, levendig geluid. Ook hier was de behendigheid van 
de luiders zeer indrukwekkend.  

 

 



Op een ieder van de aanwezige UKG-ers maakten deze 
luidtechnieken een zeer grote indruk. Niet alleen door het feit dat 
de toren gedurende deze luidingen behoorlijk bewoog, maar ook 
door de vaardigheid van de luiders en de schoonheid van het 
geluid. ‘Kippenvel’, ‘tranen in mijn ogen’, ‘indrukwekkend’ waren 
maar een paar van de reacties.  

Na het bezoek aan de San Petronio volgde voor de liefhebbers nog 
een bezoek aan de Chiesa di San Procolo5. Ook daar waren wij 
getuige van luidingen a la scappata, doppio e calata en tirabasse. 
Het bijzondere hierbij was dat deze klokkenzolder veel kleiner was 
dan die van de San Petronio. Wij zaten dus min of meer tussen de 
klokkenluiders. Wederom zeer indrukwekkend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantova/Trente/Rovereto 

Na Bologna was Mantova ons 2e 
overnachtingsadres. Zoals alle 
middeleeuwse plaatsen in Noord-
Italië is Mantova schitterend. Ook 
Mantova heeft een mooi centraal 
plein, een indrukwekkend paleis, 
een fraaie dom en een klinkende 
geschiedenis met evenals 
nagenoeg elke andere stedelijke 
parel uit de renaissance een 
dominerende adellijke familie, moord en doodslag, een voorliefde voor 

kunst en de niet te voorkomen ondergang. Gelukkig heeft dat overal veel fraais opgeleverd.  

                                                             
5 Voor een impressie van een luiding in de San Procolo zie https://www.youtube.com/watch?v=Opwc3Zh7onw 

 

 

  



Vanuit Mantova brachten we een bezoek 
aan Trento, in het Nederlands Trente 
genaamd, inderdaad, de stad van het 
gelijknamige concilie. Tijdens dit concilie 
werd de basis gelegd van de 
contrareformatie. Hoewel naar verluid 
Trento als locatie werd gekozen om de 
protestanten in de gelegenheid te stellen 
het concilie bij te wonen, zullen de prettige 
ligging en vriendelijke uitstraling ook een 
rol hebben gespeeld. Voor de UKG-ers was 
dat in ieder geval het algemene gevoel. Zo 
dicht bij Oostenrijk en Beieren was de 
Duitse invloed duidelijk te merken.  

’s Avonds brachten wij een bezoek aan Rovereto. Op een heuvel boven deze plaats staat één van de 
grootste klokken van de wereld, de Campana dei caduti, de klok van de gevallenen. Deze klok staat 
in Rovereto ter nagedachtenis aan de gevallenen in de Eerste Wereldoorlog. In het dal van de Adige 

waar ook Rovereto aan ligt, is destijds 
hard gevochten tussen Italiaanse en 
Oostenrijkse troepen. Tienduizenden 
soldaten zijn hierbij gesneuveld. Nadat 
een eerste versie van de klok niet voldeed 
en de tweede barstte, is in de jaren zestig 
de huidige klok gegoten door Fonderia 
Capanni di Castelnovo ne' Monti. Met haar 
22,6 ton is dit in gewicht de 5e klok van de 
wereld. Na haar wijding door Paul Paulus 
op het St-Pietersplein in Rome op 31 
oktober 1965 heeft de klok voor het eerst 
in Rovereto geluid op Paaszondag 10 april 
1966.  

Elke avond wordt de klok om 21:30 uur 
geluid. De luiding vindt mechanisch plaats. 
De klok luidt 100 keer.  

 

Ook de UKG-leden mochten de luiding bijwonen. In het licht van zachte schijnwerpers met de 
lichtjes in het dal van de Adige op de achtergrond zette de klok zich om 21:30 uur onder doodse 
stilte van de aanwezigen in beweging. Honderd slagen weerkaatsten tegen de heuvels en klonken 
door het dal. Na het luiden bleef het stil. Alleen het geluid van de nog bewegende klok doorbrak de 
stilte totdat Marion Gruijters de bijzondere sfeer versterkte door spontaan een deel uit een cantate 
van Bach te zingen.  

 

 

 

 

 

 



Cremona/Bolzone 

Na Mantova vaarwel te hebben gezegd, zetten wij de reis voort 
richting Pavia met onderweg stops in Cremona en Bolzone. Ook in 
Cremona, het wordt 
eentonig, wederom een 
prachtig centraal plein met 
indrukwekkende 
gebouwen uit de diverse 
bloeiperioden van de stad, 
eerst uit de tijd van de 
vrije commune (11e t/m 
14e eeuw) en vervolgens 

uit de tijd van de heerschappij van de Visconti. Maar 
Cremona is vooral bekend als stad van vioolbouwers. 
Antonio Stradivari, Andrea en Nicolo Amati en Giuseppe Guarneri kwamen hier allen vandaan. Nog 
steeds kent Cremona veel vioolbouwers. Een Stradivarius-museum ontbreekt dan ook niet. Voor de 
musici in het UKG-gezelschap een absolute must-see. 

In Italië worden niet alleen klokken geluid, maar ook gegoten. 
Een bezoek aan een gieterij mocht tijdens onze reis dan ook niet 
ontbreken. Fonderia Allanconi di Bolzone stelde haar deuren 
voor ons open. De jonge eigenaar van dit familiebedrijf ontving 
ons met zijn team allerhartelijkst en gaf ons uitleg over het 
gietproces. Speciaal voor ons werd op klassieke wijze een klok 
gegoten. Na de gieting werd een deel van het overgebleven 
klokkenspijs in een teil met water gegoten. Daarin spatte het 
gloeiend hete metaal uiteen in kleine, grillig gevormde stukjes 
brons. Deze werden in vroeger tijd door de gieters aangeboden 
aan de kopers van de klokken. Als dank gaven de kopers de 
gieters dan een financieel extraatje. Ook de UKG-ers mochten 
zo’n gietstukje in ontvangst nemen.  

 

Om de gieterij heen stonden diverse opstellingen met 
klokken, waar de leden van het UKG hun luid-talenten op 
konden botvieren. Moshé Lewkowitz wist aan het aanwezig 
carillon zelfs het ‘Als ik boven op de Dom sta’ te ontlokken.  

Een zeer interessant bezoek dat op passende wijze werd 
afgesloten met een dankwoord van Wilbert Verhulst en de 
overhandiging aan de gieters van een aantal UKG-kleinoden 
plus een ingezameld bedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Certosa di Pavia/Pavia 

De dag voor ons vertrek brachten we een bezoek aan 
Certosa di Pavia, van oorsprong een kartuizerklooster 
dat behoort tot de belangrijkste scheppingen die de 
renaissance in Lombardije heeft voortgebracht en één 
van de hoogtepunten van onze reis. Tegenwoordig 
wordt het klooster nog bewoond door cisterciënzer 
monniken. Helaas was het niet toegestaan foto’s te 
maken. De foto die u hier aantreft is dan ook van het 
internet afkomstig. Op het fotograferen en de 
aanwezigheid van decente kleding werd streng toegezien door een monnik voorzien van een 
donkere zonnebril, die er dientengevolge eerder uitzag als een maffioso dan een dienaar Gods. 
Onder leiding van een andere monnik kregen we nog een rondleiding door dit werkelijk prachtige 
monument. Een aanrader! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De middag brachten we door in Pavia, een levendige 
universiteitsstad, met wederom een rijke historie. 
Longobarden, keizers van het Heilige Roomse Rijk, de hertog 
van Milaan, Spanjaarden en Oostenrijkers zwaaiden hier 
allen vóór de vorming van de Italiaanse eenheidsstaat de 
scepter. Behalve de San Michele Maggiore (zie foto 
hierboven), een prachtige voorbeeld van Lombardische 
romaanse bouwkunst, staat in Pavia ook de San Pietro 
d’Oro, de kerk waar het stoffelijk overschot van kerkvader 
Augustinus is bijgezet in een schitterende sarcofaag. 

 

 

 

 

 

 



Milaan 

De laatste dag brachten we een bezoek aan metropool 
Milaan. Daar voegde Germari Bianchi zich bij ons, oud-
klokkenluidster, die tegenwoordig met haar Italiaanse 
echtgenoot en 2 kinderen in Milaan woont. Onder 
leiding van Germari, Wilbert Verhulst en Louis 
Akkermans bezochten we verdeeld in 3 groepen resp. 
de Pinacoteca Brera en de botanische tuinen, Castello 
Sforzesco en de Piazza del Duomo met een bezoek aan 
de Dom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna volgde een gezamenlijk bezoek aan de San Eustorgio, de 
oudste kerk van Milaan. Na een heerlijke afsluitende 
pastamaaltijd had een ieder nog de gelegenheid om zich op eigen 
gelegenheid naar de bus te begeven die ons naar het vliegveld 
zou brengen. 

 

Zoals al eerder aangegeven was deze 4e lustrumreis voor alle deelnemers onvergetelijk. Heel veel 
dank gaat dan ook uit naar de organisatoren van de reis, Louis, Alma, Peters, Wilbert, Arie en 
Yvonne. Naast de voorbereiding en het organiseren van de accommodaties, van het vervoer en van 
de rondleidingen voorzagen zij de deelnemers aan het begin van elke dag ook nog eens van een flyer 
voor die dag met tips, plattegronden en informatie.  Zonder hen was de reis zeker niet zo geweldig 
geweest. 

Overigens organiseert het UKG niet alleen elke 5 jaar lustrumreizen, maar organiseert het ook met 
enige regelmaat bezoeken aan interessante locaties in binnen- en buitenland. Heeft u interesse om 
buiten Utrecht ook kennis te maken met klokken, klokgelui en kleurrijke geschiedenis, houd dan de 
agenda van het UKG in de gaten. U zult er geen spijt van krijgen! 

 

 

 

 


