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De huidige penningmeester van het Utrechts Klokkenluiders Gilde treedt in 2023 af� 
Daarom zoekt het bestuur naar 

een penningmeester

De werkzaamheden omvatten praktische zaken als de contributieheffing en het 
betalingsverkeer� De penningmeester doet ook de boekhouding, maakt de jaarrekening en 
de begroting en draagt alles bijeen zorg voor een gezond financieel beleid�

Voor deze vrijwilligersfunctie is het uiteraard nodig dat je ervaring hebt met het omgaan 
met geld in een vereniging� Je hoeft geen actieve klokkenluider te zijn� Maar je hebt 
natuurlijk wel belangstelling voor dit bijzondere, klinkende erfgoed, en je houdt van de 
sfeer die klokken brengen in de stad�
Je wordt lid van het bestuur� Dat vergadert 6 tot 8 maal per jaar� Daarnaast ben je 
aanwezig bij voorbereidende besprekingen en bij incidenteel overleg met werkgroepen, de 
gemeente en andere partners� Je zit dus in het hart van de vereniging en zorgt ervoor dat 
de financiële zaken gesmeerd verlopen�

Wil je meer informatie? Neem dan contact op:

%   met de huidige penningmeester, Bram van der Wees, 06 - 537 21 536,  
penningmeester@klokkenluiders�nl�

%  of met de voorzitter, Alma van Bommel, 06 – 54325413,  
voorzitter@klokkenluiders�nl

Het bestuur van het Utrechts Klokkenluiders Gilde zoekt uitbreiding en is op zoek naar 
een of twee 

nieuwe bestuursleden

Het gilde groeit al jaren in ledental en activiteiten� Bestuursleden hebben naast de 
algemene taken ook eigen aandachtsgebieden en begeleiden vanuit hun persoonlijke 
kennis of ervaring een bepaald project, een werkgroep of een commissie� Denk hierbij aan 
eenmalige of kortlopende activiteiten, waarvoor een concreet plan, met een financieel 
kader, fondsenwerving, medewerkers, uitvoering en promotie, nodig is� 

Maar ook voor de bestuurlijke betrokkenheid bij de ICT-structuur van de vereniging, de 
website, roostersystemen en communicatiekanalen zoeken wij een nieuw bestuurslid� Hij 
of zij werkt nauw samen met de andere bestuursleden, de secretaris of de penningmeester�

Wil je meer informatie? Neem dan contact op:

%  met de secretaris, Arie Noordermeer, 06 – 12 92 98 94,  
secretaris@utrechtsklokkenluidersgilde�nl�

%  of met de voorzitter, Alma van Bommel, 06 – 54325413,  
voorzitter@utrechtsklokkenluidersgilde�nl
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Bewegen, bewoog, bewogen…

Kent u ze nog, die rijtjes sterke werk-

woorden die we vroeger op school leer-

den? Geen enkel van die lange rij werk-

woorden kent zo veel betekenissen als 

het werkwoord bewegen� En dat bewe-

gen een ‘werkwoord’ is, weten de luiders 

van het UKG als geen ander� In 2020 vie-

len de torens door de coronamaatrege-

len lange tijd stil; in 2021 kwam er weer 

beweging en hebben we in totaal toch 

nog 945 keer de klokken kunnen luiden 

en daarmee velen in de stad in een moei-

lijke tijd gesteund� 

De vele activiteiten die met tussenpozen 

van een lockdown weer georganiseerd 

konden worden, hebben veel gevraagd 

van de flexibiliteit en het doorzettings-

vermogen van onze actieve leden� Het 

was voor het gilde en voor veel van onze 

leden ook persoonlijk een bewogen jaar� 

We realiseren ons dat als bestuur zeer 

goed en waarderen de blijvende bewe-

ging van de klokken en onze vereniging 

enorm� 

Toen ik na de geslaagde verenigingsavond 

op 11 november in de boekenwinkel 

was om een aantal exemplaren van het 

nieuw verschenen boek ‘Stille Klokken’ 

van UKG-lid Wouter Iseger te kopen als 

Sinterklaascadeautjes in de familiekring, 

sprak ik met de verkoper over het boek 

en het Utrechts Klokkenluiders Gilde� Hij 

vroeg mij spontaan wat mij bewoog om 

lid van het gilde te zijn� Zonder na te 

denken zei ik: “De klokken, de historie, 

de mensen… Maar vraag liever aan de 

klokken wat hen beweegt!” De klokken 

hebben eeuwenlang geluid op bijzondere 

momenten� Zij hebben met alle mensen 

in en buiten onze stad blije momenten 

gevierd, verdrietige momenten gedeeld, 

hen opgeroepen tot kerkgang, overleg of 

samenzijn� Iedere beweging van iedere 

klok kent een eigen en uniek verhaal� Als 

klokken konden spreken, zouden ze veel 

te vertellen hebben� En als de Martinus 

antwoord kon geven op de vraag wat 

hem beweegt, zou het antwoord zomaar 

als volgt kunnen luiden: “de passie van 

de luiders, de taal van de stad, de betrok-

kenheid bij het leven van velen…, toen, 

nu en altijd weer!” 

In het jaar 2021 kwam er voor het UKG 

weer veel in beweging; we delen dat met 

groot plezier in ons jaarverslag en geven 

daarmee ook stem aan onze klokken en 

onze vereniging� We blikken terug op een 

bewogen jaar, waarin veel nog anders 

was door de coronamaatregelen maar 

waarin we ondanks de beperkingen ook 

weer van ons konden laten horen� Het 

was een ontroerend moment toen we bij 

het Festival Oude Muziek op het Dom-

plein stonden en sinds lange tijd weer 



5Utrechts Klokkenluiders Gilde

een volgelui konden horen� Ook van ver 

buiten de stad waren toehoorders op het 

Domplein aanwezig� De stille torens uit 

de coronatijd werden in hun afwezig ge-

lui gehoord en gemist� Wat dat betreft 

kijken we uit naar betere tijden! 

De ingezette bewegingen krijgen in 2022 

een vervolg� We ontwikkelen ons op vele 

fronten verder en vatten alle inzet en 

ambities samen in een nieuw beleidsplan 

voor de komende vier jaar� Vanuit alle 

commissies en werkgroepen zijn voor-

nemens aangeleverd als bijdrage aan 

het beleidsplan� Met elkaar gaan we ac-

tief vormgeven aan een mooie toekomst 

voor het UKG! 

Voor 2021 heel veel dank aan ieder die 

ons steunde of een actieve bijdrage lever-

de aan een klankrijk, actief en belangrijk 

gilde in de stad Utrecht� We zijn meer 

dan ooit in beweging! 

Alma van Bommel

Voorzitter UKG
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Het jaar 2021

Ook in 2021 speelde de pandemie ons nog behoorlijk parten� Het totaal aantal luidin-

gen heeft er minder zwaar onder geleden dan in 2020, maar het aantal klokken dat 

per luiding tot klinken werd gebracht was beperkt� Ook verscheidene verenigingsac-

tiviteiten konden niet uitgevoerd worden� Verder konden we in het afgelopen jaar bij 

de luidingen nauwelijks bezoekers ontvangen� Dit vertaalde zich opnieuw in een jaar 

waarin het ledenaantal terugliep in plaats van groeide� 

Toch waren er ook mooie momenten om op terug te blikken� De Domtoren, trots 

van onze stad, vierde zijn 700e steenleggingsdag� Uiteraard werd deze dag door ons 

omgeven met feestelijke luidingen� Ook gaf het UKG opdracht tot het maken van een 

gedenkpenning� Een verzilverd exemplaar werd die dag uitgereikt aan de nieuwe bur-

gemeester Sharon Dijksma� Bij die feestelijke aangelegenheid aanvaardde zij ook haar 

rol als beschermvrouwe van ons gilde�

Ons gilde mocht in het afgelopen jaar een aanzienlijke nalatenschap verwerven van 

ons lid Antonia Verloop� Van dit bedrag is een fonds gevormd waaruit jaarlijks een 

bijzonder project kan worden gefinancierd dat past binnen onze doelstellingen, maar 

niet binnen de normale financiële mogelijkheden� 

De bloeiende jeugdafdeling beleefde een mooi klokkenjaar� Deels kwam dat omdat 

veel coronamaatregelen voor kinderen onder de 13 jaar veel soepeler waren�

Veel van de plannen die niet of slechts zeer beperkt konden doorgaan, werden door-

geschoven� Het bestuur hoopt dan ook oprecht dat het jaar 2022 meer mogelijkheden 

biedt om onze vleugels uit te slaan�

Arie Noordermeer,

Secretaris UKG
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Door het jaar heen…

Om te beginnen willen we u een beeld 

geven van de belangrijkste gebeurtenis-

sen uit 2021� In de hoofdstukken daarna 

belichten we enkele ontwikkelingen bin-

nen onze vereniging� Vervolgens vindt u 

het financiële jaarverslag, het overzicht 

van alle luidingen en de lijsten van lui-

ders en actieve leden�

Nieuwjaar
Het jaar 2021 begon anders dan andere 

jaren� Niet met het traditionele volge-

lui om middernacht op de Domtoren� 

Geen oliebollen en champagne voor de 

luiders en hun familieleden� De luiding 

bleef beperkt tot een bescheiden aantal 

klokken zodat er minder luiders in touw 

hoefden te komen� Buiten was het (iets) 

rustiger dan andere jaren omdat er een 

algeheel vuurwerkverbod gold� Kennelijk 

waren we zelf bang voor een al te ge-

ruisloze overgang naar het nieuwe jaar, 

en werd besloten om naast een luiding 

op de Domtoren ook bescheiden midder-

nachtelijke luidingen uit te voeren op de 

Buurtoren en de Jacobitoren� 

Digitale lezing
Op 3 maart 2021 vond een digitale lezing 

plaats voor geïnteresseerde UKG-leden� 

De lezing werd verzorgd door Hylke Ban-

ning, stadsbeiaardier van Oldenzaal� Hij 
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vertelde over de spectaculaire klokgie-

ting van de nieuwe Plechelmusklok in een 

Spaanse gieterij� Een flinke groep leden 

nam deel aan deze digitale ontmoeting� 

Lintje
Ter gelegenheid van Koningsdag 2021 

werd ons actieve lid, klokkenluider Ad 

Sanders, benoemd tot ridder in de orde 

van Oranje-Nassau� Ad sloot dit jaar een 

imposante carrière bij de Nationale Po-

litie af� Daarnaast is hij zeer actief op 

vrijwillige basis� In het verleden onder 

meer bij enkele onderwijsstichtingen� En 

tot op heden bij de Stichting Gastheer-

schap & Cultuur, als mede-initiatiefne-

mer en medeoprichter van de stichting 

‘Namens de familie’, bij sociëteit ‘De Con-

structieve’ te Utrecht en bij de Lions Club 

Utrecht Host� Maar het belangrijkste is 

toch wel zijn rol als klokkenluider bij 

het UKG! Vanwege corona kwam burge-

meester Dijksma het lintje bij hem aan 

de deur afgeven� 
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700e verjaardag
Op 26 juni was het precies 700 jaar gele-

den dat de eerste steen werd gelegd voor 

de bouw van de Domtoren� Door de co-

ronabeperkingen kon dit geen groot pu-

blieksmoment worden� Wel voerden we 

een speciale luiding uit en hield Alma van 

Bommel, onze voorzitter, een toespraak 

met als (bijna) enige toehoorder de hoog-

ste vertegenwoordiger van de stad, bur-

gemeester Sharon Dijksma� Alma reikte 

haar een verzilverd exemplaar uit van de 

penning die Onno van Geuns op verzoek 

van het UKG had ontworpen� 

Beschermvrouwe
Bij deze kleinschalige viering van de 700e 

steenleggingsdag aanvaardde de nieuwe 

burgemeester de rol van beschermvrou-

we van ons gilde� Hiermee zette zij de 

lijn voort van haar voorgangers die deze 

rol ook hebben vervuld� 

Festival Oude Muziek
Het Festival Oude Muziek probeerde 

tussen de lockdowns door een enigs-

zins aangepast programma te bieden� 

Dit betekende dat ook onze bijdrage wat 

royaler kon zijn dan vorig jaar� Er werd 

op 28 augustus een volgelui uitgevoerd 

op de Domtoren en op de andere torens 

waar het gilde luidt� Het officiële pro-

gramma bood geen ruimte voor klokken-

wandelingen of workshops ‘handmatig 

klokluiden’, maar het gilde besloot om 

zelf een klokkenwandeling te organise-

ren voor de liefhebbers�
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Beieren
Binnen het gilde bestaat een aparte 

groep die de techniek van beieren beoe-

fent� Dit gebeurt vooral op de klokken 

van de Buurtoren� In het afgelopen jaar 

is er één keer gebeierd op de klokken van 

de Buurtoren, en wel op 11 november, 

Sint-Maarten�

Verenigingsavond
De jaarlijkse verenigingsavond op 11 no-

vember kon in het afgelopen jaar geluk-

kig wel fysiek doorgaan, zij het met een 

beperkte maximale zaalbezetting van 

zo’n 100 mensen� Bovendien moest de 

toegang worden gecontroleerd met de 

corona-check-app� Het werd desondanks 

een mooi programma waarin stadsdich-

ter Ruben van Gogh een indrukwekkend 

verhaal hield over de ‘eenzame uitvaar-

ten’ van mensen zonder nabestaanden�

Ook maakten we kennis met de orga-

nisatie die uitvoeringen met klassieke 

muziek organiseert in instellingen voor 

mensen die doorgaans weinig toegang 

hebben tot de klassieke concertzalen� 

We konden deze stichting Appeltaart-

concerten met hulp van de aanwezige 

bezoekers een mooie Sint-Maartensgift 

meegeven van € 1�500� 

Stille Torens
Op deze verenigingsavond presenteerde 

klokkenluider Wouter Iseger het door 

hem geschreven boek ‘Stille torens’, over 

de klokkenvordering in de Tweede We-

reldoorlog in de stad Utrecht, dat door 

Ruben van Gogh
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Penning voor eerste steen Domtoren
Zevenhonderd jaar geleden, om precies 

te zijn op 26 juni 1321, legden Jacob van 

Oudshoorn en Gijsbert van Everdingen 

de eerste steen van de Domtoren� Ter 

gelegenheid hiervan liet het Utrechts 

Klokkenluiders Gilde een penning 

slaan� Het ontwerp werd gemaakt 

door Onno van Geuns� Hij maakte in 

de jaren ‘80 al tekeningen voor Luid & 

Duidelijk en ontwierp in 1986 het logo 

met de luidende klok� Onno ging ook 

nu weer aan de slag en kwam snel met 

een fraai en modern ontwerp� 

Op zaterdag 26 juni 2021 werd de 

 penning gepresenteerd� Een bijzonder 

 exemplaar werd toen op het Domplein 

uitgereikt aan burgemeester Sharon 

Dijksma� 

De penning is verpakt in een mooi 

doosje, en is nog te koop bij de gilde-

winkel,  winkel@klokkenluiders�nl� De 

winkelprijs bedraagt € 19,95� Hij kan 

op afspraak in Utrecht afgehaald wor-

den� De verzendkosten per post in een 

stevig doosje bedragen € 7,50�

en op bevrijdingsdag� Ook werd samen 

met de torenbeheerder van de gemeente 

een ‘klokkenschouw’ uitgevoerd waarbij 

gekeken wordt hoe de eeuwenoude klok-

ken er bij hangen�

Advent
Ook dit jaar ging de adventsmarkt in de 

pandhof niet door, maar toch werd er 

een kerstboom ontstoken in de pandhof 

en verzorgden wij het inluiden van de 

Advent met de klokken van de Domto-

ren� Deze luiding werd geheel door de 

jeugdluiders gedaan�

het UKG samen met Uitgeverij Matrijs 

werd uitgegeven� Aan deze publicatie 

ging een intensief onderzoek vooraf in 

Utrechtse en nationale archieven� Hij 

reikte het eerste exemplaar uit aan voor-

zitter Alma van Bommel�

Gemeente Utrecht
In het afgelopen jaar is twee keer over-

legd met vertegenwoordigers van de ge-

meente Utrecht� Er werd onder veel meer 

gesproken over het programma rond de 

700e steenleggingsdag van de Domtoren 

en de luidingen bij de dodenherdenking 
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Het luiden

Aantal luidingen
In 2020 werd 945 keer geluid� Dit was al-

weer bijna het niveau van vóór corona, 

maar wel was opvallend dat het aantal 

geluide klokken per luiding beduidend 

lager was dan normaal� Door beperken-

de coronamaatregelen, gericht op het te-

gengaan van besmettingen, varieerde het 

maximumaantal luiders per toren nogal�  

Coronabeleid
In het afgelopen jaar is het luidbeleid als 

gevolg van de coronabeperkingen, her-

haaldelijk gewijzigd� Telkens als in een 

persconferentie nieuwe maatregelen of 

verruimingen werden afgekondigd, paste 

het bestuur, in overleg met het college 

van luidmeesters, het beleid daarop aan� 

De afwegingen voor het bestuur waren 

soms best lastig� Zeker als daarbij ook 

nog rekening wordt gehouden met de 

uiteenlopende gevoelens bij de ontvangst 

van de richtlijnen van het bestuur: voor 

de één gaan de maatregelen niet ver ge-

noeg en voor de ander gaan ze juist veel 

te ver…

Avondklok
In het kader van de coronamaatregelen 

was er in 2021 enige tijd een avondklok 

van kracht� Om besmettingen te voor-

komen werd afgekondigd dat iedereen 

tussen 21�00 uur en 04�30 uur thuis zou 

moeten blijven� Dit bracht het gilde op 
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het idee om de gemeente te adviseren de 

tijden van de Waakklok aan te passen� 

Al sinds mensenheugenis luidt deze klok 

om 07�55 en 21�55 – dat wil zeggen vijf mi-

nuten vóór het openen en sluiten van de 

stadspoorten in vroeger tijden� Vanwege 

de avondklok werd deze luidtijd aange-

past van 21�55 naar 20�55 uur�

Bijzondere luiding
Een luiding die er in het afgelopen jaar 

uitsprong was die van 7 december 2021 

op de Buurtoren� Deze luiding, onder 

meer met de Catharina-Amalia, vond 

plaats ter gelegenheid van de 18e verjaar-

dag van H�K�H� Prinses  Catharina-Amalia� 

De luiding werd door de aanwezige 

pers gedeeltelijk live uitgezonden in het 

NOS-journaal op NPO Radio 1� 

College van Luidmeesters
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� 

College van Luiders
In het College van Luiders hebben zich 

weer enkele wijzigingen voorgedaan in 

2021� Rob Huibers, Magda van Zelderen, 

Joeri de Vreese en Luka Goddijn hadden 

hun luiderscertificaat nog te goed sinds 

2020� Daarnaast werd Martijn Pranger 

op 11 november 2021 gecertificeerd� Hij 

stroomde door vanuit de groep jeugdlui-

ders� 

Bartholomeus Gasthuis
Voor de doordeweekse luidingen in het 

Bartholomeus Gasthuis bestaat een apar-

te groep luiders onder aanvoering van 

luidmeester Annelies Smit� De groep 

bestaat uit vijftien luiders; vijf mensen 

staan op de wachtlijst� In het afgelopen 

jaar hebben zich in deze groep twee wijzi-

gingen voorgedaan: Liesbeth Slager werd 

opgevolgd door Constant Henkel en Ynske 

van Empel door Lidewijde Kwant� Beiden 

waren reeds gecertificeerd luider� De jaar-

lijkse bijeenkomst van deze groep luiders 

is vanwege de beperkende maatregelen 

ook dit jaar niet doorgegaan� Evenmin 

het jaarlijkse vrijwilligersdiner dat het 

gasthuis aanbiedt aan alle vrijwilligers en 

dus ook aan de luiders� Wel ontvingen alle 

Bartholomeusluiders een kerstattentie�
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Jeugdluiders
Eind 2021 waren er zeven jeugdluiders 

actief� Twee van hen werden tijdens de 

verenigingsavond op 11 november gecer-

tificeerd tot jeugdluider: Karlijn Sluijs-

kes en Rebecca Lam� Door de beperkte 

inzet van luiders in coronatijd dreigden 

de luidbeurten van jeugdluiders als eer-

ste te sneuvelen� Daarop is op verzoek 

van het bestuur actie ondernomen� Met 

de luidmeesters zijn afspraken gemaakt 

over het aantal keren dat de jeugdluiders 

alsnog zouden worden ingeroosterd� Ook 

werd een excursie voorbereid en uit-

gevoerd naar Dordrecht� Daar kon niet 

alleen de grootste klok van Nederland 

worden geluid, maar werd ook geoefend 

met het Engelse wisselgelui dat naast de 

Grote Kerk in het Klokhuis hangt� Onder-

weg naar Dordrecht werd ook nog de 

Grote Kerk van Vianen bezocht� De dag 

werd afgesloten met een pannenkoeken-

maaltijd� 
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De vereniging

Ontwikkeling ledental
Het jaar 2021 eindigde met 831 leden� 

Een teleurstellend resultaat; nog nooit 

hadden we zo’n teruggang in één jaar� 

In totaal werden 24 nieuwe leden inge-

schreven (het voorgaande jaar 23) en van 

73 leden werd het lidmaatschap beëin-

digd (in 2020: 50)� Het grote aantal uit-

schrijvingen had vooral te maken met 

een bestuursbesluit om leden van wie 

drie jaar of langer al geen contributie 

was ontvangen, na een laatste herinne-

ring te royeren� Dit betrof uiteindelijk 28 

leden� Maar belangrijker is dat voor het 

tweede jaar achtereen het aantal nieuw 

ingeschreven leden drastisch achterbleef� 

Dit hing nauw samen met het feit dat er 

geen ontvangsten mogelijk waren bij lui-

dingen op de Domtoren� 

Om wat meer zicht te krijgen op de 

meerjarige trends van in- en uitschrijvin-

gen is op de volgende pagina een grafiek 

opgenomen die dat in beeld brengt� Als 

we nog wat verder inzoomen op ons le-

denbestand zien we dat de gemiddelde 

leeftijd steeg van 631 jaar naar 647 jaar� 

Actieve leden
Het aantal actieve leden steeg naar 134� 

Daarmee is ongeveer 16% van onze leden 

actief betrokken bij het UKG� Dit zijn zo-

wel de klokkenluiders als leden die op 

een andere manier actief zijn in de ver-

eniging� Een volledig overzicht van actie-
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ve leden is opgenomen in de bijlage� De 

gemiddelde leeftijd van de actieve leden 

daalde enigszins� 

Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene Ledenvergade-

ring in april vond dit jaar digitaal plaats� 

46 leden namen deel aan deze verga-

dering� Besloten was om dit jaar geen 

spreker uit te nodigen� In plaats daar-

van vond een gezellige digitale pubquiz 

plaats� Uiteraard hadden de meeste vra-

gen betrekking op campanologie en op 

Utrecht�  

Bestuur
In de samenstelling van het bestuur van 

het UKG deden zich in het afgelopen jaar 

110
120

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

-10
-20
-30
-40
-50
-60

0

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Groeitrends:

25 22

49 51 50

80

102

72 71

91

107

67

80
70

23
24

-27

-49

9 6

36 40

22

56

81

45
38

52

30
36

0

22

65

16 16 13 11

28 24 21 27
33

39 42
37

44 48
50

62

26

1115

aanmeldingen opzeggingen netto groei

20
20

20
21

73



17Utrechts Klokkenluiders Gilde

geen wijzigingen voor� Louis Akkermans, 

Remco Berendsen, Arie Noordermeer en 

Bram van der Wees werden herkozen als 

bestuurslid� Het bestuur heeft dit jaar 

acht keer vergaderd – in de meeste geval-

len digitaal� Daarnaast vond er op 23 ok-

tober een heidag plaats op Landgoed 

Oostbroek onder leiding van Saskia van 

Dockum, directeur-bestuurder van Het 

Utrechts Landschap� Tijdens deze heidag 

werd een begin gemaakt met het beleids-

plan 2023-2027�

Verder heeft het bestuur gesproken over 

de eisen die de nieuwe Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen stelt� Gebleken 

is dat het UKG aan de gestelde voorwaar-

den voldoet�

Tenslotte hebben de bestuursleden in de 

laatste maand van het jaar bij een aan-

tal actieve leden, die door persoonlijke 

omstandigheden in 2021 iets meer dan 

gemiddeld zorg en aandacht behoefden, 

een kleine attentie en een kerstgroet ge-

bracht�

Digitaal bereik
In 2021 heeft het Gilde met grote inzet 

van een aantal betrokken leden een mo-

dernisering op het gebied van IT in gang 

gezet� Het voor het publiek meest zicht-

bare deel, de vervanging van de website, 

werd op 11 november afgerond met een 

publieke presentatie tijdens de vereni-

gingsavond� De website van ons gilde 

wordt druk bezocht: in 2021 waren er 

circa 800 bezoekers per maand� 

Een andere aanpassing die werd afge-

rond in 2021 is de modernisering van het 
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Verenigingsorgaan UKG | december 2021 | jaargang 40 | nummer 100

&Luid
Duidelijk

 Nummer 100
Het grote Sjoerd- 

interview 

roosterprogramma van het Gilde� Actieve 

leden en planners van het Gilde hebben 

hierdoor de beschikking gekregen over 

flexibele mogelijkheden die de planning 

van luidingen en luidbeurten nu en in 

de toekomst beter beheersbaar houden� 

Verder werd een eerste presentatie ont-

wikkeld op Google en Google-maps en 

werd de Facebookpagina voortgezet� Er 

wordt gewerkt aan een nieuwe opzet 

voor de e-mailfaciliteiten voor leden� En 

er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet 

voor mailinglijsten waarmee belangstel-

lenden efficiënt kunnen worden geïnfor-

meerd� Voor de interne communicatie 

wordt geëxperimenteerd met een cloud-

dienst in eigen beheer�

Luid & Duidelijk, № 100!
In 2021 verschenen vier edities van Luid & 

Duidelijk� Daarvan was de laatste editie 

van 2021 heel bijzonder: het was name-

lijk het 100e nummer� De redactie vierde 

dit met een dubbeldik nummer (80 pagi-

na’s!) en een uitgebreide terugblik op de 

beginjaren van het Gilde� 

Begin 2021 werd gekozen voor een andere 

postverzender om de kosten te drukken�

Na de 100e editie is opnieuw een reeks 

edities ingebonden om de verschenen 

nummers duurzaam te kunnen bewaren�

Handmatig Klokkenluiden in Utrecht 
In juni van dit jaar heeft het UKG zich 

aangemeld in het Netwerk Immaterieel 

Erfgoed Nederland� De titel van de pagina 

op het netwerk is: ‘Handmatig klokken-

luiden in Utrecht’� Het Kenniscentrum 

Immaterieel Erfgoed Nederland heeft 

bevestigd dat ‘Handmatig Klokkenluiden 

in Utrecht’ aan de criteria voor imma-

terieel erfgoed voldoet zoals gesteld in 

het UNESCO-verdrag inzake de bescher-

ming van immaterieel cultureel erfgoed� 

De aanmelding is zichtbaar gemaakt op: 

https://www�immaterieelerfgoed�nl/nl/

handmatig-klokkenluiden-in-Utrecht

Vertrouwenspersoon
Binnen onze vereniging is een vertrou-

wenspersoon aangesteld voor grens-

overschrijdend gedrag� Deze rol wordt 

vervuld door Marijke Drost� Uitgebreide 

informatie over het werk van de vertrou-

wenspersoon is te vinden op de website� 

Er zijn in het afgelopen jaar geen inci-

denten gemeld� De vertrouwenspersoon 

is bereikbaar via vertrouwenspersoon@

klokkenluiders�nl� 
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Financieel Jaarverslag 2021

Verslag van de penningmeester
Het financiële jaar 2021 werd, net als 2020, 

gedomineerd door onzekerheden en in-

vloeden veroorzaakt door het corona-vi-

rus� Gedurende een groot deel van het 

jaar konden we bij de zondagse luidin-

gen geen bezoekers ontvangen� Hierdoor 

bleef opnieuw de gebruikelijke instroom 

van nieuwe leden achterwege� Het aan-

tal stokte weer net boven de twintig� Dit 

had wel invloed op het aantal betalende 

leden, dat terugliep naar 786� Maar door-

dat de gemiddelde contributiebijdrage 

met € 22,81 flink hoger was, werd de 

totale contributie-opbrengst boven ver-

wachting ook flink hoger: € 17�929�

Ook de verkoop van artikelen steeg sterk 

ten opzichte van de begroting door twee 

bijzondere producten: de penning ter 

herinnering aan de eerstesteenlegging 

van de Domtoren in 1321, en het prachti-

ge boek Stille Torens van Wouter Iseger� 

De omzet liep hierdoor op naar € 2�495�

Opmerkelijk bij de inkomsten is verder 

de opbrengst van luidingen waarvoor 

het UKG een vrijwillige bijdrage krijgt, 

zoals luidingen bij rouw en trouw� De 

opbrengst van dergelijke luidingen steeg 

in 2021 met € 1�000 naar € 1�425�

Al met al kwamen de inkomsten met 

€ 23�979 bijna € 4�500 hoger uit dan in 

het voorgaande jaar�

Maar ook de uitgaven waren veel ho-

ger dan in 2020� De oorzaak hiervan ligt 

voornamelijk bij de investeringen in de 

winkelartikelen: de penning en het boek 

Stille Torens� Ook werd € 1�200 meer uit-

gegeven aan Luid & Duidelijk vanwege 

het extra dikke honderdste nummer van 

ons tijdschrift�

De Verenigingsavond op 11 november ging 

gelukkig gewoon door, maar met een half-

volle zaal� Desondanks leverde de collecte 

met € 745 bijna evenveel op als in voor-

gaande jaren� De opbrengst was bestemd 

voor de stichting Appeltaartconcerten�

De gezamenlijke lasten liepen alles bijeen 

op van € 19�089 in 2020 naar € 22�734 in 

dit verslagjaar�

Het financiële resultaat is positief en 

komt uit op € 1�245� Het bestuur stelt 

voor dit resultaat toe te voegen aan het 

Eigen Vermogen� 

In de begroting gaan we uit van nor-

malisatie van de activiteiten in 2022 en 

rekenen we op een bescheiden positief 

resultaat�

Antonia Verloop Fonds
In het verslagjaar ontving het UKG een 

buitengewoon mooie erfenis van me-

vrouw Antonia Verloop ter hoogte van 

€ 182�453� Het bestuur wil deze erfenis 
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inzetten binnen de doeleinden van de 

vereniging aan projecten die niet in de 

normale begroting passen� We beleggen 

het kapitaal langdurig en gebruiken de 

opbrengsten voor dergelijke projecten� 

De erfenis is daarom, binnen de norma-

le financiële verslaglegging, apart gezet� 

Ook de kosten van beheer en beleggen 

worden apart gehouden�

Eventuele toekomstige erfenissen en gro-

te giften zullen we aan dit fonds toevoe-

gen�

Voor de beleggingen is een beleggings-

commissie samengesteld van drie ter 

zake deskundige leden van het UKG die 

de penningmeester zullen adviseren� In 

2021 vonden nog geen beleggingen plaats�

Voor de bestedingen zal een protocol 

opgesteld worden dat erin voorziet dat 

leden van het UKG voorstellen kunnen 

doen� Het ligt in de bedoeling de ALV te 

betrekken bij het maken van een keuze 

uit de voorstellen�

Utrecht, februari 2022

Bram van der Wees

penningmeester UKG

Toelichting op de Jaarrekening

Baten
De hoop dat het ledental, mede dankzij 

de lustrumactiviteiten, de 1000 zou be-

reiken, is vorig jaar al opgegeven� Ook 

dit jaar bleef het aantal nieuwe aanmel-

dingen beperkt, terwijl het gebruikelijke 

verloop doorging� Hierdoor eindigt het 

jaar met 786 betalende leden� 

De Contributies liepen echter gelukkig 

met bijna 5% op naar € 17�929� Twaalf le-

den maken gebruik van de mogelijkheid 

tot periodieke schenking�

De post Ontvangen giften bleef gelijk op 

€ 330, en de collecte op de Verenigings-

avond bracht € 745 op�

De Jaarlijkse vergoeding van de gemeen-

te Utrecht voor het luiden van de Dom-

klokken is overeenkomstig het contract 

verhoogd met het gemeentelijk index-

cijfer tot € 439� Voor Luidingen bij huwe-

lijken en begrafenissen kwamen giften 

binnen van in totaal € 1�425�

De inkomsten bij de Gildewinkel bedroe-

gen maar liefst € 2�495, dankzij de pen-

ning en het boek Stille Torens� Ook de 

inkomsten uit verkoop van Gildekleding 

bleven gelijk rond € 190�

Al met al liepen de inkomsten met ca� 

€ 4�500 op, en dat stemt tot vreugde�

Lasten
De Organisatiekosten omvatten be-

stuurskosten, de ledenvergadering, het 

jaarverslag, premies en abonnementen, 

representatiekosten, administratiekos-

ten, klein drukwerk en lidmaatschappen� 

Communicatie behelst de kosten van 

Luid & Duidelijk, de website, promotie, 

publieksevenementen en algemene por-

tokosten� Het bedrag is vrijwel gelijk aan 

2020 als resultante van een extra dik ju-

bileumnummer van L&D, en door vrijge-

vallen voorzieningen voor de website en 

PR-activiteiten�

De technische kosten van Luidingen 

worden in beginsel gedragen door de ei-

genaar van de betreffende luidplek� Wel 

geven we soms zelf iets uit om kleine re-

paraties te doen�

Er waren dit jaar geen Excursies en bijge-

volg geen kosten�
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Baten en Lasten
resultaat

2021

begroting

2021

resultaat

2020

begroting

2022

BATEN

Contributies 17�929 17�450 17�243 17�200

Giften 1�100 1�250 323 1�250

Luidingen 1�864 840 1�078 1�260

Bijdragen excursies 0 0 0 0

Bijdragen projecten 0 0 0 0

Bijdragen gildemaaltijd 0 0 0 0

Inkomsten artikelen 2�680 700 450 1�300

Rente ontvangen 405 405 405 405

   Totaal regulier 23.979 20.645 19.498 21.415

Projecten 0 0 0 0

Erfenis Antonia Verloop 182�453 0 0 0

------------- ------------- ------------- -------------

Totaal 206.432 20.645 19.498 21.415

LASTEN

Organisatiekosten 3�979 3�920 3�455 4�020

Communicatie 10�238 9�450 10�229 9�450

Luidingen 106 150 63 250

Gildemaaltijd 0 0 0 500

Excursies 0 150 26 500

Verenigingsavond 892 2�000 366 1�000

Overige activiteiten 273 1�700 2�106 1�350

Inkoop artikelen 3�207 600 327 1�300

Jacob van Eyckprijs 500 500 500 500

Bankkosten 329 500 419 500

Donaties aan derden 1�500 1�400 0 1�500

   Totaal regulier 21.025 20.370 17.492 20.870

8e lustrum 0 0 1�597 0

Projecten 1�710 0 0 0

Bestemmingsreserve AVF 182�453

Kosten AVF 173 0 0 100

------------- ------------- ------------- -------------

Totaal 205�361 20�370 19�089 20�970

Resultaat 1.072 275 409 445
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  Balans per 31 december 2021
Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020

Kas (web-)winkel 63 23 Algemene Reserve 

1 januari

20.895 20.487

Triodos 19 83 09 309 268 1�686 Resultaat over 

boekjaar

1�245 409

Triodos 

Rendementrekening

19�863 17�809

Triodos Spaardeposito 15�000 15�000

Totaal liquide 

middelen

35.193 34.518 Vermogen per 

31 december

22.140 20.895

Debiteuren algemeen 0 0 Voorziening E&PR 0 1�000

Debiteuren luidingen 0 0 Voorziening 

website

0 1�000

Debiteuren subsidies 0 0 Voorziening 

lustrumreis Italië

1�127 1�127

Debiteuren 

webwinkel

0 15 Voorziening nieuwe 

klokken

1�518 1�018

Nog te ontvangen 

contributie

38 158 Voorziening Jacob 

van Eyckprijs

4�000 3�500

Nog te ontvangen 

rente

124 124 Voorziening 

klokkenmuseum

2�718 2�718

Voorziening 

lustrumactiviteiten

1�000 1�000

Totaal debiteuren 162 297 Totaal 

Voorzieningen

10.363 11.363

Voorraden 0 0 Crediteuren 3�325 3�007

Penningen JvE-prijs 572 572 Vooruitontv� 

contributie

100 123

Vooruitbetaalde 

posten

0 0

Totaal overige activa 572 572 Totaal overige 

passiva

3.425 3.129

Triodos 

Rendementrekening

82�281 Antonia Verloop 

Fonds

182�453 0

SaxoBank 

Geldrekening

100�000 Resultaat 2021 -173 0

Bank Antonia Verloop 

Fonds

182.281 0 Antonia Verloop 

Fonds 31-12

182.281 0

----------- ----------- ----------- -----------

Totaal activa 218.208 35.388 Totaal passiva 218.208 218.208
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De Verenigingsavond kon gelukkig door-

gaan en bleef ruimschoots binnen de be-

groting�

Onder Overige Activiteiten valt dit jaar 

vooral de excursie met de jeugdluiders 

naar Vianen en Dordrecht�

Er werden in het verslagjaar nieuwe ar-

tikelen ingekocht, met name de gedenk-

penning� Aan Gildekleding werd slechts 

€ 63 uitgegeven�

De donatie aan derden betrof de 

Sint-Maartensgift aan de stichting Appel-

taartconcerten�

Voor de Jacob van Eyckprijs, die in 2020 

is overgeslagen, reserveren we deze ja-

ren steeds € 500�

De Bankkosten zijn lager dan vorig jaar�

Aan aanloopkosten voor het boek Stille 

Torens besteedden we ruim € 1�700� Naar 

verwachting wordt dit bedrag gedekt 

door nog te ontvangen subsidies�

Ten laste van het Antonia Verloop Fonds 

ontstonden enige startkosten, waaronder 

betaalde boeterente voor het banksaldo�

Begroting

Voor 2022 zijn we uitgegaan van herstel 

van een min of meer normale situatie, 

met gemiddeld iets lagere opbrengsten 

en kosten� De winkelomzet zal waar-

schijnlijk dalen naar het oude niveau, 

evenals de opbrengst uit luidingen bij 

rouw en trouw�

Balans

Opmerkelijke wijzigingen in de Balans 

zijn de ontvangen erfenis en een gift van 

€ 500 voor een nieuwe klok in de Geer-

tekerk�

De in 2020 gemaakte voorzieningen voor 

de website en public relations werden 

geactiveerd ten behoeve van de nieuwe 

huisstijl�

De voorzieningen hebben elk een oor-

sprong en een bestemming: Het overschot 

van de lustrumreis naar Italië blijft be-

schikbaar voor de volgende lustrumreis� 

De voorziening voor nieuwe klokken is 

ontstaan door giften� Voor de driejaarlijk-

se Jacob van Eyckprijs wordt elk jaar een 

bedrag gereserveerd� De voorziening klok-

kenmuseum is het overschot van eerdere 

museale activiteiten� Met de voorziening 

lustrumactiviteiten kunnen we eventuele 

nakomende feestelijkheden betalen� 

Vermogen
Het bestuur stelt voor het positieve saldo 

van € 1�245 toe te voegen aan het Vermo-

gen dat hiermee groeit naar € 22�140� We 

streven naar een werkvermogen dat iets 

groter is dan de jaarlijkse inkomsten uit 

contributies� Dat is ook dit jaar het geval�

Verslag van de Kascommissie
De Kascommissie van het UKG over het 

boekjaar 2021 bestaat uit Christien van 

den Heuvel en Rudolf Boswijk� Zij contro-

leerden de boekhouding en de juistheid 

van de verslaglegging� Op 22 februari 

2022 bespraken zij hun bevindingen ten 

huize van de penningmeester�

Op grond van de bevindingen stelt de 

Kascommissie de ledenvergadering voor 

het bestuur decharge te verlenen over 

het in het jaar 2021 gevoerde financiële 

beheer en beleid�

De uitgebreide verklaring van de Kas-

commissie zal op de Algemene Ledenver-

gadering worden voorgelezen� 
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De luidingen

Overzicht van de 945 uitgevoerde 
luidingen

Luidingen Domtoren (196)
%  51 luidingen op woensdagavond voor de ves-

pers in de Domkerk

%  51 luidingen op zondagavond voor de vespers 

in de Domkerk

%  41 dubbele luidingen op zondagmorgen voor 

de vieringen in de Dom kerk

%  10 luidingen voor kerkdiensten op zondag-

morgen 

%  8 luidingen ter opening van de zomeravond-

beiaard concerten van de Utrechtse Klokken-

spel Vereni ging (tussen 5 jul en 23 au g)

%  3 drievoudige luidingen voor de kerkdienst 

op Eerst Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eer-

ste Kerstdag (4 apr, 23 mei, 25 dec)

%  3 feestelijke luidingen ter gelegenheid van 

een huwelijksinzegening (15 mrt, 3 aug en 

23 sep)

%  3 luidingen ter gelegenheid van de vespers 

op ma t/m woe in de Stille Week (29 t/m 

31 mrt)

%  3 luidingen ter gelegenheid van een uitvaart-

dienst (26 feb, 11 mrt en 9 jul)

%  3 feestelijke luidingen ter gelegenheid van de 

naamdag van Sint-Maarten (11 nov)

%  2 luidingen ter gelegenheid van de Nationale 

Dodenherdenking (4 mei)

%  2 luidingen ter gelegenheid van de 700e 

steenleggingsdag van de Domtoren (26 jun)

%  2 luidingen ter gelegenheid van de Kerst-

nachtdiensten (24 dec)

%  Middernachtelijk volgelui op de grens van 

2020 en 2021 (1 jan)

%  Luiding ter gelegenheid van de Nieuwjaars-

viering in de Domkerk (1 jan)

%  Luiding om het terroristische ‘tramincident’ 

uit 2019 te herdenken (18 mrt)

%  Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Witte Donderdag (1 apr)

%  Luiding ter gelegenheid van de Paasnachtvie-

ring (3 apr)

%  Vroege Paasluiding op Eerste Paasdag (4 apr)

%  Feestelijke luiding ter gelegenheid van Ko-

ningsdag (27 apr)

%  Luiding ter gelegenheid van de viering van 

Nationale Bevrijdingsdag (5 mei)

%  Luiding voor de vesper ter gelegenheid van 

de Dag van Europa (7 mei)

%  Luiding ter gelegenheid van Hemelvaartsdag 

(13 mei)

%  Feestelijke luiding van de Magdalena ter ge-

legenheid van de opening van een expositie 

in Museum Catharijneconvent over Maria 

Magdalena (22 jul)

%  Feestelijk volgelui ter gelegenheid van het 

Festival Oude Muziek (28 aug)

%  Luiding ter gelegenheid van het begin van 

Advent 2021 (27 nov)

%  Luiding ter gelegenheid van de dienst op ou-

dejaarsavond (31 dec)

Luidingen Jacobitoren (171)
%  3 dubbele luidingen ter gelegenheid van 

Pasen (4 apr), Pinksteren (23 mei) en Kerst 

(25 dec)

%  49 luidingen voor de kerkdiensten op zon-

dagmorgen

%  50 luidingen voor de kerkdiensten op zon-

dagmiddag
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%  47 luidingen voor de kerkdiensten op zon-

dagavond

%  5 bescheiden luidingen ter gelegenheid van 

Open Monumenten Dag (11 sep)

%  2 luidingen ter gelegenheid van huwelijks-

inzegeningen (23 jun, 27 aug) 

%  Feestelijke luiding bij de aanvang van het 

nieuwe jaar (middernacht, 1 jan)

%  Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Nieuwjaarsdag (1 jan)

%  Luiding ter gelegenheid van een uitvaart-

dienst (18 jan)

%  Luiding voor de kerkdienst op Biddag voor 

gewas en arbeid (10 mrt)

%  Luiding ter gelegenheid van de kerkdienst op 

Witte Donderdag (1 apr)

%  Luiding voor de kerkdienst op Tweede Paas-

dag (5 apr)

%  Feestelijke luiding ter gelegenheid van Ko-

ningsdag (27 apr)

%  Luiding ter gelegenheid van Hemelvaartsdag 

(13 mei) 

%  Luiding voor de kerkdienst op Tweede Pink-

sterdag (24 mei)

%  Luiding ter gelegenheid van de naamdag van 

Jacobus de Meerdere (25 jul)

%  Feestelijke luiding ter gelegenheid van het 

Festival Oude Muziek (28 aug)

%  Luiding ter gelegenheid van de onthulling 

van een stolperstein in de Lange Lauwer-

straat ter nagedachtenis van Jeanette Brou-

wer-Swaab die in 1942 in Auschwitz werd 

vermoord (12 sep)

%  Luiding voor de kerkdienst op de Dankdag 

voor gewas en arbeid (3 nov)

%  Luiding voor de Jaarvergadering van het Ne-

derlands Genootschap van Sint-Jacob (6 nov)

%  Luiding ter gelegenheid van de kerkdienst op 

oudejaarsavond (31 dec)

Luidingen Blauwkapel (6)
%  6 luidingen ter gelegenheid van zondagmor-

gendiensten (3 okt t/m 7 nov)

Luidingen en beierspel Buurtoren (125)
%  50 luidingen op zaterdagmiddag ter afslui-

ting van de werkweek

%  50 luidingen op zaterdagmiddag ter inlui-

ding van de zondag

%  2 luidingen op vrijdagmiddag ter afsluiting 

van de werkweek (24 en 31 dec)

%  2 luidingen op vrijdagmiddag ter inluiding 

van Kerstmis (24 dec) en het feest van Oud & 

Nieuw (31 dec)

%  15 luidingen ter bijeenroeping van de ge-

meenteraad 

%  Feestelijke luiding bij de aanvang van het 

nieuwe jaar (middernacht, 1 jan)

%  Plechtige luiding ter gelegenheid van de 506e 

sterfdag van Suster Bertken (25 jun)

%  Feestelijke luiding ter gelegenheid van het 

Festival Oude Muziek (28 aug)

%  Feestelijke luiding ter inleiding van de gro-

te Sint-Maartensluiding op de Domtoren 

(11 nov)

%  Beiersessie ter gelegenheid van Sint-Maarten 

(11 nov)

%  Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 

18e verjaardag van H�K�H� Prinses Catharina- 

Amalia (7 dec)

Luidingen Geertetoren (74)
%  49 luidingen voor de vieringen op zondag-

morgen

%  17 luidingen voor uitvaarten (9, 11, 22 en 

28 jan, 23 mrt, 22, 27 en 28 mei, 9, 23 en 30 jun, 

5 jul, 6 aug, 15 sep, 1 okt, 9 nov en 3 dec)

%  2 dubbele luidingen voor vieringen op Eer-

ste Paasdag en Eerste Pinksterdag (1 apr en 

23 mei)

%  1 dubbele luiding in verband met opnames 

van een Paasdienst (28 mrt)

%  Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 

naamdag van de H� Gertrudis van Nijvel 

(17 mrt)

%  Feestelijke luiding ter gelegenheid van Ko-

ningsdag (27 apr)

%  Feestelijke luiding ter gelegenheid van het 

Festival Oude Muziek (28 aug)



26 Jaarverslag 2021

%  Luiding ter gelegenheid van de kinderviering 

op Kerstavond (24 dec)

%  Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Eerste Kerstdag (25 dec)

Luidingen Bartholomeus Gasthuis (371)
%  351 dagelijkse luidingen op het middaguur�

%  17 luidingen in verband met het overlijden 

en/of de uitvaart van bewoners uit het gast-

huis

%  Luiding voor de jaarlijkse bijeenkomst ter na-

gedachtenis van overleden bewoners (31 jan)

%  Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 

naamdag van de H� Bartholomeus (24 aug)

%  Feestelijke luiding ter gelegenheid van het 

Festival Oude Muziek (28 aug)

Luiding Academiegebouw (1)
%  Dubbele luiding ter gelegenheid van de ope-

ning van het academisch jaar (6 sep)

Demkaklok Zuilen (0)
Niet geluid

Fort De Bilt (1)
%  Luiding ter gelegenheid van Nationale Do-

denherdenking (1 mei)

Stille torens
Klokkenluider Wouter Iseger schreef een 

fascinerend boek over de klokkenvordering 

in Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog�

Klokken en geschut hebben al eeuwenlang 

een bijzondere relatie� De basis-ingrediën-

ten zijn precies hetzelfde: koper en tin� Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat de makers 

doorgaans in vredestijd klokken en vijzels 

goten, en in oorlogstijd geschut� Klokken-

vordering is dus een eeuwenoud fenomeen; 

in oorlogstijd lieten de machthebbers hun 

oog al snel op de bronzen klokken vallen�

De Tweede Wereldoorlog was hierop geen 

uitzondering� Utrecht was rijk bedeeld 

met oude klokken, die al tijdens het oplo-

pen van de internationale spanningen met 

witte verf waren gemerkt met een duide-

lijk zichtbare letter ‘M’ van ‘monument’� 

Toch was het zeer de vraag hoeveel van 

deze klokken de oorlog zouden overleven� 

De vraag was niet of, maar wanneer er een 

metaalvordering zou komen� 

Met listen en lef lukte het in Utrecht om 

alle oude klokken op één na buiten schot 

te houden� Een geweldig resultaat, onder 

moeilijke omstandigheden� De stad en haar 

inwoners danken hieraan het machtige ge-

luid van de vele carillons en luidklokken die 

Utrecht nog altijd rijk is� Alle aspecten van 

deze boeiende geschiedenis komen, rijk ge-

illustreerd, in dit boek aan het licht�

Het boek is te koop via de webwinkel van 

het UKG en via de boekhandel�

Gebonden, 176 pagina’s, € 19,95� 

ISBN 978-90-5345-583-8�



27Utrechts Klokkenluiders Gilde

Actieve leden

College van Luiders

Louis Akkermans

Daniëlle Alexander 

Wouter Bakker

Eduard van Binnendijk

Jan Bleeker

John Boertje 

Alma van Bommel

Peter Boss

Rosi Braidotti

Margriet Broekman 

Carla van der Brugghen

Maarten van Deventer

Hanny van Dorp

Duco van der Eijk B

Sjoerd Engelsman

Cor van der Flier

Sjoerd van Geuns L

Carien van Gijn

Luka Goddijn

Bert Goudriaan

Olaf Graeff 

Elisabeth Groeneveld

Theo Haffmans B

Kees van den Ham

Job Haug

Tommie Hendriks

Constant Henkel B

Kees Heus B

Rob Huibers

Wilbert van der Hulst L

Johan van den Hurk L

Wouter Iseger

Frans Jacobs

Eveline Jansen B

Ad Kok

Antoine Kroezen 

Aurelia Kroezen

Lidewijde Kwant B

Trudie Leerink

Hans de Man B

Pauline Mettrop

Jeroen Nieuwint (†)

Arie Noordermeer

Adri Onnekink

Jesse Oostermann L

Thomas Peerenboom

Theo Poort

Yvonne Poort B

Frank Povel

Martijn Pranger

Luella de Regt

Chardy van Riel

Joost van Rije

Betty de Rijk B

Peter van Rijn

Jan Ronner

Marion de Ruijter B

Frank Rung

Ad Sanders 

Rogier Schokker L

Henk Scholte

Ingrid Schröder

Annelies Smit B /L
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Anna van Soest L

Theo van Soest L 

Norbert Stap

Luuk Straver

René Swane

Antonín Vácha

Alena Váchová

Hans Venker

Liesbeth Verdonk

Letty Verkaik

Daan van Vessem

Ton Viguurs B

Joeri de Vreese

Eric Vriezen L

Rob Vugts

Sander Walgers

Marian Wijnhof

Hans van Zal

Magda van Zelderen

Cora Zuidema

L = tevens luidmeester
B = Bartholomeusluider

Aspirant-luiders

Irma Groenestege

Duncan Mooij

Carla Rodenhuis

Frank Ooms

Lois Tonen

Kees van de Ven

Everard van Weede

Jeugdluiders

Rebekka Bezemer

Rebecca Lam

Alex van der Meer

Jorian Sarolea

Matthijs van Scheppingen

Karlijn Sluiskes

Job Wijbenga

Wachtlijst van luiders

Martijn Rietveld

Peter Gieling

Ruben ter Hoeve

Bas Steemers

Peter Köpping 

Reinoud van Meerwijk 

Rob Nieuwint

Joyce de Jong

Cora Nauta

Dirk Spaanderman

Martijn Valkema

Armando Krijnen

Patricia Goddijn

Wachtlijst van Bartholomeusluiders

Rosi Braidotti

Frans Jacobs

Josje de Jonge

Rob Huibers

----------------------------------------------------

Ereleden

Evert Oldenhof †

Willem Meijnen †

Sjoerd van Geuns

Ton Kroon

Dragers van de Speld van Verdienste

Wilbert van der Hulst (2013)

Arie Noordermeer (2014)

Tark Wijchers (2015)

Robert Vink (2016)

Corry Bok (2017)

Samenstelling bestuur

Alma van Bommel, voorzitter

Arie Noordermeer, secretaris

Bram van der Wees, penningmeester

Remco Berendsen, vicevoorzitter
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Louis Akkermans, bestuurslid

Adri Onnekink, bestuurslid

Jesse Oostermann, bestuurslid 

College van Luidmeesters

Sjoerd van Geuns

Wilbert van der Hulst

Johan van den Hurk

Jesse Oostermann

Rogier Schokker

Annelies Smit

Anna van Soest

Theo van Soest, voorzitter

Eric Vriezen

Vertrouwenspersoon

Marijke Drost

------------------------------------------------------

Commissies en werkgroepen

Binnen het Gilde wordt veel werk verzet 

door commissies en werkgroepen� Aan het 

einde van het verslagjaar waren er, naast 

het bestuur en de colleges van Luiders 

en Luidmeesters, vijfentwintig andere 

werkverbanden actief�

Audiovisuele Producties

Sjoerd van Geuns

Theo van Soest

Beiergroep

Daniëlle Alexander

Sjoerd van Geuns

Rick van Putten

Chardy van Riel

Eric Vriezen

Tark Wijchers

Bibliotheek

Johan van den Hurk

Brons, het Utrechts Klokkenkoor

Janneke Blok, coördinatie

Kees Blomhert

Peter Boss

Dick van Dijk, dirigent

Hanny van Dorp, coördinatie

Duco van der Eijk

Cor van der Flier

Cock Haars

Theo Haffmans

Job Haug

Frans Jacobs

Eveline Jansen, plv� dirigent

Josje de Jonge

Clem Kleinhans

Florien Pals

Joost van Rije

Jitte Roosendaal

Ingrid Schröder

Excursies

Adri Onnekink

Bram van der Wees

Facebook

Corry Bok

Ton Kroon

Fotoarchief

Simon den Daas

Wilbert van der Hulst

Gildemaaltijden

Louis Akkermans

Remco Berendsen

Bram van der Wees



30 Jaarverslag 2021

Gildewinkel

Peter van Rijn

Introductie nieuwe luiders

Carien van Gijn

Jacob van Eyck-prijs

Alma van Bommel

Marijke Drost

Cor van der Flier

Johan van den Hurk

Jeugdbegeleiders

Daniëlle Alexander

Jesse Oostermann

Luuk Straver

Kascommissie 2021

Christien van den Heuvel

Rudolf Boswijk

Kleding

Aurelia Kroezen

Klokkenatlas Stad Utrecht

Olaf Graeff

Johan van den Hurk

Frank Rung

Klokuitbreiding Geertekerk

Sjoerd van Geuns

Adri Onnekink

Luid & Duidelijk

Erik de Boer

Peter Boss

Rob Huibers

Adri Onnekink

Frank Ooms

Bram van der Wees, voorzitter

Luidroosters

Wilbert van der Hulst

Thomas Peerenboom

Annelies Smit

Norbert Stap

Luidschema’s

Sjoerd van Geuns

Wilbert van der Hulst

Johan van den Hurk

Jesse Oostermann

Theo van Soest

Lustrumreizen

Louis Akkermans

Alma van Bommel

Peter Haars

Wilbert van der Hulst

Arie Noordermeer, voorzitter

Yvonne Poort

Metgezellen Coördinator

Eric Vriezen

Ontvangsten

Corry Bok

Wouter Iseger

Adri Onnekink

Public Relations

Ruben ter Hoeve

Joyce de Jong

Ad Kok

Trudie Leerink, voorzitter

Adri Onnekink

Jesse Oostermann

Stuurgroep ICT

Alma van Bommel, voorzitter

Wilbert van der Hulst
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Ad Kok

Ton Kroon

Website, Content website

Jan Heijmans

Ruben ter Hoeve

Wouter Iseger

Frank Ooms

René Swane

Website, Technisch beheer

Simon den Daas 

Bas van Geuns

Rogier Schokker

Robert Vink

Wordt nu lid van het Klokkenluidersgilde!
Leest u dit Jaarverslag met veel belangstelling, maar bent u nog geen lid van 

het UKG? Meldt u dan aan via www�klokkenluiders�nl� Ga naar ‘het UKG’ en ver-

volgens naar ‘Lid worden’� Daar vindt u het aanmeldingsformulier� Met het lid-

maatschap, dat slechts € 17,50 per jaar kost, helpt u ons bij het werken aan onze 

doelstelling: het handmatig luiden en in stand houden van de vaak eeuwenoude 

luidklokken in de stad Utrecht�



Het ontvangstgebouw met de trap naar de Domtoren. 
Het begin van een stevige klim naar boven.


