Verslag
over de periode juni 2012
t.m. mei 2015

Geïnspireerd door plannen van Milliongenerations voor een
“Stone Clock”, de “10.000 year clock of the Long Now” van
Danny Hillis en de Long Now Foundation hebben enkele
Utrechters begin 2012 opgericht de stichting De Letters van
Utrecht.
De stichting heeft als doel het realiseren van een gedicht
zonder einde in de straten van de stad Utrecht. Een
monument voor de toekomst, een zichtbaar monument,
duurzaam, niet kostbaar in onderhoud, waar mensen van
nu zich aan verbinden, waar altijd nieuwe mensen aan deel
kunnen nemen. Nu, straks en in de verdere toekomst.
Het gedicht begint aan de Oudegracht/hoek Smeestraat en
zal groeien via het Ledig Erf en de Wijde Doelen naar de
Nieuwegracht en verder.
De tekst van het gedicht wordt geschreven door leden van het
Utrechts Dichtersgilde.
De letters die gebruikt worden voor het hakken van de stenen
zijn speciaal voor de Letters van Utrecht ontworpen door
Hanneke Verheijke.
Een steenhouwer van het speciaal voor dit project opgericht
steenhouwersgilde “LetterTijd” hakt de letters van het gedicht
in de stenen van de straat. Dit vindt plaats iedere zaterdag
op locatie om 13.00 uur in aanwezigheid van de deelnemer
en zijn/haar genodigden. Ook een lid van het bestuur van de
Letters van Utrecht is dan daarbij aanwezig.
Een ieder kan deelnemer worden aan het project. Hij/zij
verbindt zijn/haar naam aan een van de stenen van het
gedicht door de kosten (minimaal 100 euro) te dragen van die
steen. Op de zijkant van de desbetreffende steen graveert de
steenhouwer de tekst (van max. 15 tekens) die de deelnemer
aan heeft gegeven. Op de website van De Letters van Utrecht
kan de deelnemer een tekst laten opnemen van max. 144
letters. Deze website is openbaar toegankelijk.
De deelnemers ontvangen een certificaat, waarop is
aangegeven om welke letter het gaat, welke tekst op de
zijkant is gegraveerd, welke tekst op de website staat, welk
nummer de steen heeft en waar in de straat precies ligt.
Het bestuur van De Letters van Utrecht draagt zorg voor de

continuïteit van het project, garandeert dat elke zaterdag
om 13.00 uur op locatie een nieuwe letter wordt gehakt door
een steenhouwer, onderhoudt de contacten met het Utrechts
Dichtersgilde en de steenhouwers, coördineert de wens
van de deelnemer met de uitvoering op de met hem/haar
vastgestelde zaterdag en draagt zorg voor het bijhouden van
de website www.delettersvanutrecht.nl.
Er is voor gekozen om het gedicht te starten in het jaar 2000,
het begin van de nieuwe eeuw.
De daadwerkelijke start De Letters van Utrecht vond plaats
aan de op 2 juni 2012 door de toenmalig burgemeester van
Utrecht, Aleid Wolfsen.
De voorbereiding en start van het project is mogelijk gemaakt
door eenmalige financiële steun van de gemeente Utrecht,
het Utrechts Dichtersgilde, het Kees Eijrondfonds, het
K.F.Heinfonds en het Fentener van Vlissingenfonds.
Mee door deze financiële steun kon het bestuur de benodigde
vergunningen aanvragen voor het gebruik maken van de
openbare ruimte, het materiaal voor het hakken van letters
aanschaffen en is er een kleine financiële buffer, zodat ook
een nieuwe steen aan het gedicht kan worden toegevoegd
zonder dat er een deelnemer voor die letter is. Ook konden zo
letters worden gerealiseerd over de periode 2000 – juni 2012,
voorafgaand aan de daadwerkelijke start op 2 juni 2012.
De tekst van het gedicht over de periode 01-01-2000 tot
02-06-2012 is in de periode voorafgaand aan 2 juni 2012 in
de stenen gehakt.
Bij dat beginpunt is een steen op het hoekhuis aangebracht,
waarop is uitgelegd wat het project De Letters van Utrecht
voor ogen staat.
Deze steen is aangeboden door de Werkgroep Directe
Voorzieningen uit Utrecht.
Elke zaterdag wordt een nieuwe letter in steen aan het gedicht
toegevoegd. Ook als er geen deelnemer voor die letter is.
Dus het gedicht groeit met 52 letters per jaar.
Het bestuur maakt de tekst van het gedicht niet tevoren
bekend.
Wie deel wil nemen aan het project door een bepaalde letter
van het gedicht aan zich te verbinden, kan kijken op de site
van De Letters van Utrecht of er voor die letter in eerdere
tekst nog geen deelnemer is. Hij verbindt zich dan een “oude’
letter. De letter is dan weliswaar al gehakt, maar de tekst
van max. 15 tekens die de deelnemer wil laten graveren op
de zijkanten van de steen, wordt dan op een af te spreken
zaterdag gegraveerd.
Door de mogelijkheid ook te kiezen voor een “oude” letter
heeft het project jaarlijks tot nu toe voor meer dan 52 stenen
deelnemers. Voor ongeveer een derde van de “oude” letters is
er op dit moment een deelnemer.

De tekst van het gedicht in de straten van Utrecht over de
periode januari 2000 t.m. mei 2015 is:
‘Je zult ergens moeten beginnen om het verleden een plaats te
geven, het heden doet er steeds minder toe.
Hoe verder je bent, hoe beter.
Ga maar door nu,
Laat je sporen na.
Vergeet de flits waarin je mag bestaan, de wereld is je
stratenplan.
Was er een tijd dat je een ander was: die ging voorbij.
Je bent die ander al.
Je bent, zoals je weet, van dit verhaal de spil.
Dit is de eeuwigheid. Die duurt.
Die heeft de tijd.
Ga daarom op in je verhaal en zwelg.
Vertel.
Vertel ons wie je bent met elke stap.
In ons verhaal verdwijnen wij vanzelf,
En enkel jij blijft over op den duur.
Jij en deze letters, die uit steen gehouwen zijn.
Zoals de letters op ons graf.
De barsten in de Dom.
Naar de hemel opgestoken als een wijsvinger,
Om de schuldigen aan te duiden en meer tijd te eisen.
Zodat we weer rechtop kunnen gaan, als mensen langs de
Gracht.
Die naar hun voeten staren.
Kijk omhoog!
Zie Utrechts kerken uitsteken boven maaiveld.
Hef de handen, smeek met de torens om dit voorrecht: te zijn,

Aantal deelnemers aan het
• juni 2012 t.m. mei 2013:
• juni 2013 t.m. mei 2014:
• juni 2014 t.m. mei 2015:
Totale financiële
• Juni 2012 t.m.
• Juni 2013 t.m.
• Juni 2014 t.m.

project:
93
69
74

bijdrage aan het project:
mei 2013: 10.841 euro
mei 2014: 8.297 euro
mei 2015: 7.677 euro

Een specificatie van inkomsten en uitgaven staat op de site
vermeld in het financiële jaarverslag.
Zoals is bepaald bij de oprichting van de stichting De Letters
van Utrecht gaat 10% van de bijdragen van deelnemers naar
een aan de stichting verwant goed doel.
Donaties aan goed doel:
• periode mei 2012 t.m. mei 2013: 720 euro aan De Voorlees
Expres
• periode mei 2013 t.m. mei 2014: 820 euro aan de stichting
Leergeld
• periode mei 2014t.m.2015: 520 euro aan Taal Doet Meer.

Naar blijkt, weten (mogelijke) deelnemers veelal van ons
project via mond op mond verspreiding, publiciteit in de
media, deelname van bestuursleden en steenhouwers aan
de Kerstmarkt Twijnstraat en door de zichtbaarheid van het
hakken van de letter ter plaatse op elke zaterdag om 13.00
uur (weer of geen weer).
Wat mensen beweegt deelnemer te worden is te zien (foto’s)
en te lezen (gegraveerde tekst op de zijkant van de steen) op
de website van het project.
Voor belangstellenden die meer over het project willen
weten is er naast het raadplegen van de website, ook de
mogelijkheid om bij de locatie van het gedicht aan de
Oudegracht de app te raadplegen die Huub Braam in 2014
heeft gemaakt (mobile learn academy).
Er is in Utrecht respect voor het project, geen beschadiging
of vernieling. Periodiek vindt er een schouw plaats en
wordt slijtage van een gehakte letter op stenen waar nodig
bijgewerkt.
Tot nu toe slechts een vervelende ervaring.
In mei 2014 zijn 3 stenen uit het gedicht gestolen
(misplaatste grap?). Positief is, dat medewerkers van de
gemeente Utrecht dit direct hebben opgelost door 3 nieuwe
blanco stenen te plaatsen zodat er geen lelijke gaten zichtbaar
bleven. De letterhakkers hebben de “verdwenen” letters
opnieuw gehakt, waarvoor dank.
Het bestuur heeft aangifte van diefstal gedaan bij de politie.
Samenstelling bestuur Letters van Utrecht:
• Dick Sijtsma, voorzitter
• Michael Munker, penningmeester
• Annie Brouwer-Korf
• Jan van der Leeden
• Hanneke Verheijke
Coördinator Utrechts steenhouwersgilde “LetterTijd”:
• GerritPeele
Door bemiddeling van hem hebben ook de volgende
steenhouwers een of meer stenen gehakt:
• Adriaan Seelen, Anja Roemer, Anjet van Linge, Cees Woud,
Frank Peele, Geert Boersma, Jaap van Drongelen, Jan
Herbrink, Janine Melai, John van Essen, Joke van Beetern,
Karel Mol, Marc de Groot, Michiel Deylius, Monique BeljaarsKorzilius, Nico Hogervorst. Paula Schoonaard, Richard
Wendling, Rob van Dokkum, Sanna Snellaars, Toon Rijkers.
Wim Ponsen.
De letters 1-648 ( voor de periode januari 2000 tot de officiële
start op 2 juni 2012)werden in april en mei 2012 gehakt door:
• Anja Roemer, Corry Kussendrager, Esther de Waardt, Frank
Peele, Gerrit Peele, Geert Boersma, Judith Groeneweg, Karel
Mol, Michiel Deylius, Rinus van den Belt en Toon Rijkers.

Coördinator Utrechts Dichtersgilde:
• Ruben van Gogh
De volgende dichters hebben in de periode januari 2000 t.m.
mei 2015 de tekst van het gedicht geschreven:
• Ruben van Gogh:
letter 1 t.m. 124
• Ingmar Heytze:
letter 125 t.m. 240
• Chretien Breukers: letter 241 t.m. 374
• Alexis de Roode:
letter 375 t.m. 532
• Ellen Deckwitz:
letter 533 t.m. 682
• Mark Boog:
letter 683 t.m. 832
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Financieel verslag voor het boekjaar 2014/2015
(1 juni 2014 t/m 31-5-2015) 								
In het boekjaar werden Letters 754 t/m Letter 805 geplaatst:						
…IVELD. HEF DE HANDEN, SMEEK MET DE TORENS OM DIT VOORRECHT: TE Z…			
						
						
Stichting Letters van Utrecht werd opgericht op 27 april 2012. 						
Het boekjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.					
Dit verslag sluit aan op het eerdere verslag over het verlengde eerste boekjaar d.d. 1 juli 2014.

Uit de statuten:		

A. BALANS													

				tussenbalans
Toelichting
31-05-15
31-05-14
31-05-13
		
€
€
€
ACTIVA									
Liquide middelen:
1.
19.611
15.643
11.898
									
		
19.611
15.643
11.898
																		
PASSIVA																	
Kapitaal:
2.
16.842
13.903
11.498
									
Kortlopende schulden /
3.
2.770
1.740
400
nog te betalen kosten:
									
		
19.611
15.643
11.898

B. EXPLOITATIE OVERZICHT				

Toelichting
2014/2015
2013/2015
2012/2013
		
€
€
€										
BATEN:										
Giften bijgedragen Letters
4.
7.677
8.297
10.841
Algemene giften		
0
250
21.225
Verkoop Merchandise		
0
15
0
Kwijtschelding van lasten		
0
0
3.410
Rente banksaldi		
31
48
5
										
		
7.708
8.610
35.481
																				
LASTEN:																				
Gesteund doel
5.
922
820
720
Steenhouwers (incl. graveren cijfers)		
2.340
3.805
12.367
Dichters		
260
265
3.500
Stratenmakers/Gemeente Utrecht		
0
0
1.837
Vergunningen (geschat)		
200
100
100
Graveren cijfers		
0
0
1.411
Gereedschap		
427
89
1.978
Communicatie		
97
736
933
Kosten Merchandise		
0
22
0
Kosten Website, IT		
222
223
199
Kantoorbenodigdheden, postzegels voor certificaten
70
56
201
Kamer van Koophandel/overheid		
0
0
24
Dank vrijwilligers		
0
0
16
Festiviteit (opening, onthulling informatie)
126
0
614
Bankkosten		
104
89
83
										
		
4.769
6.205
23.982

RESULTAAT:		
2.938
2.405
11.498
					
				
De St. Letters van Utrecht beoogt niet het maken van winst. Het resultaat wordt aan de reserves
toegevoegd.										

C. TOELICHTING OP HET FINANCIEEL VERSLAG:										
		
€
€
€												
				oprichting
1. Liquide middelen:
per
31-01-15
31-05-14
27-04-12
										
Triodos Internet Zaken Rekening 25.47.19.600
555
211
0
Triodos Internet Rendement Rekening 20.00.455.158
19.057
15.432
0
										
Eindsaldo		
19.611
15.643
0
										
Voor veele reeds geplaatste Letters is nog geen bijdrage ontvangen, dat kan later nog.										
Het maken en plaatsen van deze reeds geplaatste maar nog niet bijgedragen Letters heeft de
Stichting al betaald.										
Van een toekomstige bijdrage van reeds geplaatste Letters moet alleen het graveren betaald
worden.										
																				
2. Kapitaal:
per
31-05-14
31-05-14			
										
Beginsaldo (tussenbalans)		
13.903
0			
Toevoeging resultaat lopend boekjaar		
2.938
13.903			
										
Eindsaldo per 31 mei 2014		
16.842
13.903			

										
3. Kortlopende schulden /
nog te betalen kosten:
per
31-05-15
31-05-14			
										
Nog te factureren door steenhouwers van de Lettertijd
1.353
1.185			
Nog te factureren door dichters (t/m Letter 753),
615
355
niet kwijtgescholden					
Nog door Gemeente Utrecht voor vergunningen te innen,
400
200
geschat					
										
Som		
2.368
1.740			
																				
4. Giften bijgedragen Letters
per
31-05-15
31-05-14			
Giften ontvangen voor Letters 1 t/m laatste voor 31-5
7.357
17.728			
Giften reeds ontvangen t/m 31-5 voor na 31-5 te
320
1.200
plaatsen Letters					
										
Som		
7.677
18.928			
										
De Stichting Letters van Utrecht ontvangt van burgers of organisaties, die een Letter bijdragen
een gift, ten bedrage van tenminste 100 Euro.
Veel Letters van vóór de start op 2 juni 2012 en bijna alle sindsdien werden bijgedragen door
burgers, sommige door organisaties.										
Op de website www.delettersvanutrecht.nl staan deze vermeld, tenzij men anoniem wil blijven.										
Sommigen droegen meer bij dan het minimaale bedrag, ook dan valt hun hele bijdrage onder
“Giften bijgedragen Letters”.										
De giften zijn berekend op basis van het datum van de overboeking, niet op basis van de datum
van de Letter.										

Het gaat hierbij om zowel bijdragen voor Letters, die vanaf de start op 2 juni 2012 ter plaatse
gemaakt werden als ook om bijdragen voor Letters 1 t/m 648, die voor de start geplaatst werden
over de periode 2000-mei 2012.										
Ook voor reeds geplaatste Letters werd 100 Euro of meer aan giften ontvangen.										
Soms werd er voor een Letters meer dan 100 Euro ontvangen. 										
In het boekjaar was dat voor 8 Letters het geval, hier werden 1202,11 Euro ontvangen, dwz
402,11 Euro extra. 										
(voor #765 120€; voor #761 111,11€; voor #792 115€; voor #801 145€, voor #577 125€; voor
#802 356€; voor #804 110€; voor #810 120€)										
										
De Stichting Letters van Utrecht en het project gaat door mede dankzij niet monetaire bijdragen
van vrijwilligen.										
										
																				
5. Gesteund doel										
2012/2013 Bijdrage aan Voorleesexpres (incl. bijdrage Letter 649)			
720					
2013/2014 Bijdrage aan St. Leergeld (incl. gift van Leo Club)			
820					
2014/2015 Bijdrage aan St. Taal Doet Meer 			
922					
										
Som sinds opening t/m 31 mei 2015				
2.462 				
										
Het bestuur besloot op 7 juli 2015 aan het doel 2014/15 naast de 10€/week ook de bedragen te
gegeven, die boven100 Euro/Letter ontvangen werden, dwz 402,11 Euro extra.										
Bovendien werd besloten, ook voor de Letters t/m 31-12-15 aan het doel Taal doet Meer bij te
dragen (volgend boekjaar).										

