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INTERNE BERICHTEN
Van de directeur
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik een kleine twee weken de nieuwe directeur
van het Gilde. Aangezien ik nog maar net begonnen ben, zit ik vooral nog in de
onderzoeksfase: Wat speelt er allemaal? Wat zijn de urgente zaken die opgepakt
moeten worden? Wie is wie, wie doet wat en wat staat waar? Heel langzaam
begin ik inzicht te krijgen in de organisatie en wat me vooral opvalt is hoeveel
verschillende activiteiten er zijn en hoe ontzettend actief het Gilde is! Ik heb al een
aantal mensen mogen ontmoeten en ik voelde me hier meteen heel erg welkom.
Graag stel ik me hierbij aan jullie voor.
Ik ben in 1970 geboren in Terneuzen,
Zeeuws-Vlaanderen, maar al voor mijn
derde verjaardag verhuisden we naar
Apeldoorn waar ik tot mijn achttiende
gewoond heb. Na een kort avontuur op
de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven vertrok ik in 1991
naar Utrecht om Kunstgeschiedenis te
studeren en sindsdien woon ik met veel
plezier in Utrecht. Mijn eerste bijbaan
tijdens mijn studie was gids op de Domtoren en daarna was ik jarenlang stadsgids voor de VVV. Zo leerde ik Utrecht
heel goed kennen en werd Utrecht echt
mijn stad.
Nu woon ik al jaren met mijn gezin in
Wittevrouwen, een wijk die voelt als
een klein dorpje midden in de grote
stad. Mijn vier kinderen zitten vlakbij
ons huis op de Jenaplanschool en dat
betekent dat als we door de wijk lopen,
we altijd vriendjes, vriendinnetjes, juffen
en meesters tegenkomen. Boodschappen doen duurt regelmatig veel langer
dan ik gepland had, omdat ik altijd wel
bekenden tegenkom waar even mee bijgepraat moet worden. In de zomer zijn
we vaste klant van de beste ijssalon van
Utrecht of misschien wel van Nederland:
Roberto Gelato aan de Poortstraat. En
elke zomer maakt Roberto geweldig
lekker ijs van de vijgen van de boom uit
onze tuin. In mijn vrije tijd werk ik, als
het weer het toelaat, in ons volkstuintje
op Volkstuinvereniging De Pioniers. Ook
kook ik graag en houd ik me bezig met
‘upcycling’. Dat betekent eigenlijk zoveel
als van oude, afgedankte spullen op
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een creatieve manier weer iets nieuws
maken. Sinds kort ben ik heel veel aan
het wandelen, want in juni loop ik De
Nacht van de Vluchteling: een nachtelijke wandeltocht van 40 km van Utrecht
naar Amersfoort om geld op te halen
voor Stichting Vluchteling. Graag loop ik
de komende tijd mee met verschillende
Gildewandelingen. Zo kan ik de gidsen
van het Gilde in actie zien en ondertussen ook een beetje trainen!
Ik heb tot nu toe vooral in de culturele
sector gewerkt. In Utrecht werkte ik onder andere bij het Festival aan de Werf,
Theatergroep DOX en Theatergroep
Aluin. Daarna was ik jarenlang directeur
en programmeur van Theater Achterom
in Hilversum. Helaas moest dit theater
wegens gemeentelijke bezuinigingen
sluiten en ik kwam als teamleider Leven
Lang Leren bij de bibliotheek in Arnhem
terecht. Hier maakte ik kennis met zaken
als laaggeletterdheid en digibetisme, in
het kader waarvan mijn team veel activiteiten organiseerde. Ook was mijn team
verantwoordelijk voor de samenstelling
van het programma van de Volksuniversiteit, die in Arnhem onderdeel is van
de bibliotheek. Arnhem is een hele leuke
stad, die ik eigenlijk nauwelijks kende,
maar het is natuurlijk geen Utrecht!
Dus toen mijn contract bij de bibliotheek afliep, ging ik op zoek naar werk
in Utrecht. Ik ben heel erg blij dat dit
gelukt is, want ik begon de verbinding
met Utrecht echt te missen. Als je in een
andere stad werkt - en dan met name in
de culturele sector - mis je toch veel van
wat er zich in je eigen stad afspeelt. En
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foto: Paul Vergeer

als ik nu ’s ochtends door onze mooie
stad naar mijn werk fiets - voor mij een
ongekende luxe na al die jaren werken in
Hilversum en Arnhem - voel ik me een
enorme geluksvogel!
Mensen staan bij Het Gilde centraal
las ik in de Structuurnota en in Ieder
zijn waarde. Dat klinkt misschien heel
vanzelfsprekend maar is het zeker niet,
weet ik uit ervaring. Mensen zijn mijns
inziens het kapitaal van een organisatie.
Mensen moet je koesteren en een organisatie kan ervoor zorgen dat iedereen
zo goed mogelijk op zijn of haar plek
zit en zich gezien voelt. Dán creëer je
betrokkenheid en kan de organisatie
groeien en bloeien.
Ik hoop velen van jullie de komende tijd
te ontmoeten en te spreken en ik heb er
heel erg veel zin in om jullie directeur te
mogen zijn!
Gerlofke Hekelaar
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Op 24 februari 1989 werd opgericht de Stichting ‘t Gilde Utrecht, gevestigd aan
de Haverstraat 5 te Utrecht. Op 17 februari 2003 werd de naam gewijzigd in
Stichting Gilde Utrecht omdat computers niet goed overweg konden met ’t als
begin van de tenaamstelling.
Computers konden ‘t Gilde Utrecht niet vinden en dus bezoekers ook niet. Men
was zo slim om dat lidwoord maar weg te halen en gewoon te spreken over Gilde
Utrecht.
In ieder geval is het zo dat vandaag, als ik dit zit te typen, Gilde Utrecht 30 jaar
bestaat. Voorwaar bijzonder voor een relatief kleine organisatie die, op de directeur na, volledig bestaat uit vrijwilligers. Op deze plaats aan alle vrijwilligers een
heel hartelijk dankjewel voor alle inzet gedurende dertig jaar.
Eindejaarsbijeenkomst
Het is alweer even geleden maar op 21
december 2018 hebben we het 29ste
boekjaar afgesloten met een gezellig
samenzijn, een praatje van de voorzitter,
het huldigen van de jubilarissen, te weten Ton Viguurs (25 jaar!), Riek Kodde,
Gerhard Riesthuis, Joyce Tjoa, Johan
Vernède, Lenny Vernède, Helga Weijdema, Caroline Wintgens, allen twaalfeneenhalfjaar én een afscheidsfeest voor
Sigrid Hjelmevoll, die per 1 oktober was
vertrokken als directeur Gilde Utrecht.
Sigrid werd in de bloemen gezet, toegezongen door een gelegenheidskoor, er
werden toespraken gehouden waarvan
één zelfs gedeeltelijk in het Noors en
volgens spreker Aart de Veer met een
Zweeds accent, maar dat accent zullen
weinigen gehoord hebben.

Sigrid kreeg een bronzen beeldje cadeau
met de titel ‘Sphere’, dat door Mieke
Oldenburg gemaakt is. Mieke was ooit
in de race om rondleider te worden,
zodoende kenden we haar.
Na het officiële gedeelte volgde het
feestelijk informeel afscheid nemen
en ik denk dat Martin, de echtgenoot
van Sigrid, een aanhanger nodig heeft
gehad om alle geschenken af te voeren.
Christien Boeles heeft een fotoboekje
voor Sigrid gemaakt ter herinnering aan
deze dag.
Al met al kunnen we terugkijken op een
waardig afscheid en eerdaags gaat het
bestuur een keer bij Sigrid op bezoek,
want we moeten komen kijken hoe mooi
het beeldje in haar huis staat.



foto: Christien Boeles

Drie Noorse gedichten voor Sigrid
Het eerste gedichtje was ‘Katten’ (zie onder) door Olav Hauge (1908-1994).
Sigrid heeft hem gekend omdat hij evenals zij uit Ulvik, bij de Hardanger Fjord,
kwam. Het is een bekende dichter die daar ook een museum heeft. Het tweede
gedicht was ‘Til vi en kveld slår av’ door Helge Vatsend (Tot we ‘m op een
avond uitzetten) – het gaat over het dwingende van de tv die onze huiskamer
binnendringt. Het laatste vers was ‘Norsk julesang’ van Inger Hagerup (Noors
kerstlied), dat mooi aansloot op de kerstsfeer van onze bijeenkomst (hoewel
er ook een dubbele bodem in zat …). Sigrid toonde zich geroerd door deze
persoonlijke bijdrage.

Katten (Olav Hauge)
Katten
Sit i tunet
Når du kjem.
Snakk litt med katten.
Det er han som er varast i garden.



De kat
De kat
zit op het erf
als jij komt.
Praat wat met de kat.
Hij is het die waakt in het hof.

foto: Christien Boeles
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Inmiddels is 2019 begonnen,
en hoe
Het is eind februari, de schuifpui in de
woonkamer staat wijd open en het is op
het balkon bijna te warm om te zitten.
Het klimaat is helemaal van slag en
deskundigen hebben bepaald dat dit
door de mensheid komt. Tegenwoordig
kun je bijna niets meer geloven, dus
deze waarheid laat ik ook maar aan me
voorbijgaan. Het bestuur heeft het winterreces gebruikt om na te denken over
de functie van directeur Gilde Utrecht.
In de tussentijd is Marijke Kuiper bereid
gevonden om niet alleen een grote
lacune vanaf begin oktober in te vullen –
Sigrid was weg en Jonne was ziek – maar
ook om nu op dinsdag en donderdag
de functie van secretaresse te vervullen
zodat er vier dagen per week secretariële ondersteuning aanwezig is. Hulde
dus aan Marijke Kuiper voor haar inzet.
Jonne en Marijke maken beiden gebruik
van het e-mailadres van Jonne dus post
kan naar
jonne.blommendaal@gildeutrecht.nl

We hebben een nieuwe directeur!
We zijn blij dat we overeenstemming
hebben kunnen bereiken met Gerlofke
Hekelaar over invulling van de directeursfunctie. Gerlofke is met lengte
de jongste in de organisatie en is per
achttien februari in dienst getreden. Ze
was op korte termijn beschikbaar omdat
haar vorige werkgever, de bibliotheek in
Arnhem, alleen met tijdelijke contracten
werkt die niet omgezet worden in vaste
contracten. Gerlofke heeft niet alleen
een bijzondere naam, ze is ook een
bijzondere vrouw en ze stelt zich elders
in dit Gildenieuws aan u voor. Velen van
u hebben al kennis met haar gemaakt
– de nieuwsgierigheid was groot – en
mocht het er nog niet van gekomen zijn,
dan zal dat zeker de komende tijd gaan
lukken. We heten Gerlofke ook vanuit dit
Gildenieuws van harte welkom.

Grotere zelfredzaamheid van de
coördinatiecommissies
In de aanloop naar het aantrekken van
een nieuwe directeur heeft het bestuur
gesproken met de voorzitters van de drie
coördinatiecommissies en nog enkele
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andere vrijwilligers die nauw betrokken
zijn bij de organisatie van Gilde Utrecht.
Daarbij is afgesproken dat de betreffende commissies nog meer zaken zelf
gaan doen en minder een beroep gaan
doen op de directeur. Daarmee hopen
we dat de directeur zich meer kan richten op de feitelijke taken van deze functionaris zoals beleidsvoering, termijnvisie,
organisatiestructuur, externe contacten
en belangenbehartiging van de Gilde –
organisatie binnen het vrijwilligerswerk
in de gemeente Utrecht.
Dat is een mond vol, maar het komt
er wel aan, om niet te zeggen het is al
begonnen.

Bestuurskracht
U heeft allemaal een bericht langs zien
komen waarin iedereen wordt uitgenodigd om kandidaten te noemen – anders
dan jezelf – die in jouw ogen geschikt
zijn voor een toekomstige bestuursfunctie of een functie binnen een coördinatiecommissie.
Een van de zorgen die we als bestuur
hebben is, dat de man-/vrouwkracht
in de verschillende commissies ouder
wordt en nadenkt over verminderen van
inzet en misschien zelfs stoppen. We
worden niet alleen zelf ouder, maar ook
onze partners en levensgezellen worden
ouder en gaan vaker een beroep doen op
de huisgenoot. Dat is een logisch gevolg
van een fors aantal jaren stabiel draaien
binnen Gilde Utrecht, maar op een zeker
moment gaat automatisme optreden en
dat is niet goed voor de inhoud van de
activiteiten.
Voorbeelden: Na 140 keer de wandeling
Hofjes en Steegjes gelopen te hebben,
heb je het wel gezien. Na tien jaar lang
conversatiegroepen geleid te hebben, wil
je ook wel eens wat anders.
En dat signaal horen we meer en dus
moeten we daarop inspelen. En de
directeur mag dat alles in goede banen
leiden, groepssamenstelling begeleiden,
verdeling man en vrouw, oud en jong
etc.

Het nieuwe seizoen staat te
beginnen
In de groep rondleiders zijn enkele mensen bezig geweest om de planning vanaf
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april 2019 weer samen te stellen. Elk jaar
een grote puzzel die door Bart Seidel
wordt opgelost door alle voorgestelde
themawandelingen in de planning te krijgen, rekening houdend met vakanties,
andere afwezigheid en andere verplichtingen op bepaalde dagen etc. Want wat
hebben gepensioneerden het toch druk.
Bridgeavond, gym-ochtend, oppasdag,
mantelzorgdag, open-kerkenverplichtingen en ga zo maar door. Bart heeft
het weer geflikt, Christien Boeles heeft
de foto’s verzorgd en Marijke Stringa
heeft de contacten met de opmaker en
drukker verzorgd en zo komt er weer een
nieuwe wandelfolder 2019 tot stand.
Rien Stein heeft er weer voor gezorgd
dat alle rondleiders een persbericht hebben gemaakt waarmee we onze wandelingen in de media kunnen aanprijzen.
Ook gaan we het bestand van taalaanbieders eens onder de loep nemen.
Gezien het aantal ingestuurde prestatieoverzichten en declaraties hebben we
het vermoeden dat een deel van onze
taalaanbieders niet meer echt actief is.
Of misschien wel actief is maar niet
rapporteert. En onze subsidiegever, de
gemeente Utrecht, wil wel weten hoe actief we zijn en of we voldoende presteren
voor de subsidie die verstrekt wordt. En
meten is weten.
We willen alle taalaanbieders waar we
niets van gehoord hebben benaderen
met de vraag of ze nog actief zijn voor
Gilde Utrecht of dat we ze mogen uitschrijven. Actueel blijven is van levensbelang.

Structureren baliewerkzaamheden
Al enige maanden is Pieternel Spaa
actief ter ondersteuning van de administratieve organisatie van de balie. Zij ondersteunt de baliemedewerkers met het
invoeren van een nieuw wandelingenregistratiesysteem zodat we makkelijker
kunnen werken en sneller en accurater
kunnen rapporteren. Omdat er gewerkt
wordt met een nieuwe spreadsheet met
o.a. pulldownmenu’s moet er een zekere
gewenning plaatsvinden en dat vereist
training. Marijke Kuiper die veel kennis heeft van spreadsheets assisteert
Pieternel Spaa daarbij en zo trachten we
de zaak beter te stroomlijnen. De debi-
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teurenbewaking is inmiddels op scherp
gezet want sommige klanten lijken de
gewoonte te hebben om te wachten met
betalen tot er een aanmaning komt. Dat
is niet netjes en dus moeten wij daar zelf
op inspelen en gewoon bellen. Op de
factuur staat duidelijk dat men vóór de
wandeldatum moet betalen en dus moet
het geld na een week allemaal binnen
zijn. Els Kleintunte heeft in het verleden
bij de FIOD gewerkt en zij vindt het geen
probleem om iemand vriendelijk doch
dringend toe te spreken.

Het jaarverslag komt eraan
Ook dit is een jaarlijks terugkerende
klus, waarbij bestuursleden zich buigen
over alles wat zich het afgelopen jaar

heeft afgespeeld om dat correct te rapporteren aan de Gemeente Utrecht.
Voor de financiële administratie worden
we bijgestaan door bureau ZweersWijbenga B.V. op de Kromme Nieuwegracht 13. Zij maken aan de hand van de
door de penningmeester bijgehouden
administratie het eindejaarsrapport
op en leggen dat voor aan een externe
accountant die – en dat is dit jaar voor
het eerst – een subsidieverantwoordingsverklaring moet afgeven. Vroeger
was dat een volledige accountantsverklaring, maar gelukkig is de gemeente van
deze eis afgestapt, hetgeen een enorme
verlichting van de administratieve last
betekent. U ziet dat ook de gemeente
Utrecht de eisen aanpast aan de tijd

waarin we opereren. Je moet aan een
kleine organisatie als Gilde Utrecht geen
eisen gaan stellen die gelijk zijn aan een
multinational. We zijn erg blij met deze
vereenvoudiging hetgeen tegelijkertijd
een kostenbesparing inhoudt.

Aan het eind
Rest mij aan het eind van mijn tekst
iedereen namens het bestuur een mooi
seizoen toe te wensen.
We hebben een nieuwe directeur. De
cursussen van het voorjaar gaan weer
draaien.
Veel leesplezier met dit Gildenieuws.
Paul Vergeer,
voorzitter

RONDLEIDINGEN
In memoriam Ben Ravelli
Mijn vriend Ben Ravelli is op 14 februari 2019 overleden. Een echte Ben
Ravelli-dag, Valentijnsdag. Hij werd geboren op 30 september 1925 te Rijswijk

Ben heeft het leven omarmd en wilde er
alles uithalen en ook alles zien. Vooral
torens van kerken en glas in lood en gebrandschilderde ramen. In 2009 tijdens
mijn inwerkperiode als rondleider leerde
Gilde Utrecht Nieuws

ik Ben kennen als een fantastische
rondleider. Hij was een notoir verzamelaar van alles wat er maar over Utrecht
geschreven werd. Ik ging regelmatig
bij hem langs en hielp hem om uit de
tienduizenden dia’s die hij had gemaakt
de goede exemplaren te zoeken en die
vervolgens te laten digitaliseren. Ook
veel foto’s van zijn kinderen hebben
we samen geselecteerd. Zij hebben nu
prachtige digitale foto’s uit hun jeugd.
Je begrijpt: dan ontstaat er een band en
een vriendschap.
Een leuke anekdote zal ik overigens mijn
hele leven niet vergeten. Ben vroeg aan
mij “Hoe oud ben je nu Johan?”. Ik antwoordde: 54. “Oh mooi”, was zijn reactie. “Dan kun je nog dertig jaar gidsen.”
Ja, hij heeft het lang volgehouden als
rondleider van het Gilde, de Willibrorduskerk en de forten. Tot zeker zijn 85e
maakte hij gasten geestdriftig wegwijs
in onze prachtige geschiedenis. Als je je
verleden kent, dan ken je je toekomst.
In 2017 hebben Rob Hufen Hzn, Ben en
ik op een mooie dag de Sint-Rombouts
kathedraal van Mechelen bezocht. Een
gedenkwaardige dag vooral ook omdat
Ben alles wat we moesten gaan zien,
had uitgezocht en daar werd niet van
afgeweken. Vorig jaar stond Lier op het
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programma maar door ziektes is het
daar niet meer van gekomen.
Ben wilde alles voorbereiden en hij
heeft dus ook zijn complete begrafenis
voorbereid. Zelfs zijn Oraison Funèbre
(lijkrede) had hij gemaakt. Versie 7 is op
de begrafenis door Harmen Snel uitgesproken. Tijdens de uitvaartdienst heeft
Rob gesproken over het leven van Ben
nadat deze heel jong zijn moeder had
verloren. Hij wilde missionaris worden.
Els Jimkes heeft tijdens de dienst veel
verteld over de vier van de dertien glasin-loodramen in de apsis van de kapel
van begraafplaats Barbara. Ben had haar
dit gevraagd op zijn negentigste verjaardag. De uitleg van Els was heel bijzonder
op deze uitvaart. Haar slotpassage geeft
zijn leven en zoektocht naar het waarom
precies weer. “Deze ramen zijn bedoeld
om Christus’ hoopvolle woorden: “Wie
in mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven”, nog eens te benadrukken.
Laten wij hopen dat Ben dat nu heeft
ervaren.”
De dienst was een mooie uitvaart van
een echte rondleider. Ik weet zeker dat
Ben nu bezig is om op de plek waar hij
nu is, rondleidingen te geven.
Johan Steen
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RONDLEIDINGEN
In memoriam Marijke Liedmeier
In een tjokvolle aula van crematorium
Den en Rust hebben we op zaterdag 16
maart afscheid genomen van Marijke
Liedmeier. Marijke had eind november
te horen gekregen dat zij ernstig ziek
was, maar dat zij zo snel zou overlijden, kwam voor veel mensen toch wel
als een verrassing.
Tijdens de ceremonie kwam naar voren
wat een bijzonder onconventionele persoonlijkheid zij was. Zo wilde zij zonder
kist gecremeerd worden, en dus lag zij
gedurende de uitvaart slechts gewikkeld
in een deken met linten er omheen.

meer mogelijk was, bracht zij haar eigen
meubilair mee en ze heeft menigmaal
het grootste gedeelte van de dag zitten
vernikkelen op o.a. de Stadhuisbrug.
Marijke, Joke Keijmel, Cor van Ingen en
ik hebben jarenlang een klaverjasclubje
gehad, Schoppen Negen genaamd,
waarvoor we maandelijks bij elkaar op
visite kwamen. Tijdens het spel werden
er ook persoonlijke gesprekken gevoerd,
waardoor het soms niet geheel meer
duidelijk was wie er nu eigenlijk speelde.
Dat leidde vaak tot grote hilariteit en
ontlokte dan de opmerking dat we de
Omanido-club waren (Oud maar niet

Marijke en ik hebben op dezelfde dag in
2006 ons intakegesprek gehad bij het
Gilde. Zij is anderhalf jaar eerder geïnstalleerd als rondleider en was dus al ervaren toen ik begon. In 2010 hebben we
samen de wandeling ‘Van marktplaats
tot HC’ gemaakt en tijdens dat proces
heb ik haar beter leren kennen. Dat heeft
geresulteerd in vele vormen van samenwerking, zoals bijvoorbeeld met de
Culturele Zondagen. Vele jaren organiseerde ik die wandelingen en kon daarbij
altijd rekenen op de steun van Marijke.
Zij wilde echter niet lopen, maar wel
als beginpunt voor de wandelingen
fungeren achter een tafeltje met folders
bij de Winkel van Sinkel. Toen dat niet
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dood, naar Hendrik Groen). We hebben
samen veel plezier gehad, Marijke had
veel gevoel voor humor.
Verder was zij direct te porren voor een
team ‘Gildegidsen’ voor de Utrecht Quiz
bij Willem Slok. Van december 2014 tot
het moment dat zij niet meer kon, heeft
ze met veel enthousiasme in verschillende samenstellingen deelgenomen aan
de quiz. Eerst met Joke Keijmel, Elly en
Henk van Hilten, Gertruce van Beurden
en mij, later met Peter en Corrie Gieling,
Aart de Veer en mij.
Eigenlijk wilde zij, toen ze ziek was,
nog een keer afscheid komen nemen
bij Willem Slok, maar daar heeft ze van
afgezien; dat was voor haar een moeilijke opgave.
Inmiddels hebben we een tweede team
actief bij Willem Slok, zij noemen zich
‘Het Jonge Gilde’. Daarin speelt o.a. Bart
Seidel. Bart heeft zaterdag 16 maart het
initiatief genomen om, voorafgaande
aan de quiz, aandacht te vragen voor het
overlijden van Marijke. Veel mensen die
haar gekend hebben waren geschokt om
te horen dat Marijke er niet meer is. De
‘Gildegidsen’ (die avond versterkt met
Joke Keijmel) hebben de quiz onverwacht gewonnen en de overwinning
opgedragen aan Marijke. Het was een
ontroerend moment.
Wil Klein

7

jaargang 20 nummer 1, april 2019

RONDLEIDINGEN
Museum Huis Doorn
Vrijdagmiddag 25 januari hebben gidsen en baliemedewerksters op initiatief van de evenementencommissie een bezoek
gebracht aan het museum ‘Huis Doorn’. De rondleiding werd verzorgd door de bijzonder enthousiaste Dick Boer. Om een
opsomming te geven van de diverse ruimtes met interieurs en de grote hoeveelheid spullen, is een praktisch onmogelijke
opgave. Daarom schrijf ik over de mensen die hier hebben gewoond.
Het meest markante aan Huis Doorn
is, dat er twintig jaar een Duitse keizer
heeft gewoond. Keizer Wilhelm II was in
1918 in België, toen op negen november
het leger de keizer niet meer steunde
en in Duitsland de republiek werd
uitgeroepen. De volgende dag reisde de
keizer met zijn trein naar Eijsden aan de
Belgisch-Nederlandse grens, waar hij na
zes uur werd toegelaten. Wij zouden nu
zeggen: als asielzoeker. De Commissaris
van de Koningin heeft graaf Bentinck,
lid van de Johannieterorde, gevraagd of
hij de keizer, lid van dezelfde orde, zou
willen huisvesten. Zo geschiedde en op
28 november van dat jaar kwam zijn
vrouw Augusta Victoria van SleeswijkHolstein uit Berlijn naar Amerongen. Op
deze dag tekende de keizer de abdicatie.
Daarna kocht hij Huis Doorn van Ella,
Barones van Heemstra en moeder van
Audrey Hepburn, voor vijfhonderdduizend gulden en liet het gebouw voor
eenzelfde bedrag opknappen en aanpassen. Voor zijn vrouw liet hij een lift
aanbrengen; de vierde in Nederland en
de eerste lift in een privéhuis.
De keizer is al op negenentwintigjarige
leeftijd tot keizer gekroond, dat was in
1888. Hij was toen al zeer vermogend.
Voor alle zestig kastelen die hij in bezit
had, bestelde hij een 55-delig servies bij
de Königliche Porzellan Manufaktur in
Berlijn. Tegenwoordig betaal je voor één
bordje van een dergelijk servies honderdtachtig euro. Wilhelm liet voor zichzelf een schip bouwen (de Hohenzollern), waarmee hij in het voorjaar langs
de Noorse kusten voer. Zijn moeder was
de dochter van de Engelse Koningin Victoria. Om zijn oma te bezoeken kwam
de keizer met zijn trein naar Vlissingen,
om daar op zijn boot naar Londen te
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stappen. Zijn
trein gebruikte
hij ook om zijn
kastelen te bezoeken. Elk jaar was
hij tweehonderd
dagen onderweg,
vandaar zijn
bijnaam: het volk
noemde hem de
‘Reise Kaiser’.
Op de dag dat
in Duitsland de
republiek werd
uitgeroepen,
werd het complete 
bezit van de Hohenzollerns geconfisqueerd. Onderzocht
werd welke zaken staatseigendom waren
en wat familiebezit was. Dit onderzoek
heeft tot 1927 geduurd. Na 1918 mocht
de keizer zijn spullen halen uit twee
kastelen in Berlijn en een kasteel in
Potsdam. Negenenvijftig spoorwagons
vol meubilair en spullen werden naar
Doorn gebracht. Zijn vrouw Augusta
Victoria, met wie de keizer in 1881 was
getrouwd en waarmee hij samen zes
zoons en een dochter kreeg, heeft kort in
Doorn gewoond. Zij is in 1921 overleden
en is bijgezet in Potsdam. De aanwezigheid van tweehonderdduizend mensen
bij deze gebeurtenis laat zien dat ze bij
het Duitse volk erg geliefd was. Wilhelm,
bij zijn geboorte gehandicapt waardoor
hij zijn linkerarm niet kon gebruiken,
trouwde in 1922 met Hermine Reuss
of Greiz, weduwe en moeder van vijf
kinderen. Met haar drie jongste kinderen woonde ze tot het overlijden van de
keizer in 1941 in Huis Doorn. Wel ging
ze elk jaar twee maanden naar Duitsland
om haar landgoederen in Silezië te behe-
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ren. Na de dood van haar man ging ze
terug naar Silezië, waar ze in 1945 moest
vluchten voor het Rode Leger. In 1947
overleed ze als gedetineerde in Frankfurt en is ze bijgezet in Potsdam, niet in
Doorn, wat haar wens was.
Omdat de Nederlandse staat tijdens de
Eerste Wereldoorlog neutraal was, hoefde zij de keizer niet uit te leveren aan de
geallieerden. Om hem te beschermen,
waren er altijd twee marechaussees
aanwezig. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Hitler iedere militair verboden
om met Wilhelm in contact te komen.
Hij werd bewaakt door tien Wehrmacht
militairen. Na de Tweede Wereldoorlog
heeft de Nederlandse staat het huis in
bezit genomen als tegemoetkoming
voor de toegebrachte oorlogsschade.
Het huis is nu een rijksmuseum waar
erg veel te zien is.
Jan van Schaik
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RONDLEIDINGEN
De Utrechtse Orgelbouwer ‘Van Vulpen’
Dankzij Wil Klein en Jan Mulder, van de evenementencommissie van ons Gilde, werd medio februari een bezoek gebracht
aan de Orgelmakerij gebroeders Van Vulpen.
De tweede generatie Van Vulpen, de
heer Rijk van Vulpen, heette de deelnemers welkom en verzorgde een uitgebreide rondgang door het bedrijf. In
1940 werd er een start gemaakt door
twee broers van 17 en 18 jaar. Dit vond
plaats aan de Oudwijkerdwarsstraat
170. In 1949 verhuist het bedrijf naar
de Ambachtstraat, een zijstraat van de
Kromme Nieuwegracht. In deze periode
komt er een derde broer bij.
In die tijd was het niet gebruikelijk dat er
mechanische orgels werden gebouwd.
De broers waren echter van mening dat,
als je muziek wilt maken op een orgel, je
ook het gevoel moet hebben dat je contact maakt met de klank. Bij de elektropneumatische orgels kan de organist de
luchtstroom niet beïnvloeden, bij de mechanische orgels is dit wel het geval. Het
bedrijf legde zich toe op het restaureren
van vooral ‘Midden-Hollandse Orgels’
van omstreeks 1750 en het bouwen van
mechanische orgels.
In 1974 begint onze gastheer, Rijk van
Vulpen, met zijn werk in het familiebedrijf. Onder zijn leiding wordt in 2000
verhuisd van de binnenstad naar de
Tennesseedreef op Overvecht. In 2017
wordt Adjan Smitsman, reeds tien jaar
hier werkzaam, op zevenentwintigjarige
leeftijd directeur.
De restauratie van orgels vraagt groot
vakmanschap. Regelmatig bouwt Van
Vulpen een elektro-pneumatisch orgel
om naar een mechanisch instrument. In
de jaren 1974 – 1975 heeft de firma het
grote orgel van de Domkerk gerestaureerd. Dit instrument is in 1831 gebouwd
door de broers Johan en Jonatan Bätz,
die hierbij gebruik maakten van de reeds
aanwezige pijpen uit 1571. In het orgel
zitten bijna 3700 pijpen. Nog altijd heeft
het bedrijf dit orgel in onderhoud.
Van de consoles aan de Utrechtse grachten is bekend dat de kunstenaar Jeannot
Bürgi er 192 van heeft ontworpen. Hij

heeft van 1962 tot 1982 ook regelmatig
houtsnijwerk gemaakt ter verfraaiing
van de orgels die Van Vulpen bouwde of
restaureerde.
Vroeger was er verschil tussen katholieke en protestantse orgels: de katholieke
orgels klonken romantischer, die van de
protestanten wat harder. Tegenwoordig maakt men geen verschil meer en
mag een katholieke orgelmaker ook een
orgel bouwen in de protestantse kerk en
andersom. Als een orgel op de monumentenlijst staat, is men verplicht om
een rapport op te laten stellen door een
erkend orgeladviseur. Met dit rapport
wordt bezien welke bedrijven geschikt
zijn om de genoemde werkzaamheden uit te voeren. Deze firma’s wordt
gevraagd een offerte te maken. Meestal
wordt het werk aan de goedkoopste
uitvoerder gegund. Het aantal bedrijven in deze branche is de laatste jaren
ongeveer hetzelfde gebleven, alleen het
aantal werknemers bij de bedrijven is
flink gedaald.
Tijdens de rondgang door het bedrijf laat
Van Vulpen zien wat er allemaal nodig
is om een orgel te bouwen. De hout-
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soorten die worden gebruikt zijn grenen
en eiken. In de machinale werkplaats,
waar een computergestuurde draaibank
aanwezig is, worden de houten delen
voor het orgel gemaakt. De knoppen zijn
van ebbenhout. In de gieterij worden de
platen, nodig voor het maken van de pijpen, gegoten van een legering met vooral lood. Deze platen worden geschaafd,
gebogen en gesoldeerd. De inlaat, de
dikte van het materiaal, de lengte en de
openingen hebben invloed op het geluid
van de pijp. Op de speeltafel worden de
pijpen getest en gestemd.
Ook het concertorgel in de grote zaal
van Muziekcentrum TivoliVredenburg
is in de werkplaats door de firma Van
Vulpen gemaakt. De pijpen zijn verstopt
in een kast, zoals de architect had voorgeschreven.
De bezoekers mochten kennismaken
met een uniek Utrechts bedrijf, dat
orgels restaureert en bouwt voor heel
Europa en waar we heel trots op mogen
zijn.
Jan van Schaik

foto: Alfred Sturkenboom
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TAAL EN CONVERSATIE
Berichten uit de CCTA
Formeel en non-formeel
Omdat het woord informeel te vrijblijvend
en toevallig klinkt, wordt in gesprekken
over het leren van bijvoorbeeld Nederlands
als tweede taal (NT2) gesproken van formeel en non-formeel leren.
Het eerste wordt verzorgd door taalscholen en leidt naar het behalen van
een diploma. Dit is het terrein van
professionals. Extra ondersteuning
en taalhulp - vooral op het gebied van
de spreekvaardigheid - wordt meestal
geboden door vrijwilligers en is vooral
bedoeld om het zelfvertrouwen van de
deelnemer te vergroten en zijn of haar
kansen binnen de Nederlandse samenleving te bevorderen. Dit noemen we het
non-formele aanbod.
Al lang is iedereen ervan overtuigd dat
de combinatie van beide bijdraagt tot
betere resultaten en snellere vorderingen. Het is mede daarom dat onder
auspiciën van de gemeente Utrecht in
de afgelopen maanden is overlegd over
meer structurele samenwerking op dit
terrein. Het resultaat van die besprekingen is dat op 4 maart een convenant
is ondertekend door taalscholen en
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vrijwilligersorganisaties (waaronder
Gilde Utrecht) gericht op het gezamenlijk uitbreiden van de mogelijkheden om
het Nederlands onder begeleiding te
oefenen.
Vaak zal dat de vorm krijgen van bezoek
aan een taalcafé waarvan er al diverse
in Utrecht bestaan en nog meer zullen
worden opgezet; maar ook een samenwerking tussen taalscholen en vrijwilligers, waarbij de hulp ter plekke wordt
geboden, valt onder deze noemer.

Op dat terrein heeft Gilde Utrecht al jarenlange ervaring door overeenkomsten
met opleidingen en instituten, waarbij
onze vrijwilligers worden ingezet in of
naast lessen. Op dit moment is dat het
geval bij het NCB en Prismaopleidingen.
De totstandkoming van dit convenant
is al een eerste antwoord op de wens
die Hans Marcelis aan het eind van zijn
stukje – de bomen en het bos in het
vorige Gilde Utrecht Nieuws – heeft
uitgesproken.

we nu al weer voor de derde keer.
Vanaf het Domplein lopen we ongeveer
een uur door de oude binnenstad en
komen dan allemaal samen in ‘In De
3 Krone’ aan de Oudegracht voor een
kopje koffie en een broodje. Vorige keren
was dit altijd een gezellig samenzijn met
leuke, nieuwe ontmoetingen.

Taalaanbieders, noteer 11 mei in de
agenda en vertel er vast over aan jullie
deelnemers. Er komt via de mail nog een
uitnodiging.

Taaltref
Samen op stap in die mooie stad
Vooraankondiging
Op zaterdag 11 mei organiseert de CCTA
met hulp van een aantal vrijwilligers
voor NT2-ers en hun taalaanbieders een
wandeling door het historische Utrecht.
Rondleiders van Gilde laten mooie plekjes en gebouwen zien en zullen daar op
een voor nieuwe Nederlanders begrijpelijk taalniveau over vertellen. Dit doen
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TAAL EN CONVERSATIE
Waarover spraken zij ...?
Op 22 november vorig jaar verzamelden
zo’n 25 Gildetaalvrijwilligers zich op
de bekende plek, het Bartholomeus
Gasthuis, om van gedachten te wisselen
over hun werk als ondersteuner bij het
leren van Nederlands als tweede taal
(NT2). De meesten doen dat een-op-een
met een taalvrager, sommigen helpen
groepen op een van de taalinstituten.
De gespreksonderwerpen waren
ontleend aan de contacten die de
Coördinatiecommissie (CCTA)
regelmatig heeft met beginnende
taalvrijwilligers.
In kleine groepjes werd gesproken over
de eigen ervaringen en tips die men
elkaar kan geven. Het onderstaande is
een korte samenvatting daarvan.
De match tussen vrager en aanbieder
gebeurt via de balie van Gilde Utrecht,
soms in volgorde van de wachtlijst,
soms afgestemd op de wensen en
mogelijkheden van onze vrijwilligers.
Voor beide is iets te zeggen; in elk geval
wordt aanbevolen om aan het begin
goed af te stemmen of de verwachtingen
van weerszijden overeenkomen en wat
men samen wil gaan doen en hoopt
te bereiken. De informatie die door de
gildebalie bij de intake van taalvragers
wordt vastgelegd, vormt daarvoor een
goede basis.
In verreweg de meeste gevallen is er een
klik en zijn beide partijen tevreden over
de samenwerking. Aanbevolen wordt om
direct te vertellen dat de hulp in principe
voor een jaar geldt.
Van een ‘programma’ in de strikte
zin van het woord is eigenlijk geen
sprake; ieder bepaalt zelf de eigen
aanpak, bij voorkeur op grond van
de wensen en belangstelling van de
deelnemer. De CCTA heeft daarvoor
een aandachtspuntenlijst gemaakt die
gebruikt kan worden om tot een goede
afstemming te komen en de effecten
van de hulp na enige tijd te evalueren.
Hulpmiddelen bij het gesprek (het gaat
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overwegend om
spreekvaardigheid)
worden door
de meeste
vrijwilligers zelf
gezocht, waarbij
internet een
dankbare bron is;
maar ook worden
lesmethodes en
andere schriftelijk
materiaal door
sommigen
gebruikt.
In het werkboek

dat de CCTA aan elke
beginnende vrijwilliger meegeeft, staat
een bruikbaar overzicht van zowel de
digitale als de schriftelijke materialen.
Een van de gespreksleiders heeft na
afloop zelfs nog een lijstje met tips aan
de deelnemers gestuurd.
Daarnaast werd – opnieuw – gewezen
op het Taalpunt in de Centrale
Bibliotheek waar de nodige boeken te
vinden zijn en ook advies kan worden
ingewonnen.
Uitgangspunt voor taalondersteuning
door taalvrijwilligers is dat die hulp als
aanvullend wordt gezien op cursussen
die op taalscholen worden aangeboden
door professionals. Het is in het
algemeen verstandig deelnemers niet te
gaan helpen bij hun huiswerk voor die
lessen.
Het ‘meten’ van resultaat wordt door
iedereen lastig gevonden. We zijn
er wel van overtuigd dat onze hulp
nuttig is en gewaardeerd wordt, maar
concrete vorderingen zijn - anders dan
bij examens en toetsen op taalscholen
- moeilijk vast te stellen. Het groeiend
zelfvertrouwen van een deelnemer en de
band die meestal tussen beiden ontstaat
zijn op zich al een duidelijke beloning
voor de inzet van de vrijwilliger.
In enkele gevallen strekt die inzet
zich ook uit tot hulp bij vragen of
problemen in het contact met overheid
en instellingen, maar dat mag niet echt
verwacht worden van een taalvrijwilliger.
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In het voorgaande gaat het steeds om de
een-op-een taalondersteuning (bekend
als Samenspraak).
Een apart thema waren de ervaringen
van mensen die met groepjes
werken. Dat kan zijn in het kader van
leesgroepen die in de bibliotheek bij
elkaar komen óf het gaat om hulp op
een van de taalscholen in Utrecht. In dat
laatste geval is een goede samenwerking
met het instituut en afstemming met
docenten erg belangrijk.
Het werken in een groep biedt extra
kansen voor interactie en sociale
contacten, maar stelt ook aparte eisen
aan de begeleider om ieder tot zijn recht
te laten komen. De nogal wisselende
samenstelling van de groepen is daarbij
wel een handicap.
Ook in deze gespreksgroep werden tips
over materiaal uitgewisseld en werd de
eigen aanpak vergeleken met die van
anderen.
Terugblikkend op deze bijeenkomst
kan gesproken worden van een open
gedachtewisseling en plezierige
uitwisseling van vragen en ideeën
tussen mensen die hun werk meestal
in hun eentje doen en baat hebben bij
enig onderling contact. Het organiseren
daarvan is een van de taken van de
CCTA.
Hans Marcelis
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN ADVIES
Gildecafé
Money, money, money …
Op 29 januari 2019 vond het derde Gildecafé van dit seizoen plaats bij de Nieuwe Dikke Dries. Twee vrijwilligers, vroeger
en nu betrokken bij de pr-activiteiten van ’s Rijks Munt, hielden met enthousiasme het verhaal over de geschiedenis van de
munt en de muntlocaties in Utrecht.
muntmeester (met zijn handtekening
toch, na de eeuwenlange koestering
Marcel Waanders startte zijn verhaal
op ieder biljet een garantstelling voor de
van het geldproduct door Utrecht,
met de geschiedenis van het geld in
waarde).
Amsterdam de locatie geworden van het
zijn algemeenheid: van ruilhandel tot
Het tweede deel van de presentatie werd
geldmuseum.
het huidige fiduciair geldstelsel (fiducie
verzorgd door Gerard Halve. Hij bracht
Beetje cynisch einde: een
betekent vertrouwen). Een voorbeeld
de geschiedenis van de huisvesting
pannenkoekenhuis (de Muntkelder
van ruilhandel was bijvoorbeeld de
door de eeuwen heen in beeld.
aan de Oudegracht) en de verkoop
zoutstaaf. Zout = sale, het woord salaris
Begonnen in de Paulusabdij (1567-1584),
van het pand aan de Leidseweg aan
is daarop terug te voeren. Terug in de
horecaondernemer Vermaat, met
tijd bracht hem naar 770 v. Chr.: Chinees vervolgens het Cellebroedersklooster
aan de Sack Steege (nu Muntstraat)
congresfunctie. ’s Rijks Munt verhuist
bronsgeld. Daarna Lydisch geld: een
binnenkort naar Houten waar logistiek
tot 1646. Daarna het voormalige St.
mengsel van goud en zilver, Griekse
en bewaking naar de huidige maatstaven
Ceciliaklooster (tussen Oudegracht
munten en koper plaatgeld uit Zweden.
op orde worden gebracht.
en Neude), zie de lantaarnconsoles
In 1814 troffen we voor het eerst in de
aan de gracht. Pas in 1910 werd de
geschiedenis papieren bankbiljetten van
De belangstelling en de sfeer bij Nieuwe
huidige locatie in de nieuwbouw aan
40 gulden aan. De ontvanger schreef op
Dikke Dries was weer oké, dank voor
de Leidseweg betrokken. Dit gebouw,
een blanco achterkant zijn voorwaarden
dit gastheerschap. En dank aan de
ontworpen door de rijksbouwmeester
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muntfabriek als administratiekantoren. Lange tijd heeft een schoorsteen onderdeel uitgemaakt van het complex,
voor de afvoer van uitlaatgassen van de smeltprocessen. Pas in 1994 vond de privatisering plaats naar de huidige

IN DE SCHIJNWERPER
Interview met Guus Reith, gids in Utrecht en in Berlijn

‘Zolang ik gezond ben, ga ik door’
Rondleidingen voor Gilde Utrecht verzorgt Guus Reith sinds 2014. Regelmatig neemt hij mensen mee die zich op
zondagmorgen op het Domplein verzamelen om met hen delen van de stad te verkennen. Daarnaast is hij gespecialiseerd
in wandelingen in en rond de forten Aan de Klop, Blauwkapel en De Bilt. Ook een tour langs de Lunetten van Utrecht kent
voor hem geen geheimen. En in zuidwest-Utrecht, waar hij aan de Vondellaan woont, mag hij ook graag geïnteresseerden
meenemen om de pareltjes van dit stadsdeel te laten zien.
“Zolang ik gezond ben, ga ik met dit
werk door” vertelt hij enthousiast
op een regenachtige vrijdag aan de
eettafel van zijn appartement met
fraai uitzicht over de Croeselaan
richting het stadscentrum. Bijzonder
is dat de rondleidingen van Reith
zich niet beperken tot Utrecht en
omgeving. Want nog altijd organiseert
de gepensioneerde docent Duits (77)
meerdaagse wandelreizen naar Berlijn.
“Direct na mijn pensioen in 2006 heb ik
met een vriend vijfdaagse wandelreizen
naar de Duitse hoofdstad aangeboden.
Aanvankelijk deed ik dat zes keer per
jaar maar in 2018 heb ik het vier keer
gedaan en in 2019 en 2020 staan er
telkens drie trips op het programma.”

Ontvangst thuis
De groepen van maximaal tien
deelnemers komen een week voor
vertrek bij Reith thuis waar ze de
treinkaartjes krijgen, met elkaar kennis
maken en meer te weten komen over
het programma in Berlijn dat van ’s
ochtends 9 tot ’s avonds 9 is ingevuld.
“Daarna wandel ik met de groep
naar Utrecht Centraal. Omdat ik drie
verschillende Berlijnreizen organiseer,
heb ik ook drie wandelingen door
Utrecht uitgezet en zo zijn mijn eerste
stadswandelingen hier ontstaan.”
Met andere rondleiders van het Gilde
kwam hij jaren terug al in contact toen
hij gids was voor bezoekers van de
Willibrordkerk en later toen hij verder
ging als gids in het Bartholomeus
Gasthuis, iets wat hij ook nog altijd doet.

Gilde Utrecht Nieuws
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Culturele vorming
Omgaan met groepen is Guus Reith als
docent niet vreemd. “Ik heb jarenlang
met scholieren excursies gemaakt. Naar
musea, theaters en concertzalen. Op het
Niels Stensencollege waar ik tot 2003
werkte en ook later op het Gregorius,
was ik behalve leraar Duits ook
coördinator cultuur en later ook docent
Culturele en Kunstzinnige Vorming.
Dus in die jaren heb ik alle musea,
schouwburgen, concertzalen en kerken
van Utrecht wel een keer gezien.” Maar
kennelijk verveelt het niet want Reith
volgt de culturele ontwikkelingen in de
stad nog altijd op de voet. En natuurlijk
heeft hij voorkeuren. “Ik mag graag
naar toneel in de Schouwburg gaan. Of
naar de opera, al is dat bijna altijd in

13

Amsterdam. En natuurlijk ga ik in Berlijn
ook naar interessante evenementen. Het
aardige daar is dat het aanbod groter is,
dus er valt meer te kiezen.”

In de sportschool
Om de vele activiteiten goed aan te
kunnen, is Guus Reith meerdere malen
per week in de sportschool te vinden.
“Die wandelreizen in Berlijn zijn alleen
te doen als ikzelf in goeie conditie ben.
Dus daar werk ik dan ook aan en dat
vind ik ook leuk om te doen. Jarenlang
heb ik aan atletiek gedaan bij Hellas. Ik
heb acht keer een marathon gelopen en
een aantal halve marathons voltooid. Na
een hernia-operatie doe ik het nu wat
rustiger aan en daarom ga ik geregeld
naar de sportschool. En zo houd ik het
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vol om met groepen op stap te gaan. En
ik geniet nog steeds van het wandelen,
alleen of met gezelschappen.”

Stadsmens
Dat geldt ook voor de rondleidingen in
de stad Utrecht die hij namens het Gilde
verzorgt. Er is in Utrecht veel verdwenen
maar gelukkig is er volgens Reith de

laatste decennia ook van de kant van
het stadsbestuur veel oog voor behoud
van allerlei historisch waardevolle
zaken. “Het is goed dat er clubs zijn
zoals het Gilde of de Vereniging OudUtrecht die altijd op de bres staan
voor ons culturele erfgoed. Dat de
singels in het stadscentrum weer in ere
worden hersteld en de middeleeuwse

stratenpatronen respect krijgen, dat
soort dingen maakt het wonen in deze
stad zo plezierig. Dat het drukker wordt
in Utrecht en de hoogbouw oprukt,
moeten we dan maar voor lief nemen.”
Cor van Santen

Een rondleiding in het Bartholomeus Gasthuis met
Guus Reith
Schuin tegenover het Gilde-hoofdkwartier in de Lange Smeestraat ligt het Bartholomeus Gasthuis. Dat je in dit eeuwenoude
complex elke zondagmorgen een rondleiding kunt krijgen, is slechts bij weinigen bekend. Met drie andere gidsen is Guus
Reith een van de rondleiders. Medio februari liepen we met Guus door dit bijzondere pand dat voor hem geen geheimen kent
en hoorden we en passant heel veel over de zorg voor ouderen in Utrecht, toen en nu.
De geschiedenis van het Bartholomeus
Gasthuis gaat ver terug. In de tweede
helft van de veertiende eeuw werd het
gasthuis gesticht door Willem van Abcoude. De gefortuneerde edelman bood
er opvang aan voor armen en zieken.
In de Smeezaal, op de eerste etage,
hangt een groot schilderij dat ‘De zeven
werken van Barmhartigheid’ uitbeeldt,
zoals het kleden van naakten, het spijzigen van hongerigen en het laven van
dorstigen.

Regentencollege
Het bijzondere van het Bartholomeus
Gasthuis is dat het instituut nog altijd
bestaat. De oprichter bepaalde dat bij
zijn dood (in 1407) zijn erfenis ten goede zou komen aan het gasthuis. “Willem
stichtte daartoe een Broederschap die
voor een goede verdeling van de gelden
moest zorgen. De broeders werden later
als regenten aangeduid en dit regentencollege bestaat nog steeds en functioneert nu als een soort Raad van Toezicht
van het Gasthuis”, vertelt Guus.
Net voor 12 uur zorgt de gids ervoor met
de groep in de entree van het gasthuis te
staan. Dan wordt de klok geluid. Vroeger
was dat voor het Angelus en na de Reformatie was dit het sein dat de pap klaar
stond. Dat is verleden tijd maar het klok-
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kenluidersgilde houdt de traditie nog wel
in ere. Al vijf eeuwen lang en daarnaast
klinkt de klok ook bij de uitvaart van elke
bewoner van het gasthuis.

Film van Jos Stelling
Vast onderdeel van elke rondleiding is
het vertonen van een korte film over
het gasthuis van de bekende Utrechtse
cineast Jos Stelling. Daaruit blijkt dat het
in de jaren zeventig van de vorige eeuw
weinig had gescheeld of het gasthuis
was verdwenen. Acties van personeel,
gesteund door de buurt, hebben dit
voorkomen en na een grootscheepse
verbouwing van het complex kon prinses
Juliana de gerenoveerde instelling in
1986 heropenen. Het gasthuis kent nu
zes huiskamers, gesloten afdelingen,
met elk acht bewoners. Daarnaast is er
een zorghotel waar mensen verblijven
die bijvoorbeeld na ziekenhuisopname
tijd voor revalidatie nodig hebben. En er
zijn appartementen te huur voor mensen die langdurige zorg nodig hebben
maar nog wel (grotendeels) zelfstandig
kunnen wonen. In totaal gaat het dan
om circa negentig bewoners, aldus de
gids.
Familie en vrienden die hen opzoeken
en iets willen nuttigen kunnen ook
terecht in het restaurant tegenover de
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ingang en deze gelegenheid is trouwens
ook toegankelijk voor anderen.

Bijzondere wandtapijten
Het aantrekkelijke van zo’n rondleiding
is dat je in ruimtes komt die normaliter op slot blijven. Zoals de genoemde
Smeezaal die trouwens wel te huur is
als conferentiezaal. “De Vereniging Oud
Utrecht is een van de vaste gebruikers
van deze locatie”, zegt Guus. Helemaal
bijzonder is de Regentenkamer. Hier
komen de bestuurders van het gasthuis
nog regelmatig bijeen om het reilen en
zeilen van het instituut te bespreken.
De omvangrijke wandtapijten, in 1642
aangebracht door Maximiliaan van der
Gucht uit Delft, zijn zeer de moeite
waard om nader te worden bekeken. De
idyllische natuurtaferelen verlenen deze
ruimte een bijzondere sfeer. Intussen
vertelt de gids dat de regenten de kleden
destijds uit eigen zak hebben betaald.
In ruil daarvoor werd hun familiewapen dan wel aan de bovenzijde van het
wandtapijt aangebracht. Op een groot
schilderij boven de haard ziet de stichter
van het complex, Willem van Abcoude,
toe op de regenten die nog altijd zijn
erfenis beheren.
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Kunst op de gang
Hoewel de woon- en verpleegafdelingen
van het gasthuis niet voor het publiek
toegankelijk zijn, valt er heel wat te
zien tijdens de rondleiding. Zo hangen
in de gangen van het complex diverse
kunstvoorwerpen die zijn geschonken
door bewoners. Een aparte expositie in
een van de vleugels van het pand geeft
scholieren die het gasthuis bezoeken
een indruk van wat hier allemaal ge-

beurt. Een van de thema’s die op deze
‘experience-afdeling’ aan bod komen is
de vraag: ‘hoe is het om oud te zijn?’
Met moderne hulpmiddelen krijgen
jongeren zo meer begrip voor het leefen gedachtenpatroon van hun oudere
medemensen.
Wie na de excursie tijd overheeft, kan
nog een blik in de binnentuin werpen.
Het is een van die verrassende oases in
de stad met flinke terrassen, aangekleed
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met fraaie beelden zoals van Rien Goené
(de uil) of Otto Hamer (het Hooglied).
Tot slot: de rondleiding op zondag moet
ruim van tevoren worden geboekt via
de website bartolomeusgasthuis.nl en
kost € 4,95. Dat bedrag komt geheel ten
goede aan activiteiten voor de bewoners.
Cor van Santen

foto: Christien Boeles
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Interview met Karen Wesdorp

Hilversumse met Utrechtse rondleiderscapaciteiten
Karen Wesdorp-Janssen, een van onze vorig jaar geïnstalleerde rondleiders, woont
heerlijk buiten in Hilversum-Zuid, maar door haar jeugd en studie is ze eigenlijk
nog steeds een Utrechtse. Ze komt elke week in onze stad, vaak voor haar Gildewandelingen, en ik ontmoet deze pittige en opvallend gekapte vrouw in de Bistrot
boven Utrecht Centraal.
Je jeugd verliep dus in Utrecht?
Grotendeels. Ik ben geboren op 11
februari 1950 in Eindhoven, waar mijn
ouders inwoonden bij mijn oma. Al
spoedig verhuisden we naar Utrecht
waar mijn vader boekhouder werd bij de
schoolboekenuitgeverij van de Fraters
van het Gregoriusklooster. We woonden
in de Jaffastraat (Majellapark).
Ik ging naar de Gregoriusschool,
verbonden aan het klooster in de
Herenstraat. De grot met Maria, nog
altijd in de tuin van het Loenersloothuis,
vond ik toen al prachtig. Later ging ik
naar het Bonifatius Lyceum, eerst aan
de Kromme Nieuwegracht, later de
Fockema Andreaelaan, en volgde daar
de afdeling MMS.
In de pauzes liet mijn vader mij allerlei
bijzonderheden van de binnenstad zien,
zo werd mijn interesse voor historie
toen al gewekt. Als scholier kwam ik al
in het Centraal Museum en ging ik in de
Agnietenkapel kijken. ‘Kunst zat in me’,
zo voelde het.
Om aan de universiteit te kunnen
studeren legde ik na de middelbare
school het colloquium doctum af
met extra Engels en geschiedenis.
Mijn studie kunstgeschiedenis heb ik
echter door het drukke leven met jonge
kinderen, een man die veel weg was (en
een moestuin!) net niet voltooid.

Waaruit bestaat je familie en hoe
lang wonen jullie al in Hilversum?
Mijn moeder was eerst huisvrouw,
later had ze een kantoorbaan. Ik heb
een zusje, drieënhalf jaar jonger, zij
woont in Duitsland, en een broer,
negen jaar jonger, in Den Haag.
Hij is vlieger (vliegenier heette dat
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vroeger) evenals mijn man Hanno, die
gezagvoerder bij de KLM is geweest.
Die is nu actief in de ‘kleine vliegerij’ bij
Hilversum. We hebben twee dochters,
een (48) is advocaat (en via haar heb
ik twee kleinkinderen) en de ander
fysiotherapeut (44). Mijn moeder leeft
nog (90), en woont zelfstandig, maar ik
geef wel wat mantelzorg.
Voor we naar ’t Hoogt in Hilversum
gingen (heel rustig met een grote
bostuin) woonden we achtereenvolgens
in Vreeswijk bij het sluisje, bij mijn
schoonouders, in de Bijlmer, Bunnik en
Westbroek (met moestuin).


Wat heb je voor werk gedaan,
betaald en vrijwillig?
Ik ben enige tijd stewardess geweest,
later toen ik al vijftig was heb ik de
hbo-studie Maatschappelijk werk en
dienstverlening gedaan. Na mijn
studie heb ik een stichting opgericht:
‘Maatjesproject Gooi en Vechtstreek’.
We hadden een regionale functie,
met een betaald team, en 150-200
vrijwilligers. Het werk liep uiteen van
hulp aan mensen met een psychiatrische
achtergrond tot taalhulp aan
allochtonen. Het Gilde was toen al een
begrip voor mij door de samenwerking
met Gilde Hilversum. Ik nam afscheid
als directeur van de stichting in 2015
en werd tot mijn verrassing koninklijk
onderscheiden!
Ik ben lang vrijwillig stewardess geweest
bij de Dutch Dakota Association.
Mijn man hoorde van de ramp op de
Waddenzee in 1996 op CNN toen hij in
India was – hoe erg de ramp ook was,
gelukkig kon ik hem bellen dat ik niet in
dat toestel zat …
In het Filmhuis Hilversum werk ik al
dertig jaar als vrijwilliger in verschillende
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functies (bar, bestuur, kaartverkoop).
Utrecht kwam weer dichterbij doordat ik
gids werd op Slot Zuylen. Het winterhuis
van Belle van Zuylen was de link met
het Gilde. Ik besloot toen ook bij ons
rondleider te worden, met name omdat
op het slot geen gelegenheid voor
scholing is en ik ook graag buiten loop
met een groep.

Tot mijn verrassing had ik jou als
rondleider bij de themawandeling
Utrechtse schilders, mede
naar aanleiding van de expo
Caravaggio, Utrecht en Europa
in het Centraal Museum.
Wat is jouw credo bij dit
rondleiderswerk?
Ten eerste is de geschiedenis van
Utrecht een onuitputtelijke bron. Ik
vind het erg leuk om deze kennis over
te dragen, zoals in die wandeling waar
Utrechtse schilders gewerkt en gewoond
hebben, en wat ze geschilderd hebben.
Daarnaast vind ik het uitdagend om met
mensen om te gaan en het een groep
naar de zin te maken. Ook sta ik altijd
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open voor reacties.
Soms moet ik die wel eens afwimpelen
zoals toen een man van de dagopvang
bij het Leger des Heils erbij kwam staan
en mijn verhaal overnam. Ik heb hem
beloofd dat ik met een groep terug zou
komen …
Wandelingen die ik ook doe zijn: Sterke
Vrouwen door de eeuwen heen, en
Belle van Zuylen. Ik ben nu bezig met
een rondleiding over het thema de
Domschat van Münster, waarbij ik onder
meer de Sinte Gertudis kathedraal, de
Pieterskerk en de Dom zal aandoen.
Bij het Gilde is heel veel kennis, zo heb

ik al veel opgestoken van Henk van
Hilten, Els Jimkes, Trudy Schuring, Otto
Verkoren, Geert Boorsma en Gerrit van
de Kraats.
Als ik wat langer bij het Gilde ben, zijn er
misschien nog andere taken voor mij?

naar Rome. Verder Groot-Brittannië en
de VS, en door Ierland maakte ik met
mijn man een tocht in onze oude MG.

Aan de hand van mijn vragen en de door
Karen uitgereikte aantekeningen was
het niet moeilijk om dit interview vast
te leggen, maar wel moeilijk om me een
beetje te beperken … Ik word afgelost
door onze fotografe die Karen met een
stukje stadsbehang op de achtergrond
vastlegt. Als je haar ziet, kun je mijn
verhaal nog beter plaatsen.

Wat zijn je hobby’s?
Eigenlijk een hele waslijst: film, kunst,
literatuur (boekenclub), oude jazz
(ook zelf zingen), theater, wandelen/
sportschool, lekker eten, dansen (ook
voor modeshow).
Wat reizen betreft staat Italië nummer 1,
ik was onlangs met mijn kleinkinderen

Aart de Veer

COLUMN
Ontbijten is een Germaanse
traditie
Wat is onze identiteit? Blijven we ‘gewoon doen’ wat we gewend waren te
doen? Het is februari. De thermometer
geeft aan, dat het 20 graden is. Warm
en ongewoon, zeggen we. Hoe gaan
we om met veranderingen, zoals deze
in het klimaat? Het eerste geschrift
waarin iets staat over het volkskarakter
van onze verre voorouders, is van de
Romeinse historicus Tacitus. Hij was
ongeveer 2000 jaar geleden in onze
streken. Hij schreef dat de Germanen
leefden in een voor hem volstrekt
omgekeerde wereld. Het zonnige
thuisland was veranderd in een mistig
regenachtig moerasgebied. En in Rome
was het gebruikelijk de dag voor zonsopgang te beginnen. Zonder ontbijt
werkte men tot het begin van de middag. Dan was het tijd voor een bad, een
maaltijd en de siësta. Onze voorouders
stonden laat op. Daarna gingen zij zich
wassen en op hun gemak ontbijten. Na
deze maaltijd begonnen ze met hun
dagelijkse bezigheden. Ook noteerde
Tacitus dat het bij de Germanen ge-
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woonte was dat bruid en bruidegom
jong in het huwelijk traden. De Romeinen moeten dat excentriek hebben
gevonden. In Rome was de bruidegom
een volwassen man met de nodige
seksuele ervaring. Zijn bruid was een
meisje van hooguit vijftien jaar. Veel
van wat de Romeinen eigenaardig
vonden bij de Germanen, is in onze
ogen heel normaal. Wij herkennen ons
in onze voorouders, omdat ook wij het
ongezond vinden om zonder ontbijt
van huis te gaan. Ook andere verworvenheden en gewoonten delen we
met onze voorouders. Tacitus schrijft
over hun voorkeur voor een vrijstaand
huis, al was dat toen een houten hut.
Ook bier drinken en van gezelligheid
houden, delen we met de Germanen.
Ik heb er nooit aan gedacht dat onze
om gezelligheid draaiende gezinsspelletjes als mens-erger-je-niet, monopoly,
halma en allerlei kaartspelen zo’n lange
voorgeschiedenis hebben. Ook herinner ik me dat mijn ouders het gezellig
vonden, als er na een dag hard werken
in hun winkel, ’s avonds nog visite
kwam. Dan was er twee keer voor ieder
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een kopje koffie, kwam de koektrommel uit de kast, ging de trommel open,
werd er een koekje uit genomen, ging
de deksel weer op de trommel en werd
deze weer in de kast gezet. Deze gewoonte is intussen wel wat veranderd.
Natuurlijk, leven is veranderen.
Ben de Boer
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GEEF DE PEN EENS DOOR
Mijn naam is Lex de Wever
Mijn achtergrond: ik ben geboren in Heerlen in 1943. Als je in die tijd uit Limburg kwam, was je per definitie katholiek. Dat
was bij mij ook zo. Ik ging als jongen van tien jaar naar een internaat van de fraters in Zeist. Daar begon ook mijn eerste
kennismaking met Utrecht.
Na de periode Zeist volgde nog zeven
jaar kostschool op het Bisschoppelijk
College in Roermond. Het enige HBSvak waarin ik uitblonk was Geschiedenis.
Vervolgens militaire dienst en een
afgebroken studie Economie om
uiteindelijk als bedrijfssocioloog af te
studeren in Tilburg.

Waar komt mijn liefde voor
Utrecht vandaan?
Mijn vader had in Utrecht gestudeerd en
was zo gecharmeerd van die stad dat
hij mij enkele keren meenam om Utrecht
ook te leren kennen. Daar is de interesse
en liefde voor de stad geboren. Ik heb
een groot deel van mijn werkzame
leven in Utrecht doorgebracht (o.a. als
Personeelsmanager bij AMEV/Fortis).
Mijn beide kinderen bezochten er het
Bonifatiuscollege, kortweg Boni.
Toen ik de betaalde arbeid achter mij
had gelaten, kwam ik in contact met
de Vereniging Oud-Utrecht door een
goede vriend. Toen hij voorzitter werd
vroeg hij mij om ook tot het bestuur
toe te treden. Ik heb dat acht jaar met
veel plezier gedaan. In die tijd kwam ik
met Paul Vergeer en Sigrid in contact en
dat deed mij besluiten om na de Oud
Utrechtperiode stadsgids te worden.
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Hoe ervaar ik dat?
Ik doe dat inmiddels een jaar en het
bevalt mij goed. Alhoewel ik al aardig
wat rondleidingen heb gedaan, ervaar
ik mijn beperkingen. De kunst is om
de groep die je rondleidt goed in te
schatten om vervolgens een gepast
verhaal met verve te vertellen. En wat
je vertelt moet kloppen. Als je een
mooie anekdote vertelt die wel leuk is
maar feitelijk niet klopt, moet dat ook
duidelijk zijn. Het aardige is dat je de
vrijheid hebt om je eigen verhaal te
maken. En dat doe ik dan ook waarbij ik
probeer de geschiedenis recht te doen
zonder mij mee te laten slepen door
de eenzijdigheid die ik mij van mijn
middelbare school herinner. Zo werd
de Tachtigjarige Oorlog vooral verteld
vanuit het katholieke standpunt. De
Gouden Eeuw werd gepresenteerd als
het succes van de hele natie. Terwijl het
een succes van de gewesten Holland
en Zeeland was. Voor de ellende die de
rest van het land leed, was nauwelijks
aandacht.
Rondleiden in Duits en Frans stelt weer
andere eisen. Je houdt de beperking
van een vreemde taal. De geschiedenis
van de stad vertel je uit een ander
perspectief en kort. Anekdotes komen
zelden over.
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Mijn conclusie is dat ik nog veel te leren
heb.
Ik hoop dat ik de tijd krijg om dat in
goede gezondheid waar te maken.
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PUZZEL
De puzzel uit het vorige nummer heeft
weer heel wat goede oplossingen
opgeleverd. Daaruit blijkt weer dat dit
onderdeel van ons blad in de smaak
valt. Het afgebeelde gebouwtje was
het voormalige brugwachtershuisje
aan het Ledig Erf hoek Oosterkade. Na
loting kwam Ralph Sap als winnaar uit
de bus. Hij is onze huisdrukker en kijkt
vanuit zijn werkplek aan de Westerkade
precies op dat huisje uit; het was voor
hem dus een kleine moeite de vraag te
beantwoorden.
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Nieuwe puzzel
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De vraag is op welk gebouw in Utrecht
deze spreuk prijkt. Als u goede ogen
hebt, ligt het antwoord voor de hand.
Inzendingen voor 1 juli 2019 naar
post@gildeutrecht.nl of, als u liever
pen en papier gebruikt, naar Redactie
Gildenieuws, Lange Smeestraat 7,
3511 PS Utrecht.

Gilde Utrecht Nieuws
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AGENDA EN MUTATIES
Vergaderdata 2019
Bestuur
Maandag 19 - 21 uur
Ruimte: bij Paul Vergeer
8 april, 13 mei, 3 juni, 9 sept., 7 okt.,
11 nov., 9 dec.

Coördinatiecommissie rondleiders
Donderdag 10 - 12 uur
Ruimte: Gildekantoor
2 mei, 6 juni, 5 sept., 3 okt., 7 nov., 5 dec.

Plenaire bijeenkomst rondleiders
Dinsdag 10 – 12 uur
22 oktober

Evenementen rondleiders
Een keer per maand

Coördinatiecommissie taalaanbieders
Woensdag 10 - 12 uur
Ruimte: Gildekantoor
15 mei, 11 sept., 6 nov.

Coördinatiecommissie Cluster III
Donderdag 10 - 12 uur
Ruimte: Gildekantoor
23 mei, 4 juli, 19 sept., 21 nov.

Balievergaderingen
Dinsdag- of donderdagmorgen 11 - 13 uur
Ruimte: Gildekantoor
28 mei, 29 aug., 8 okt., 28 nov.

Publiciteitscommissie
Woensdag 10 - 12 uur
Ruimte: Gildekantoor
22 mei, 10 juli, 18 september, 13 november

Het Gilde is gesloten
Tweede Paasdag
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag

22 april
30 mei
10 juni

Langs de Kromme Rijn
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