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Redactioneel
Colofon
Gilde Utrecht is een
vrijwilligersorganisatie van
vijfenveertigplussers waarin meer
dan tweehonderd mensen hun
ervaring - opgedaan in werk en
hobby - belangeloos inzetten voor
Utrechtse stadgenoten

Aan dit nummer werkten mee
Annemarie Aarnoutse, Ben de Boer,
Hieke Heerma, Gerlofke Hekelaar,
Henk van Hilten, Hans Marcelis,
Jan van Schaik, Paul Vergeer

Het is me de zomer wel: vergeelde grasvelden, verdorde struiken, verdroogde plassen,
verbrande heide en verspilde moeite om het hoofd koel te houden. In dit nummer weer
een aantal artikelen van vóór de hittegolf toen de zomer nog moest beginnen. Deze tekst
uit het zomernummer van vorig jaar is evenzeer op 2019 van toepassing want l’histoire se
répète zoals de Fransen dat zo kernachtig uitdrukken.
Op de dag dat er in Parijs een Nederlander op het podium van de Tour de France staat,
schrijf ik dit als opmaat voor een nieuw GUN. Daarin veel over herinnering, verandering
en vernieuwing. Verder komen er drie gebouwen in de binnenstad aan bod waarover
allerlei interessante details worden gegeven. De cluster Taal en conversatie laat ons zien
hoe het begrip Samenspraak er in de praktijk uitziet. De gebruikelijke rubrieken van ‘In
de schijnwerper’ en ‘Geef de pen eens door’ bieden weer voor iedereen wat te lezen en te
leren. De puzzel is dit keer uniek.
Thom van Rossum
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INTERNE BERICHTEN
Van de directeur
Voor dit Gilde Nieuws heb ik gekozen voor een bijzondere foto. Wie is die uitbundige dame op de foto, vraag je je wellicht af.
Ik zal de foto wat context geven. Hij is dertig jaar geleden genomen, het was op een verkleedfeest in het studentenhuis waar
ik woonde. Het thema was The Loveboat, en de dame op de foto - je raadde het vast al - ben ik. Ik was verkleed als chique
passagier die voor het diner mocht aanschuiven aan de captain’s table bij kapitein Stubing en zijn lieftallige dochter Vicky.
Het was een memorabel feest, voor zover ik het me herinner…
Behalve dat er dertig jaar geleden
gefeest werd in een studentenhuis in
Eindhoven, liep olietanker Exxon Valdez
bij Alaska aan de grond waardoor er
24.000 kilometer kust vervuild raakte,
stierf Salvador Dali op 84-jarige leeftijd,
viel de Berlijnse Muur én werd Gilde
Utrecht opgericht. Wat mij brengt bij de
keuze van de foto bij mijn verhaal. Want
dat dertigjarig jubileum gaan we natuurlijk vieren! En daarvoor wil ik namens
de feestcommissie de volgende oproep
doen.
De feestcommissie ontvangt graag van
jullie allemaal een foto van jezelf uit het
jaar 1989, dertig jaar geleden dus. Je
mag er een jaartje naast zitten natuurlijk, maar zorg wel voor een duidelijke
foto van rond het jaar 1989. Dit moet
een gedigitaliseerde foto zijn, liefst in
een hoge resolutie/groot formaat. Die
foto kun je – voor 15 november! - mailen
naar Johan Steen (st1@xs4all.nl).
Mocht je een mooie foto hebben, maar
niet digitaal en kun je de foto ook niet
(laten) scannen, kom dan even op
kantoor langs, dan scannen we de foto
ter plekke. Graag wel even een afspraak
maken, want er zijn niet altijd mensen
op kantoor. We hopen op veel foto’s, de
feestcommissie heeft er namelijk iets
heel leuks mee bedacht.
Ik blijf nog even bij het thema tijd en het
onherroepelijke verstrijken ervan. Want
zo ben je net begonnen met een nieuwe
baan en zo ben je bij het uitkomen van
dit blad, alweer een half jaar aan het
werk voor Gilde Utrecht. Die afgelopen
maanden zijn omgevlogen en ik ben
bezig geweest met veel verschillende
dingen: mensen leren kennen, zowel
binnen het Gilde als daarbuiten, verga-
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deringen bijwonen, jaarverslag
samenstellen, intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers
voeren, vacatures plaatsen bij
de Vrijwilligerscentrale, kasten
opruimen, nieuwe samenwerkingen aangaan, op gesprek
bij de gemeente. Mee met
stadswandelingen (waaronder
door mijn eigen wijk), mee met
de Taaltref en een rondleiding
door het oude postkantoor,
naar de drukker van Gildenieuws, naar het Gildecafé… Ik
zoek mijn weg door het woud
van mensen en activiteiten.
Maar het verschil met een paar
maanden geleden is dat ik de
weg steeds makkelijker vind en
door de bomen toch echt het
bos begin te zien.
Een paar samenwerkingen en
projecten wil ik hier noemen.
We zijn een hernieuwde samenwerking aangegaan met het
Volksbuurtmuseum voor een
wandeling door de Zeven Steeg- 
jes die aansluit op hun expositie
in september. NLcares, een organisatie
die flexibel vrijwilligerswerk organiseert
voor individuen en bedrijven, wil samen
met ons een ‘plastic clean-up’ wandeling
ontwikkelen. Rondleider Lex de Wever is
bezig met het maken van een wandeling
‘glas in de architectuur’ in het kader van
de tentoonstelling ‘Glas in zicht’ in het
Nationaal Glasmuseum in Leerdam.
We zijn bezig met het opzetten van een
coachingstraject, samen met de Hogeschool Utrecht afdeling Social Work en
Taal doet Meer om studenten met een
taalachterstand een steuntje in de rug te
geven. En in september gaat er een leesgroep van start in de nieuwe bibliotheek
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foto: Jan Schouffoer

in Leidsche Rijn.
Op de planning staat nog een kleine
kantoor make-over. Het idee is een
wat gezelliger, huislijker kantoor dat
ook meer uitnodigt om even binnen te
lopen. Dit is hopelijk voor het einde van
het jaar af. Ook staat er in het verlengde
hiervan nog een projectje op stapel met
het Nimeto Utrecht, opleiding Styling,
Interieur en Vormgeving. Een groepje
studenten van het Nimeto mag een
ontwerp maken voor een aantrekkelijke
etalage die we gemakkelijk zelf kunnen
bijhouden en veranderen. En zo kom ik
mijn tijd wel door!
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INTERNE BERICHTEN
Ten slotte: heb je zelf een goed plan,
ideeën hoe de dingen beter kunnen of
wil je ergens anders met mij over van
gedachten wisselen, aarzel dan niet om
even contact met me op te nemen. Een
aantal van jullie heb ik op deze manier
al gesproken. Hopelijk ga ik nog veel
meer Gildemensen ontmoeten op 20
december bij de viering van het dertigjarig bestaan. En zo ben ik terug bij het
onderwerp waarmee dit stuk begon en is
mijn verhaal voor dit Gildenieuws weer
rond!

Digitale foto van jezelf uit 1989,
inzenden voor 15 november,
naar Johan Steen: st1@xs4all.nl

Gerlofke Hekelaar

Muurschildering Jan is de Man, Mimosastraat 
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foto: Christien Boeles
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VAN DE BESTUURSTAFEL
In mijn vorige bestuurstafel begon ik met de datum 21 februari, de verjaardag van
Gilde Utrecht. Dit keer begin ik met de datum 21 maart, want op deze datum
van dit jaar was ik twaalf jaar voorzitter van Gilde Utrecht en dus statutair
aftredend. We hebben namelijk in de stichtingsakte staan dat een bestuurder drie
termijnen van vier jaar mag dienen. Nu heeft het bestuur mij gevraagd aan te
blijven tot het einde van dit jaar. Daar heb ik mee ingestemd, maar dat wil wel
zeggen dat ik 31 december van dit jaar uit alle bestuurswerkzaamheden weg ben.
Dat lijkt nog ver weg, maar het gaat wel heel erg snel en het is zo 31 december.
Bestuurssamenstelling

de komende jaren als bestuurder van
Gilde Utrecht te gaan opereren.

We realiseerden ons als bestuur dat we
heel snel moeten werken om aanvulling
van het bestuur te realiseren. Daartoe
hebben we in de afgelopen maanden
veel gesprekken gevoerd met mensen uit
onze geledingen, van wie we de indruk
hadden dat zij wellicht geschikt en bereid zouden zijn om een bestuursfunctie
te gaan vervullen. Er waren mensen die
zich vereerd voelden dat ze gevraagd
werden, maar na een werkzaam leven
eens een poosje geen bestuurlijke verantwoordelijkheid wilden dragen. Anderen kozen voor een andere invulling van
hun toekomst zoals oppas-opa of -oma
en weer anderen wilden gaan schilderen,
boetseren, fotograferen etc.
Uiteindelijk na vele gesprekken zijn we
erin geslaagd nieuwe mensen bereid
te vinden tot het bestuur toe te treden.
Aanvankelijk als aspirant zodat er van
weerszijden sprake is van een proefperiode, maar wel met het voornemen om

Om te beginnen wil ik u voorstellen
onze nieuwe penningmeester Eduard
Povel. Eduard komt uit cluster II en is
taalaanbieder. Hij heeft bedrijfseconomie gestudeerd, is ex-bankmedewerker
en is al jaren actief met het geven van
trainingen op het gebied van organisatieontwikkeling en communicatie. Sinds
mei zijn Eduard en ondergetekende
doende om ingewerkt te raken in de
procedures van Exact-on-line, het boekhoudprogramma waarmee we als Gilde
werken.
Als tweede aspirant-bestuurslid mag
ik voorstellen Ton Verhagen. Ton is
rondleider en maakt al sinds begin dit
jaar deel uit van de coördinatiecommissie rondleiders. Ton heeft in Wageningen gestudeerd en heeft vele jaren als
inspecteur landinrichting gewerkt voor

het Ministerie van Landbouw en Visserij.
Ton heeft net als Eduard een brede internationale ervaring en Ton spreekt een
reeks vreemde talen.
Het derde aspirant-bestuurslid is Martijn
Verviers. Martijn is taalaanbieder, hij
is jurist van zijn vak en heeft jarenlang
gewerkt als partner van Gresnigt & Van
Kippersluis Advocaten met vestigingen
in Utrecht, IJsselstein en Zwolle. Martijn
heeft in het verleden al de NT2-opleiding
gedaan bij Taal doet Meer en hij heeft
een brede bestuurservaring, o.a. in het
onderwijs.
Bij dit artikel vindt u foto’s van de drie
aspiranten.

Eduard Povel

Ton Verhagen

Martijn Verviers
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foto: Paul Vergeer

En wie zijn dat dan wel?

foto: Paul Vergeer
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foto: Adri Vergeer

foto: Paul Vergeer
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Hoe gaat het bestuur er straks
uitzien?
Vanaf 1 januari 2020 zal Hans Marcelis
het voorzitterschap van Gilde Utrecht
op zich nemen. Hans behoeft geen
introductie meer, hij maakt al jaren deel
uit van het bestuur, aanvankelijk als
secretaris en de laatste jaren als vicevoorzitter. Marie-Louise Kuijpers is
secretaris van het bestuur en blijft deze
functie vervullen. Zij is liaison naar de
coördinatiecommissie cluster III en gaat
dat in het nieuwe jaar voortzetten. Ton
Verhagen maakt al deel uit van de coördinatiecommissie rondleiders en gaat
daar als bestuurslid zijn werkzaamheden
voortzetten. Martijn Verviers gaat als
liaison vanuit het bestuur meedraaien in
de coördinatiecommissie van cluster II.
En Eduard Povel gaat zich bezighouden
met het penningmeesterschap en het
financiële beheer van Gilde Utrecht.
En gezamenlijk uiteraard het besturen
van Gilde Utrecht en het ondersteunen
van onze directeur Gerlofke Hekelaar.
We verwachten als bestuur op deze
manier een goed team samengesteld
te hebben dat op een adequate manier
leiding kan geven aan Gilde Utrecht.

Maar er verandert meer
Het lijkt wel of het woord verandering bij
Gilde Utrecht ineens volop in de belangstelling staat.
Zo is Marijke Kuiper, die ik in het vorige
Gildenieuws geprezen heb voor haar
inzet als secretaresse, inmiddels vertrokken. Ze was nog sollicitatieplichtig en
kon ineens een betaalde baan krijgen.
Dat laat je niet lopen natuurlijk en dus
is ze op korte termijn vertrokken. Enkele
dames van de balie hebben aangegeven
om na heel veel jaren te gaan vertrekken.
En vlak voor het schrijven van dit artikel
heeft Jonne Blommendaal aangegeven
dat ze ook aan het einde van dit jaar
afscheid wil nemen van Gilde Utrecht.
Jonne is in september 2003 bij Gilde
Utrecht komen werken en als iemand na
zestien jaar afscheid neemt, verdwijnt er
een heleboel kennis en ervaring.
Tegelijkertijd is er heel veel dankbaar-
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heid voor haar inzet gedurende zoveel
jaren, maar voor Jonne geldt wat voor
velen van ons geldt: er komt een tijd van
afscheid nemen.

En in de clusters?
In juni heeft Geert Boorsma afscheid
genomen als voorzitter van de coördinatiecommissie rondleiders. Zijn
functie wordt overgenomen door Joke
van den Boogaard die al lang lid is van
de coördinatiecommissie en daar ook
al een aantal keren heeft waargenomen
en bewezen heeft dat ze een uitstekende
voorzitter is. Jan van Schaik die de notulering in dezelfde commissie verzorgt,
heeft aangegeven dat hij in september
afscheid wil nemen en inmiddels heeft
Theo van Vliet aangeboden zijn rol over
te nemen. Gelukkig hebben we sinds
kort Ton Verhagen en Lex de Wever
als nieuwe leden kunnen verwelkomen
waardoor de commissie op sterkte blijft.

En de activiteiten dan?
Het jaarverslag over 2018 is weer op
tijd ingeleverd bij de Gemeente Utrecht.
Ook zijn we weer op bezoek geweest bij
de vertegenwoordiger van de gemeente
Utrecht, de heer Elhousine Alaoui, om
de jaarrekening toe te lichten en om
Gerlofke Hekelaar als nieuwe directeur
voor te stellen. We hebben in 2018 financieel gezien een heel goed jaar gedraaid,
maar dat is feitelijk geen prestatie
geweest als je weet dat dit hoofdzakelijk
komt doordat we een aantal maanden
geen betaalde directeur hadden. In ieder
geval hebben we nu een behoorlijke
reserve waardoor we in de gelegenheid
zijn ons verouderde automatiseringssysteem te vernieuwen.
Microsoft blijft doorontwikkelen en het
wordt tijd dat we integraal naar Windows 10 overstappen. Dat betekent dat
we van een 8-bits systeem naar een
16-bits systeem gaan hetgeen meer
consequenties heeft dan alleen maar een
nieuw apparaat naar binnen dragen.

Grote aantallen
Het is druk bij Gilde Utrecht. Het
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aantal wandelaars stijgt en dat is niet
verwonderlijk als je ziet hoe het aantal
toeristen in de stad toeneemt. Op 6 juli
organiseerden een aantal rondleiders de
KRO/NCRV-wandeldag in Utrecht met
volgens opgave 550 deelnemers. We
hebben enkele weken terug een oefening
gedaan met een Ierse dansgroep van
tachtig deelnemers die in golven van
vijftien man met de stadsbus van hotel
Mitland naar het Janskerkhof kwamen.
Dit staaltje organiseren is goed verlopen. Johan Steen is druk geweest om
deze grote wandelgroepen binnen te
halen en het zou prachtig zijn als we dit
jaar voor het eerst over de 10.000 wandelaars heen gaan. Ik hoop het oprecht.

Ja, en dan die zomer
Al schrijvend realiseer ik me dat de vakantie er alweer op zit voor mijn vrouw
en mij. Uiteraard weer naar Oostenrijk
geweest. Hans Marcelis is met echtgenote door Frankrijk getrokken en we
hebben beide zoiets van: lekker om even
alles van Gilde Utrecht van ons af te
schudden. De maanden juli en augustus zijn nog bestuurlijk rustig om weer
energie te verzamelen voor het nieuwe
seizoen dit najaar. Het weer is prachtig
maar als je de natuur hoort kreunen
onder de nieuwe droogteperiode, dan
vraag je je toch af waar dit zo snel naartoe gaat. En dan zitten wij in Nederland
nog aan het einde van een grote rivierdelta met heel veel wateraanvoer vanuit
het oosten.
We zijn benieuwd naar de ontwikkelingen om ons heen, zoals de jubileumcommissie die bezig is de jubileumviering van ons dertigjarig bestaan voor te
bereiden. Zaalruimte is gereserveerd,
uiteraard in de ons zo vertrouwde ‘In de
Driehoek’ en u kunt vast in uw agenda
de datum reserveren: 20 december
aanstaande.
Ik besluit met u allen een goed seizoen
toe te wensen, voor de laatste keer namens een klein driehoofdig bestuur.
Paul Vergeer,
voorzitter
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RONDLEIDINGEN
Evenement het Catharijneconvent
Van kelder tot schatkamer
Het Catharijneconvent is tegenwoordig
een drukbezocht museum dat met
aansprekende tentoonstellingen heel
wat publiek in de benen krijgt. Zoals
dit voorjaar met de tentoonstelling ‘De
Münster Domschat’ waarin allerlei
kunstvoorwerpen werden getoond uit
de gelijknamige Duitse kathedraal.
Rondleiders en baliemedewerkers van
het Gilde bezochten 28 maart het museum in de Lange Nieuwstraat in Utrecht
om meer te horen over de gebouwen
waarin dit centrum voor religieuze kunst
huist. Maar eenmaal binnen in de historische panden ging het ook vaak over de
interessante spullen die het museum al
dan niet tijdelijk tentoonstelt.
Buiten op het binnenplein voor de
nieuwe ingang werd verteld over de historie van het complex. In de veertiende
eeuw is al sprake van een gasthuis met
een kapel gewijd aan St. Agatha, voor
armen en daklozen op deze plek in de
Lange Nieuwstraat. In de volgende eeuw
bouwen de karmelieten hier hun kerk
en klooster. In 1528 moeten zij plaats
maken voor de johannieters, ook bekend
als de Heren van St. Catharina, die
het complex vergrootten en de namen
Catharijnekerk en Catharijneklooster
introduceerden. De johannieters (die al
tijdens de Kruistochten een hospitaal
in Jeruzalem stichtten) staan ook aan
de basis van het ziekenhuis dat hier in
de zestiende eeuw verrees. In het Latijn
boven een van de deuren staat dit nog
altijd vermeld.
Met de trap naar beneden lopen we naar
de schatkamer met topstukken zoals de
Lebuïnuscodex, een rijkversierd omslag
van een bijbel dat ooit thuishoorde in
de Lebuïnuskerk in Deventer. Maar ook
de fraai versierde kazuifels, de koormantels van de bisschoppen, spreken tot
de verbeelding. En natuurlijk kwam ook
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foto: Alfred Sturkenboom

de vergulde monstrans
ter sprake. Dit altaarstuk
kreeg in 2013 landelijk
ruim aandacht doordat
het op klaarlichte dag
werd gestolen. Gelukkig
slaagde de politie erin om
de dader en zijn buit te
vinden zodat het topstuk
weer te bewonderen
valt. Wat nu schatkamer
heet was overigens in de
Middeleeuwen gewoon
een kelder waar de voorraden van het klooster
waren opgeslagen. De
gids wijst op de haken
in het plafond waaraan
destijds het vlees hing te
drogen. En op de contouren in de muur waar
ooit een schoorsteen
stond. Ook de versierde
kraagstenen op de plek
waar de plafondbogen de
dragende muur ontmoeten, passeren de revue. Op
een van die kraagstenen,
een soort consoles, is
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Catharina afgebeeld met een rad aan
haar zijde. Dat verwijst weer naar de
legende over deze heilige uit de vierde
eeuw die weigerde met de Romeinse
keizer Marcus Aurelius te trouwen en
door diens wraak bijna werd verpletterd
door een rad met scherpe stalen punten.
Haar heldhaftig gedrag (kijk maar eens
op Wikipedia) en marteldood verklaren
waarom zij zo vaak naamgever is van
christelijke instellingen. Onze excursie
werd overigens vreedzaam afgesloten
met een kop koffie in het restaurant van
dit unieke museum.
Cor van Santen
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Evenement de Buurkerktoren
Op het Buurkerkhof worden we op
zaterdag 4 mei opgewacht door twee
leden van het Klokkenluiders Gilde, Arie
Noordermeer en Adri Onnekink. In de
hal van de toren wachten we tot de
club compleet is, buiten is het koud.
De toren van de parochiekerk, Maria
minor, is gebouwd tussen 1370 en 1380
en moest dezelfde hoogte krijgen als de
Domtoren. Maar dat is niet gelukt. De
bekroning van de toren is gebleven bij
een houten opbouw. In de toren hangen
in totaal acht klokken, die allemaal een
eigen functie hebben.
Voor gemeentelijke activiteiten (besluiten en veroordelingen door schout
en schepenen/gemeenteraad) werd de
Ban-klok geluid. Voor het sluiten van de
daghandel en de stadspoorten werd de
Waakklok gebruikt.
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RONDLEIDINGEN
De overige klokken zijn verbonden aan
religieuze activiteiten, o.a. voor trouw en
rouw. Deze klokken zijn ook gewijd. Men
zegt dat het begrip overlijden komt van
het ‘overluiden’ van de gestorvene.
Om straks het luiden van de klok mee te
maken, beklimmen we de stenen wenteltrap. Ik ben begonnen met het tellen
van de treden, maar halverwege ben ik
de tel kwijtgeraakt (ik heb hem niet meer
teruggevonden). In ieder geval zijn het
er minder dan het totaal van de Domtoren om boven te komen.
De eerste stop is op de luidzolder. Hier
komen we straks terug om het luiden
van de grote Maria mee te maken.
Een verdieping hoger komen we aan in
een ruimte waar zich de klokkenstoel
bevindt, ook wel de Bergvrede genoemd.
Verweerde eikenhouten balken van

indrukwekkende afmetingen dragen de
assen van de diverse klokken. Een heel
klein onderdeel, opgenomen in de oude
constructie, is een ijzeren onderdeel
dat gediend heeft voor de balans bij
het luiden. Indertijd uitgevonden door
Leonardo da Vinci. Hier hangen de acht
klokken met hun namen, de grote Marie
(gewicht 2200 kg met een klepel van 60
kg), de zuster Bertken, de jeugdklokken
enz. Nog een paar treden hoger komen
we uit bij het domein van de wakers over
de stad.
Tot 1912 hebben hier mensen gelopen,
weliswaar beschut maar rondom open
vensters; mensen die als eersten de
vijand in het oog kregen op deze hoogte,
maar ook waar er brand uitbrak.
Het is tijd om af te dalen naar de
luidzolder. Voordat het uurwerk van de
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Domtoren het moment aangeeft, wordt
de klok door de twee gildeluiders in
beweging gebracht. Als het geluid van de
grote Maria op volle toeren is, voelen we
de wanden van de toren mee bewegen.
Geen nood zegt Adri (de luider): je moet
pas ongerust worden als het niet zo is.
Als het luiden over is, is een dankwoord
richting de twee mannen in hun klokkenluidersoutfit op zijn plaats. De
evenementencommissie in de persoon
van Wil Klein overhandigt het boekje
‘Utrechts verleden in vogelvlucht’. Het
krijgt een plaats in de bibliotheek van
het Klokkenluiders Gilde.
Wij (gidsen) hebben weer wat geleerd.
Henk van Hilten

foto: Alfred Sturkenboom
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RONDLEIDINGEN
Evenement het voormalig postkantoor Neude
Kennismaken met een metamorfose. Ja, onze collega-rondleider Theo van Vliet had ervoor gezorgd dat gidsen en baliemedewerkers op 15 juni een bezoek mochten brengen aan het voormalig hoofdpostkantoor aan de Neude, waar hard gewerkt
wordt om het gebouw geschikt te maken voor de functie van bibliotheek en meer.
Bij de entree werden we ontvangen door
Egbert Schrooten, werknemer van de
a.s.r., de huidige eigenaar van het gebouw. De architect J. Crouwel ontwierp
het gebouw in de stijl van de Amsterdamse School en het dateert uit 1924,
gebouwd op de plek waar de Rijksmunt

stond en daarvoor het Ceciliaklooster.
De directeur van de bibliotheek, Ton
van Vlimmeren, nam ons mee voor een
wandeling vol verrassingen. In 2011 werd
het gebouw gesloten. Voor die tijd hebben de meesten van ons wel eens een
bezoek gebracht aan de achttien meter

hoge hal om postzegels of briefkaarten
te kopen, geld te storten of op te nemen.
De hal is versierd met vijf beelden
die de werelddelen voorstellen en het
zesde beeld verwijst naar de handel en
welvaart. De prachtige klok komt van
de Porceleyne Fles uit Delft. Boven de
ingang bevindt zich het glas-in-loodraam
van Richard Roland Holst. De hal zal
niet worden veranderd maar blijven
bestaan zoals wij hem kenden. Hij zal
door de bibliotheek zo worden ingericht
dat hij geschikt blijft voor grote evenementen. Aan de zijde van de Potterstraat
komt een nieuwe entree met een restaurant dat de naam ‘Potter’ heeft gekregen,
zowel verwijzend naar de straat als naar
de boekenreeks. De hal heeft volgens
Rien Stein de vorm van een mathematische parabool. De buitenmuren van het
gebouw zijn recht, waardoor er tussen
de centrale hal en de buitenmuren ruimten zijn, die in het verleden niet voor het
publiek toegankelijk waren. Op de eerste
verdieping komt daar de jeugdafdeling
van de bibliotheek en op de tweede de
collectie voor volwassenen. De PTT had
alle ramen dichtgeplakt met donkere
folie, waardoor het gebouw van buiten
toch wel een sombere indruk maakt. Nu
zijn alle ramen voorzien van thermisch
glas waardoor het binnen erg licht is.
De derde verdieping, de zolder, wordt
ingericht als ‘stadsstudiehuis’. De
dakbalken zijn in het zicht gebleven en
de reeds aanwezige en nieuwe ramen
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RONDLEIDINGEN
zorgen ervoor dat er voldoende licht is
voor de tweehonderd werkplekken.
Aan de zijde van de Oudegracht is
nieuwbouw op het terrein waar vroeger
een transformatiehuis stond en een paar
parkeerplaatsen waren. In dit gedeelte
zijn de ronde trappenhuizen bewaard
gebleven. Bij de overgang van oudnaar nieuwbouw komen op de tweede
verdieping een theater voor tweehonderd bezoekers, een collegezaal, een
filmzaal en een restaurant, dat ‘Noda’
gaat heten, verwijzend naar de Neude.
De entree aan deze zijde zal toegang
geven tot de 5500 m² winkelruimten.
In het souterrain komt een grote Albert
Heijn en een fietsenstalling voor 700
fietsen. Bij de voorbereidingen van de
nieuwbouw heeft men archeologisch
onderzoek gedaan, waarbij verschillende
munten en voorwerpen zijn gevonden,
zoals een medaillon, pelgrimsinsigne en
een fibula (sierspeld of sluitspeld). Voor
deze vondsten zal een mooie plek worden gezocht. In 2020 zal de verbouwing
worden afgerond en wordt het gebouw
opengesteld voor het publiek. Utrecht is
en blijft toch een prachtige stad met veel
bezienswaardigheden die allemaal heel
bijzonder en uniek zijn.
Jan van Schaik
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TAAL EN CONVERSATIE
Berichten uit de CCTA
De samenstelling van onze coördinatiecommissie wisselt in de loop van de tijd wel eens door vertrek en toetreding. Zo heeft Tineke
Looijen eind vorig jaar afscheid genomen (al blijft ze wel inzetbaar voor bepaalde activiteiten) en zal Frans Huber ons in het najaar verlaten omdat hij verhuisd is naar elders. Gelukkig hebben we inmiddels Margreet Oskam bereid gevonden met ons mee te komen denken
en werken. Er is zeker nog behoefte aan aanvulling; dus als iemand enige animo en tijd heeft om ons te komen helpen (of een ander weet
die getipt kan worden) houden we ons aanbevolen.
Naast de contacten en activiteiten binnen het Gilde staan op de CCTA-agenda
ook projecten en samenwerking met
anderen op het terrein van de taalondersteuning. Met partners wordt een enkele
maal per jaar overlegd en ook met de
gemeente is regelmatig contact in het
kader van beleidsplannen en nieuwe
initiatieven.
Zo’n samenwerkingsproject is het
gesubsidieerde programma Tel Mee
Met Taal, waarbij de partners ideeën en
plannen uitwisselen ter versterking van
het taal-ondersteuningswerk. Er wordt
gesproken over werving, begeleiding en

training van vrijwilligers en het opsporen
en gericht verwijzen van taalvragers.
Een van de concrete vruchten van dit
overleg is dat - op verzoek van Gilde
Utrecht en Humanitas - in november
een workshop zal worden georganiseerd
over beschikbare materialen en stimulerende werkvormen voor het begeleiden
van NT2-leerders.
In de afgelopen periode heeft de CCTA
veel energie gestoken in het mondeling
contact met nieuwe taalvrijwilligers en
die aandacht wordt in het algemeen
erg op prijs gesteld. Het levert ook de
nodige punten van aandacht op waar

Canal Pride
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wij als CCTA mee aan het werk kunnen
en die bij bijeenkomsten aan de orde
gesteld kunnen worden.
Zo’n bijeenkomst, voor alle NT2-aanbieders (de jaarlijkse plenaire bijeenkomst)
zal weer plaatsvinden op dinsdag
29 oktober, ’s middags, in het
Bartholomeusgasthuis.
Zet de datum vast in uw agenda; nadere
informatie krijgt u in september.
Hans Marcelis

foto: Afred Sturkenboom
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TAAL EN CONVERSATIE
Gastvrij
Net als een aantal andere Gildevrijwilligers ondersteun ik al jaren groepen cursisten van een taalschool die naast hun lessen
NT2 (Nederlands als tweede taal) de gelegenheid krijgen het spreken extra te oefenen.
In dit groepsverband en door de
regelmatige wisselingen in de groep
krijg je wat minder persoonlijk contact
met de deelnemers dan in de een-opeen taalondersteuning die de meeste
taalvrijwilligers van het Gilde bieden,
onder de noemer Samenspraak.
Toch ontstaat ook in die
conversatiegroepen een informele sfeer
en onderling vertrouwen waarin mensen
vaak wat meer over zichzelf en hun
achtergrond kwijt willen.
Zo vertelde kortgeleden iemand uit
mijn groep dat hij had meegewerkt
aan een boek dat daags daarna zou
worden gepresenteerd. Hij moest bij die
gelegenheid óók iets zeggen en wilde
even zeker weten of zijn woordkeus en
zinnen begrepen zouden worden.
Het bleek te gaan om een bundel
vluchtverhalen van zeven mensen
uit verschillende landen (Syrië, Irak,
Afghanistan en Iran) die na een lange
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en vaak gevaarlijke tocht, met veel
ontberingen, in Nederland terecht
waren gekomen en hier nu min of meer
gesetteld zijn.
De titel van de bundel staat boven dit
stukje; de verhalen zijn opgetekend
en bewerkt door Zeger Visser die zelf
al jaren als taalcoach actief is en zeer
betrokken bij het wel en wee van deze
vluchtelingen.
Het gaat om heel verschillende mensen
en dus lopen de verhalen ook uiteen;
maar er is een duidelijke rode draad:
allemaal zijn ze noodgedwongen uit hun
vaderland vertrokken omdat het daar
niet meer veilig was en proberen ze met
vallen en opstaan een nieuw leven op
te bouwen in dit zo heel andere land.
En hoewel dat meestal niet meevalt,
benadrukken zij dat de vrijheid en de
mogelijkheid om jezelf te zijn voor hen
het allerbelangrijkste zijn.
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In de woorden van een van hen: “…
veel mensen komen naar Europa voor
veiligheid en niet gewoon zo, om weg te
gaan van hun land”. “Als niet was oorlog
ik zou ook niet ergens anders op nul
willen beginnen”.
Op de voorkant van het boek vliegen
zeven vogels tegen een blauwe lucht
waarin verder her en der de woorden
‘gast’ en ‘vrij’ zweven; door het spel met
deze twee woorden (die in het midden
samenkomen in de titel Gastvrij) wordt
op een subtiele manier ook verwezen
naar de vraag in hoeverre wij er als
individuen en als land in slagen deze
nieuwkomers echt welkom te heten en
zich thuis te laten voelen.
Naast dankbaarheid klinkt in de verhalen
ook veel onzekerheid door.
Hans Marcelis
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Taaltrefwandeling
Op 11 mei werd alweer de derde stadswandeling georganiseerd voor de deelnemers aan Samenspraak en leesgroepen en
hun begeleiders. Er hadden zich ditmaal maar liefst ruim veertig mensen opgegeven zodat Wil Klein voor die dag voor drie
rondleiders moest zorgen.
Om 11 uur vertrokken vanaf een
zonovergoten Domplein drie groepen
om onder leiding van een ervaren
Gildegids de prachtige binnenstad van
Utrecht te verkennen. Daarbij was de
uitleg over een en ander qua niveau en
snelheid van het taalgebruik aangepast
aan de deelnemers voor wie het
Nederlands niet de eerste taal is.
Ondertussen brachten de leden van de
CTTA samen met Tineke Looijen de zaal
van ‘In de 3 Krone’ aan de Oudegracht
in gereedheid om het hele gezelschap
rond 12.30 uur te kunnen ontvangen
met koffie, thee, sap, heerlijke broodjes
en fruit. De CTTA had er vooraf niet
bij stilgestaan dat 11 mei midden in de
ramadan viel. We hebben niet gemerkt
dat dat voor deelnemers echt een
probleem was; de sfeer was goed en
er was veel onderling contact. En de
broodjes die over waren, brachten we
zoals altijd naar de daklozenopvang.
Een geslaagde samenwerking van
taalaanbieders en rondleiders met
een bijzonder woord van dank voor de
bereidwillige inzet van Tineke Looijen.
In het najaar zal de volgende Taaltref
weer in de bibliotheek worden
georganiseerd. Zodra daarvoor de
plannen vorm beginnen te krijgen en
er een datum is, zullen taalaanbieders
direct worden geïnformeerd. Heb
je belangstelling om dit mee te
organiseren, leuk, laat het ons weten.
Annemarie Aarnoutse
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN ADVIES
Najaar 2019
Erfgoed, semester 2
In dit semester komen iconische onderwerpen aan bod zoals De Unie van Utrecht, De Domkerk, Rietveld, De Vrede van
Utrecht, Jan van Scorel en Multiculti Utrecht. Optioneel is een lezing en bijwoning van de ‘luiding’ in de Domtoren door het
Klokkenluiders Gilde. De eventuele kosten hiervan zijn niet inbegrepen.
Vrijdag 13, 20, 27 september en 11, 18, 25 oktober van 10 – 12.30 uur.
Kosten: € 130.

Leer mij Utrecht beter kennen
In deze cursus krijgt u weer andere facetten van de stad te horen en te zien. We behandelen de geschiedenis van: Leven in de
Utrechtse brouwerij, de groei in de stad, de binnenstad in oorlogstijd, de gevangenis aan het Wolvenplein, Dienders onder de
Dom, Utrechtse vrouwen in de hoofdrol.
Zaterdag 14, 21, 28 september en 12, 19 en 26 oktober van 10 – 12.30 uur.
Kosten: € 100.

Ontwikkeling van wijken buiten de singel II
We gaan vijf wijken buiten de oude stad bezoeken.
De cursus gaat in op de aanleg, architectuur en sociale geschiedenis van de volgende wijken in Utrecht: Wilhelminapark,
Hoograven en Tolsteeg, Ondiep, Wittevrouwen en Abstede.
Donderdag 19, 26 september en 3, 10, 17 oktober.
Kosten: € 100.

Gildecafé Gilde Utrecht dinsdag 24 september om 19.30 uur
In het eerste Gildecafé van najaar 2019 zal Hans Renes vertellen over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Utrecht. Hans
Renes is historisch-geograaf bij de Universiteit Utrecht en bezet daarnaast een leerstoel in cultureel erfgoed aan de Vrije
Universiteit.
In het Gildecafé belicht Hans Renes de grote lijnen, maar daarnaast wil hij graag in discussie over mogelijkheden om
stadswandelingen meer geografisch te maken.
Dinsdag 24 september, 19.30 uur, café Nieuwe Dikke Dries, Oudkerkhof 36.
Toegang gratis. Consumpties via het muntjessysteem, € 5 voor twee consumpties (koffie, thee, wijn, water of een tapbiertje).

Historisch café en lezingen van de historische vereniging								
Oud-Utrecht
Altijd interessant voor onze rondleiders en natuurlijk voor iedere Utrechter: het aanbod van de activiteitencommissie van
Oud-Utrecht.
Historische Cafés (HC) beginnen vrijdags om 17.15 uur, lezingen op woensdag 19.30 uur in de Smeezaal van
het Bartholomeus Gasthuis.
Historische cafés zijn gratis toegankelijk, voor de lezingen wordt € 5 entree gevraagd.
HC:
13 september: René de Kam over de tentoonstelling in het Centraal Museum: ‘Dromen in beton’. 			
Bouwen in Kanaleneiland en Hoog Catharijne.
Lezing: 25 september: onderwerp nog niet bekend.
HC:
11 oktober: Marjet Douze over honderd jaar vrouwenkiesrecht in Utrecht.
HC:
8 november: Wim Schuylenburg over Werkspoor.

Gilde Utrecht Nieuws
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IN DE SCHIJNWERPER
Interview met Lysette Jansen, directeur Nederlands Volksbuurtmuseum

Honderd jaar geleden in Wijk C
Binnen de vele musea die de stad Utrecht telt, neemt het Nederlands Volksbuurtmuseum aan de Waterstraat een geheel
eigen plek in. Het Volksbuurtmuseum werd opgericht in 1993 en komt voort uit het buurthuis dat in hetzelfde pand zat in de
bekende Wijk C, die vaak wordt vergeleken met De Jordaan in Amsterdam. Het museum, dat uitkijkt op de Jacobikerk, zit
van oorsprong in een gebouw dat decennialang dienst deed als lagere school. Een gedenksteen in de tuin van het museum
vertelt dat er al vanaf 1829 onderwijs op deze plek werd gegeven.
Op de eerste etage van het pand bevindt
zich nog de kamer van de bovenmeester.
Nu staat er een grote maquette van
het stadsdeel waarin het museum
staat. Destijds was het een uitgekiende
plek voor de schooldirecteur om zijn
leerlingen in de gaten te houden.
Het museum schetst een beeld van
het leven in Wijk C, zo’n honderd jaar
geleden. Een armoedige volksbuurt
waar vaak grote gezinnen in krappe en
sobere woningen leefden. Een omgeving
met veel bedrijvigheid, die zich deels
op straat afspeelde. Denk maar aan
de bakkers, de leveranciers van heet
water, groente, kolen, enzovoorts. De
gesproken verhalen van de bewoners met hun dialect - verkleinen de afstand
tot het verleden.
Een adresboek van de buurt maakt het
mogelijk om te kijken of je als bezoeker
nog familie kunt vinden die hier destijds
woonde. Vanaf een tribune kun je de
video bekijken over de buurt. Op een
andere plek draait een film over het
‘wonen onder toezicht’ waar mensen
die zichzelf niet konden redden aan
een streng systeem van heropvoeding
werden onderworpen.
Gelukkig was er ook vertier in de
wijk. Denk aan de fanfare die door de
straat trok of de draaiorgels die op
straathoeken hun decibellen royaal met
de buurt deelden. En dan zijn er nog
de interieurs van diverse winkels die
opvallen. Zoals de bakkerswinkel waar
de bezoekers van het museum worden
ontvangen of de ‘volksdrogisterij’ van
de familie Dijkman die vanaf 1903 in
de nabijgelegen Willemstraat zat. In de
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binnentuin focust een bloemperk op de
‘koppies’ van bekende Utrechters, van
Louis Hartlooper tot Anton Geesink en
van Wim Sonneveld tot Wesley Sneijder.
Uiteraard kent het museum ook
tijdelijke exposities. Nu zijn dat foto’s
van de ‘Zusters van Wijk C’. Het zijn de
zusters Augustinessen die nog altijd in
het nabijgelegen klooster wonen. Dat
sommigen het museum nog altijd als
een buurthuis zien, blijkt uit het feit
dat elke dinsdagmorgen een groepje
wijkbewoners hier met elkaar koffie
drinkt en nieuwtjes uitwisselt.

Werken aan een museum met
toekomst
Lysette Jansen is sinds enkele
maanden de nieuwe directeur van het
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Volksbuurtmuseum Utrecht. Geboren en
getogen in Utrecht was zij na haar studie
actief als maatschappelijk werkster en
mediator. Toch trok de culturele sector
haar nog meer en zo werkte ze jarenlang
in het Nationaal Glasmuseum Leerdam
waar ze verantwoordelijk was voor
de zakelijke, artistieke en educatieve
doelstellingen van de glasblazerij.
Begin dit jaar maakte ze de overstap
naar het Volksbuurtmuseum. “Net
als in Leerdam werken we hier met
veel vrijwilligers en dat ligt mij goed.
De grote uitdaging nu is om samen
met ons bestuur en onze vrijwilligers
een vernieuwingsplan te maken voor
dit museum waardoor we weer jaren
vooruit kunnen.”
De directeur heeft trouwens haast met
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IN DE SCHIJNWERPER
het uitwerken van die vernieuwingen.
Want de gemeente Utrecht, de
belangrijkste partij die het museum
subsidieert, wil eind dit jaar weten hoe
de plannen er uitzien. Dan worden
de subsidies vastgesteld voor diverse
culturele instellingen voor de periode
2021-2024.
Hoewel Lysette Jansen nog in de
brainstormfase zit over de toekomst
van het museum, heeft ze wel een
aantal gedachten over hoe het verder
moet. “Allereerst over het gebouw. De
buitenkant ziet er gelukkig goed uit
maar hierbinnen is een opknapbeurt
hard nodig. En dat zou moeten
worden gecombineerd met een
nieuwe indeling van onze collecties
waardoor je een logische looproute
krijgt voor de bezoekers van ons
museum.” Dat dit een forse investering
vergt, weet de directeur natuurlijk
ook. Zij is dan ook druk bezig met
het samenstellen van een lijst met
partijen die mogelijk sponsor willen
zijn van de vernieuwingen. Te denken
valt aan organisaties die regelmatig
‘goede doelen’ ondersteunen zoals de
Bankgiroloterij of de Postcodeloterij.
Maar ze denkt ook aan bedrijven
of fondsen die lokaal of provinciaal
dit soort initiatieven een goed hart
toedragen. Een van de verbouwingen
waaraan Lysette Jansen denkt, is
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om de bovenverdieping waar nu de
administratie en de directie zetelen,
toe te voegen aan de ruimte voor het
museum. De opslag in de binnentuin
is volgens haar wellicht te verbouwen
tot kantoor, waarmee administratie en
directie ook beter bereikbaar worden.
Wat de directeur ook hoog op haar
wensenlijstje heeft, is uitbreiding van
het aantal professionele medewerkers
van het museum. “Nu ben ik, voor 32
uur per week, de enige betaalde kracht.
We hebben jaren geleden meer mensen
in dienst gehad die hier in het kader van
de Melkertbanen actief waren. Helaas
zijn die banen alweer enkele jaren terug
wegbezuinigd. Maar voor communicatie
en voor educatie zou ik dolgraag twee
beroepskrachten willen aantrekken,
al is het maar in deeltijd. En ook voor
onze administratie is een vaste kracht
dringend noodzakelijk. Begrijp me niet
verkeerd: ik heb grote bewondering voor
de energie die onze zestig vrijwilligers
steken in het draaiende houden van
deze organisatie. Die mensen doen
fantastisch werk. Maar om continuïteit
te waarborgen en de druk op vrijwilligers
te verlagen, zeker als we uitgaan van
een vernieuwd museum, ligt een
bescheiden uitbreiding van het aantal
beroepskrachten zeer voor de hand.”
Het plan van vernieuwing zal nog veel
meer zaken benoemen. Bijvoorbeeld
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over samenwerking met andere
instellingen. “Ontzettend belangrijk
wat mij betreft. Wij zijn maar een kleine
culturele instelling maar uiteindelijk
dienen we allemaal hetzelfde doel:
een cultureel aantrekkelijke stad zijn
voor inwoners en bezoekers. Die
samenwerking kun je zoeken in het
gezamenlijk optrekken bij projecten
of voor het genereren van publiciteit.
Maar ook in het delen van kennis.
Onze collectie is fantastisch maar moet
tegelijkertijd ook worden gestroomlijnd.
Het is altijd fijn als je daarbij input krijgt
van andere organisaties die daar kennis
van hebben.”
Uit alles blijkt dat het denken over een
zinvolle toekomst voor dit museum
niet stilstaat. Verre van dat. Zo wordt
nagedacht over het opzetten van een
‘Vriendenkring’ van het museum.
Deze ambassadeurs kunnen met hun
eigen netwerk de belangstelling voor
het museum vergroten. “We trekken
trouwens steeds meer jeugdige
bezoekers en vanaf september zijn
wij ook aangesloten bij de organisatie
Cultuur en School. Hiermee halen
we hopelijk ook meer excursies van
basisscholen naar ons toe. En onze
vrijwilligers vinden dat ook heel leuk
om te doen. Wist je trouwens dat onze
oudste vrijwilliger een dame van 89 is?”
Cor van Santen
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Interview met Farkad al Rubaiy

“Nederlands heeft te weinig regels”
Bij het verlaten van mijn gebouw (met 21 appartementen) groet mij op straat een vriendelijke man die ik niet ken.
“Goedemorgen, ook goedemorgen.” Ik zie hem nog net op een van de bovenste bellen drukken, misschien bij mijn naaste
buren? Maar ik haast me op mijn fiets naar het Bartholomeus Gasthuis waar ik Farkad al Rubaiy ga interviewen. Hij heeft
me laten weten dat hij het een gezellige plek vindt en dat hij daar ook zijn Samenspraak-uren heeft.
Met mijn Gildetas ter herkenning installeer ik me in de hal bij Bartholomeus en daar gaat mijn mobiel: Farkad, die bij
mij thuis is, maar ik deed niet open! Het misverstand is uit de weg geruimd, ik fiets terug en even later zitten we aan
mijn eettafel te praten: hij drinkt water, ik koffie. Ik laat hem vertellen – hij spreekt vlot Nederlands, al moet hij soms iets
herhalen of verduidelijken.
Ik ben geboren in Basra, Irak, op 7-2-72
(mooi hè!), en ben dus nu 47. Ik
kwam na een lange gevaarlijke reis
als vluchteling naar Nederland, in
februari 1998. Ook mijn twee zussen
zijn weg uit Irak, een woont in Dubai,
de andere in Sneek(!) en ik heb nog
een broer die pendelt tussen België en
Duitsland. Mijn moeder, die lerares op
een basisschool was, is al overleden in
1991. Met mijn vader (tolk Engels) had
ik slecht contact, hij was alcoholist en
soms ook agressief. Ik was verlegen en
kalm, ik kon daar niet tegenop. Mijn
ouders waren niet religieus maar ik
bekeerde me tot de Islam. Ik vond een
groep vrienden met wie ik activiteiten
ontplooide die verboden waren. Wij
hielpen b.v. een weduwe van wie de man
door aanhangers van Saddam Hoessein
vermoord was. Dit werd bekend bij
politie en ik moest het land verlaten. Dat
kon niet op een legale wijze. Als ik bleef,
wachtte mij arrestatie of erger…
Ik wisselde mijn spaarcenten om
voor dollars en begon mijn vlucht
naar Europa, richting Koerdistan. Een
paspoort had ik niet. Soms was ik
alleen, soms in een groepje. Met de
auto of lopend. We kwamen in Turkije
waar Koerden, die ook Irakees spreken,
ons konden helpen. We overnachtten
op geheime plekken. Ik herinner me
zo’n plek boven op een berg tussen de
bomen – we hadden de opdracht om stil
te zijn. We vonden een boot die ons naar
Griekenland bracht, eerst op eilanden:
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Kastellórizo en toen Rhodos. We voeren
in de nacht op een lichtsignaal af, aan
land kregen we verdere hulp. Maar
alles tegen betaling! Als we door de
politie op een eiland gepakt zouden
worden, moesten we terug naar Turkije.
Uiteindelijk kwamen we in Athene aan,
na twee weken lukte het met vier tot vijf
personen in een vrachtwagen verder te
reizen. Met steekpenningen kwamen we
de grens over. Daarna ging het vlotter
omdat er geen checkpoints meer waren.
Na circa twee maanden kwam ik in
Nederland aan en in een AZC terecht.

Ik heb in meerdere AZC’s gewoond
in Nederland. 4,5 jaar verbleef ik hier
zonder status, dat was heel frustrerend.
Ik had meestal een kleine met een
andere man gedeelde kamer, de
huiskamer was vol met mensen overal
vandaan en met heel verschillend
gedrag, waardoor soms onenigheid
ontstond.
Ik wilde geen Nederlands leren, want
mocht toch niets (werken, zelfstandig
wonen) door mijn status. Van de rechter
moest ik bewijzen dat de politie in Irak
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IN DE SCHIJNWERPER
mij vervolgde, maar dat kon ik niet. Men
mocht mij echter ook niet uitwijzen.
Het Generaal pardon van november
2003 kwam als een geschenk uit
de hemel. Eind 2004 had ik mijn
identiteitskaart, en kon ik in opleiding
gaan (computer, Nederlands), eerst nog
vanuit AZC Leusden, later had ik een
gedeelde flat in Overvecht.

Hoe verloopt nu je leven?
Ik woon nu aan de Rooseveltlaan in de
wijk Kanaleneiland, met mooi uitzicht
over het Amsterdam-Rijnkanaal. Ik
woon alleen maar ben wel op zoek naar
een vrouw. Ik ben voorzichtig, overal
zijn goede én slechte mensen. Na mijn
islamitische periode ben ik agnost
geworden.
In Irak kreeg ik een hbo-opleiding
tot elektricien, en heb daar ook
gewerkt als zzp’er. In Nederland
ben ik omgeschoold tot ICT’er en
ik specialiseer me in design en
netwerkbouw. Ik heb gewerkt bij ActuIT
(spreek uit: Actu Ité), maar ben daar
gestopt. Nu ben ik op zoek naar nieuw
werk.

Je spreekt goed Nederlands maar
het kan natuurlijk nog verder
groeien, en dat helpt je zeker ook
bij de integratie en carrière. Hoe
pak(te) je dat aan?
Mijn eerste lessen Nederlands kreeg
ik na contact met Vluchtelingenwerk.
Ik kreeg een Friezin als persoonlijke
coach in 2005, met haar ben ik nog
steeds bevriend. Bij het Gilde kwam ik
in contact met Hans Marcelis en Cas de
Vries, hij is nog steeds mijn maatje in
het Samenspraak-project.
Bij Taal doet meer (bureau Alchemist)
heb ik ook een persoonlijke coach, hem
spreek ik eens per week. En dan is er
nog een internationale leesgroep waar ik
aan meedoe. Ik vind dat de Nederlandse
taal ‘te weinig regels’ heeft, waardoor
je soms niet weet hoe je een zin moet
maken. En schrijven vind ik moeilijker
dan spreken!

Kun je tot slot iets over jouw
naam zeggen?
Al Rubaiy (spreek uit Roebei) is een
bekende Arabische naam, hij bestaat al
lang en komt ook voor in Saoedi-Arabië
en Jemen. Via de site ‘The journey
of DNA’ leer ik veel over namen en
afstamming.
Ik dank Farkad hartelijk voor zijn
openhartige woorden en wens hem het
allerbeste toe in zijn (al niet meer zo)
nieuwe vaderland.
Aart de Veer

Hoe ziet je toekomst eruit?
Ik leef bij de dag. Ik wil niet te veel
denken, want dan spoken de problemen
door mijn hoofd. Ik ben een optimist.
Ik geniet van tv kijken, lezen en naar
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muziek luisteren (alle stijlen). Ik
tref graag mijn vrienden en ga ook
graag de natuur in. Ook doe ik mee
aan ‘Internations’ – een organisatie
die mensen met een internationale
oriëntatie bij elkaar brengt, met twee tot
drie activiteiten per maand.

foto: Christien Boeles
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GEEF DE PEN EENS DOOR
Zoals al aan mijn naam te zien is, ben ik geboren en getogen in Friesland.
Geboren als vijfde en laatste kind in een protestants boerengezin in het dorpje Rijperkerk (Ryptsjerk). Al snel verhuisden we naar
Oldeboorn (Aldeboarn), waar ik de lagere school bezocht en later naar de hbs in Drachten fietste (een kleine 20 km). In de winter was
er van fietsen geen sprake, vanwege de echte winters die er toen nog waren. De laatste drie jaar werd ik tijdens de wintermaanden in een
kosthuis ondergebracht en kwam dan alleen in de weekenden naar huis.
Na de hbs mocht ik in Amsterdam de studie Fysiotherapie gaan doen. Met name mijn moeder was er een voorstander van dat haar
kinderen wat gingen leren, want zelf had ze die gelegenheid in haar jonge jaren niet gehad. Mijn jongste broer woonde toen al met zijn
gezin in Amsterdam en blijkbaar durfden mijn ouders me daarom wel naar die grote en verre stad te laten gaan. Het was nog een tijd
van telefooncellen en brieven schrijven.
Tijdens mijn studie kwam ik mijn
partner tegen, later trouwden we en
startten een praktijk fysiotherapie.
Helaas hield mijn huwelijk niet lang
stand. Na de scheiding ging ik in
Nieuwegein wonen, waar mijn zus
met haar gezin woonde. Ik kreeg een
baan in Amsterdam en later, toen het
verkeer op de A2 erg druk werd, ben ik in
Nieuwegein gaan werken.
Door terugkerende gezondheidsproblemen moest ik in de loop van de
tijd helaas steeds minder gaan werken.
Een vriendin heeft me voorgesteld aan
een Turkse vrouw en haar ben ik gaan
helpen met Nederlands. We zijn nog
steeds bevriend met elkaar.
Al bijna vijftien jaar woon ik met veel
plezier nu in Utrecht. Met tien minuten
fietsen ben ik in de stad. Hier ontdekte
ik Samenspraak van het Gilde en
heb een paar mensen geholpen met
conversatie Nederlands. Met een van
hen, een van oorsprong Russische, heb
ik nog steeds contact.
Eind 2013 werd ik bij het Gilde
baliemedewerker op de vrijdag. Omdat
er veel te doen en te onthouden is,
duurt het de nodige tijd voordat je goed
bent ingewerkt. Als er bijvoorbeeld
een specifieke stadwandeling wordt
aangevraagd, welke rondleider past daar
dan bij. Gelukkig is er altijd een collega
met wie je kunt overleggen. En als we er
samen niet uitkomen, bellen we soms
een rondleider om mee te overleggen.
De rondleiders zijn bijna altijd
enthousiast wanneer ze een rondleiding
kunnen gaan doen. Een enkele keer
komt het ook voor dat je veel rondleiders
moet bellen voordat je iemand hebt
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gevonden, die op een
bepaalde dag kan: ‘nee,
mijn kleinkind is jarig die
dag’, ‘nee, die dag kan ik
niet’, ‘nee, het spijt me, ik
heb al wat anders die dag’.
De afgelopen vijf jaar is het
steeds drukker geworden
op het Gildekantoor, o.a.
door uitbreiding van de
activiteiten. Om 16 uur
naar huis gaan lukt nog
maar zelden, een paar
weken geleden trokken
we om 17.45 uur de deur
pas achter ons dicht. We
werken met zo’n veertien
balie-medewerkers (+
twee invallers), gemiddeld
drie per middag. Goed
overdragen aan elkaar is
erg belangrijk, dit gaat
tegenwoordig met een
digitaal logboek.
Kortgeleden zijn jammer
genoeg twee baliemedewerkers weg gegaan
en zijn er twee ziek.
Gelukkig willen diverse
collega’s zo nu en dan
invallen.

Bijna iedere
baliemedewerker heeft een
extra taak. Zelf ben ik Lies gaan helpen
met Samenspraak. Intakes doen met
nieuwe taalaanvragers en taalaanbieders
helpen bij het vinden van een nieuwe
taalaanvrager. En het bijwonen van de
bijeenkomsten voor de taalaanbieders,
die jaarlijks worden georganiseerd door
de CCTA.
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Hieke Heerma,
baliemedewerker
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COLUMN
Je blijft je verbazen
Als je ouder wordt, kijk je over je
schouder terug, las ik ergens. Hoe is
alles zo gelopen. Voorjaar 2006 vroeg
toenmalig directeur Jeanne me of ik
een column wilde schrijven voor GUN.
Dat was voor mij een onverwachte
vraag van binnen onze Stichting. Ik
was gewend om onverwachte en soms
wonderlijke vragen van anderen aan
het Gilde op te pakken. Ik denk aan de
vraag van B&W om op de Maliebaan
het Maliespel te organiseren voor een
wedstrijd tussen team Opstelten en
een team van de ondernemers van
de Maliebaan. Het lukte, omdat de
gemeente zorgde voor afsluiting van de
Maliebaan. De ondernemers regelden
een draaiorgel en een drankwagen
op de afgesloten rijweg. Ik denk ook
aan de vraag om een week lang op te
trekken met een zangkoor uit Kiev.
Dat betekende het mede voorbereiden
van een concert in de Geertekerk en
daarna het assisteren bij een tournee van het koor langs omliggende
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plaatsen, ook tot in Oldenzaal. En
dan nu deze vraag van binnenuit. Een
column? Over welke onderwerpen? Na
wat overleg met Jeanne, zei ze: maak
er maar wat van. Later liep het contact
met de redactie via Jonne. Zij gaf (en
geeft) aan, wanneer het tijd is voor de
kopij. Zover ik me herinner, heb ik tot
op heden de thema’s religie en politiek
altijd vermeden. Terwijl er over b.v.
de president van Amerika en over de
leider van FVD wel wat is op te merken.
Maar over hen is genoeg te horen en te
lezen in de media. Mij verbaast het wel
dat er zo weinig te lezen valt over de
slaafse volgelingen van de beide heren.
Tegenstanders tot leugenaar verklaren,
niets nalaten om Obama te vernederen, regeren per twitter, hoe kan je zo
iemand vereren. Ook een fractievoorzitter die feitenvrije klachten tegen het
klimaatakkoord uit, wordt toegejuicht.
Ik blijf me verbazen.
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Ben de Boer
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Zicht op Kanaalweg, Oog in Al
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foto: Christien Boeles
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PUZZEL
De puzzel uit het vorige nummer
heeft zoals gebruikelijk weer heel wat
goede oplossingen opgeleverd. Dat
kwam wellicht doordat er in de opgave
gezinspeeld werd op de richting waarin
het antwoord gezocht moest worden.
Het had iets met het begrip zien te
maken en dat leidde tot het (voormalige)
gebouw van het Ooglijdersgasthuis
waarop deze spreuk is aangebracht aan
de F.C. Dondersstraat. Bert Barten heeft
goed uit zijn ogen gekeken en kwam als
winnaar uit de bus.
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Nieuwe puzzel
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Deze keer is de opgave moeilijk want het
antwoord is niet meer te vinden in het
centrum van Utrecht. De vraag is waar
deze foto na een ingrijpende gebeurtenis
is gemaakt. Inzendingen voor 1
december 2019 naar post@gildeutrecht.
nl of, als u liever pen en papier gebruikt,
naar Redactie Gildenieuws,
Lange Smeestraat 7, 3511 PS Utrecht.
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AGENDA EN MUTATIES
Vergaderdata 2019
Bestuur
woensdag 18 sept.

Coördinatiecommissie rondleiders
donderdag 10 - 12 uur
Ruimte: Gildekantoor
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
11 sept., 6 nov.

Coördinatiecommissie Cluster III
donderdag 10 - 12 uur
Ruimte: Gildekantoor
19 sept., 21 nov.

Balievergaderingen
dinsdag- of donderdagmorgen
11 - 13 uur
Ruimte: Gildekantoor
8 okt., 28 nov.

Publiciteitscommissie
woensdag 10 - 12 uur
Ruimte: Gildekantoor
18 sept., 13 nov.

Canal Pride
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