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REDACTIE
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
Ben de Boer, Gerlofke Hekelaar,
Gerrit Huisman, Hans Marcelis,
Hannie Overduin, Jan van Schaik,
Alfred Sturkenboom, Paul Vergeer,
Martijn Verviers

Dit nummer van Gildenieuws krijgt een groot aantal onder u op een speciale manier in
handen: het wordt namelijk uitgereikt op de eindejaarsbijeenkomst, dus zonder tussenkomst van Post.nl of Sandd. De reden is van zuiver technische aard: er zijn voor grote
zendingen geen inleverpunten meer in de binnenstad. Hoe dat volgend jaar zal gaan, is
een onderwerp van voortdurende zorg.
Een kenmerkend onderwerp in dit nummer is afscheid en vernieuwing. Er gaan mensen
weg en er komen nieuwe aan. Het afscheid klinkt duidelijk door in de rubriek ‘Van de
bestuurstafel’ en in de ‘Column’. Ook op ons kantoor is het een en ander vervangen en
vernieuwd: nieuwe bezems vegen schoon.
U leest hoe een bezoek aan Het Utrechts Archief duidelijk maakt waar onze stad begint in
een permanente expositie over tweeduizend jaar geschiedenis. Alle moderne manieren van
communicatie zijn toegepast en de bezoekers zijn er enthousiast over.
Hoe zinvol bezig te zijn wordt uit de doeken gedaan in het interview met onze nieuwe
penningmeester. De gebruikelijke rubrieken bieden het houvast dat de redactie u pleegt te
bieden. Voor de puzzel moet u het hogerop zoeken.
Op deze plek geef ik tot slot iemand het woord die ons gaat verlaten.

Redactie
Jonne Blommendaal, Christien
Boeles (fotograaf), Thom van
Rossum, Cor van Santen, Aart de
Veer

Secretariaat
Gilde Utrecht, Lange Smeestraat 7,
3511 PS Utrecht. Tel. 030 234 32 52
e-mail post@gildeutrecht.nl
website www.gildeutrecht.nl

Thom van Rossum
Beste Gildevrijwilligers,
Half november had ik een redactievergadering en na afloop realiseerde ik me ineens dat
dit voor mij de laatste voltallige vergadering was, omdat ik per 1 januari stop bij het Gilde.
In dit nummer wil ik graag iedereen bedanken voor de heel prettige sfeer waarin ik altijd
heb kunnen werken bij het Gilde, vooral met de balie, de directeur(en), het bestuur, de
redactie; daarnaast met vele anderen.
Ik zal het Gilde missen maar ik moet naar mijn lichaam luisteren en dat zegt dat ik het
wat rustiger aan moet doen.
Jonne Blommendaal

Drukkerij
Drukkerij All Print te Utrecht

Oplage
275 exemplaren

Sluitingsdatum kopij jrg. 21
nummer 1
15 februari 2020

Foto omslag
Lichtspel TivoliVredenburg
Foto: Paul Vergeer
De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden kopij in te korten.
De inhoud van de ingezonden kopij
valt buiten de verantwoording van
de redactie.
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INTERNE BERICHTEN
Van de directeur
December is een maand van feesten: Sinterklaas, de eindejaarsbijeenkomst van het Gilde, mijn eigen verjaardag, kerst en
oud & nieuw. Tussendoor zijn er nog allerlei feestelijkheden op de school van mijn kinderen met als hoogtepunt het kerstdiner
op school waarbij de ouders mogen bedienen en/of voor de hele klas pannenkoeken/pizza/poffertjes/patat mogen bakken.
Aangezien ik vier kinderen heb en er tegenwoordig minstens 30 kinderen in een klas zitten, hoop ik dat ik er dit jaar van
afkom met stokbrood met kruidenboter…
December is ook een goede maand om
afscheid te nemen van het oude jaar.
Een maand om - tussen alle feestelijkheden door - even stil te staan en achterom te kijken. Terugkijkend op bijna
een heel jaar Gilde zou ik het vooral een
heel dynamisch jaar willen noemen. Een
jaar waarin ongelooflijk veel is gebeurd.
Ik som maar eens wat op in willekeurige
volgorde: nieuwe computers, vergaderingen al dan niet plenair, bijeenkomsten, problemen en oplossingen,
nieuwe samenwerkingen, uitjes, borrels,
wandelingen, evenementen, nieuwe
kantoormeubelen, kleine verbouwinkjes, sollicitatie- en intakegesprekken,
Open Monumentendag, de Nacht van
de Utrechtse Geschiedenis en mail,
heel veel mail... Daarbij heb ik natuurlijk
ontzettend veel steun aan Jonne. Zij is
mijn houvast en vraagbaak; degene die
eigenlijk altijd alles weet. En als Jonne
het niet weet, dan is zij degene die weet
wie het wel weet. Maar nu moet ik, moeten wij, binnenkort zonder Jonne verder,
want eind december gaat ze stoppen!

En dat zal niet meevallen. Zo neem ik in
december niet alleen afscheid van 2019,
maar ook van Jonne die ruim zestien
jaar aan het Gilde verbonden was…
Ook van Paul Vergeer nemen we afscheid als voorzitter en penningmeester.
Iemand die net als Jonne lang aan het
Gilde verbonden is geweest en ongelooflijk veel voor Gilde Utrecht heeft gedaan
en betekend. Zoals hij zelf in het vorige
Gilde Utrecht Nieuws schreef: “er komt
een tijd van afscheid nemen” en kennelijk is december hier een goede maand
voor. Paul blijft wel als rondleider
verbonden aan het Gilde, dus hem zie ik
ongetwijfeld nog regelmatig het kantoor
binnenwandelen. Een echt afscheid is
het dus niet. En gelukkig kan ik op dit
moment van schrijven zeggen dat we
een opvolger gevonden hebben voor
Jonne. Haar naam is Nienke WillemsenBoere. In een volgend Gilde Utrecht
Nieuws zal zij zichzelf voorstellen. Op
de foto hieronder ondertekent zij haar
contract en zien we Paul Vergeer nog
een (laatste?) keer in actie als voorzitter.
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foto: Privé-archief

December is ook een prima maand om
vooruit te kijken. Want natuurlijk worden
er overal binnen onze gelederen al
plannen en plannetjes uitgebroed voor
het nieuwe jaar. Paul vertelt daar in zijn
rubriek ‘Van de bestuurstafel’ al het een
en ander over.
In 2020 wordt er een werkgroep opgericht die zich specifiek bezig gaat houden met een aantrekkelijk programma
voor de viering van 900 jaar Utrecht
in 2022. Als Gilde Utrecht moeten wij
zorgen dat we met onze neus vooraan
staan als het gaat om de viering hiervan.
In mei 2020 vieren we 75 jaar bevrijding.
Een groep rondleiders is al druk bezig
met het ontwikkelen van een aantal
speciale bevrijdingswandelingen. Ook
de Vuelta is een prachtige gelegenheid
om Utrecht zelfs internationaal onder de
aandacht te brengen. Gerrit Huisman organiseert in augustus 2020 een toer met
als thema Utrechtse fietsgeschiedenis.

foto: Hans Marcelis
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In juni 2020 is in het Centraal Museum
de tentoonstelling Utrecht Ommuurd te
zien. Hierbij organiseert Gilde Utrecht
een aantal stadswandelingen.
Er komt in 2020 een grote update van de
website aan. Deze update is deels technisch, maar er komt ook een catalogus
die ervoor gaat zorgen dat klanten beter
zien wat wij als Gilde allemaal te bieden
hebben. En tegelijkertijd moet deze
herziening de administratieve processen waar de baliemedewerkers mee te
maken hebben, veel gemakkelijker gaan
maken.
Kijk zo nu en dan eens op onze website,
dan zul je de veranderingen gaan zien.
Zo staan er sinds kort bijvoorbeeld
korte interviews met taalvrijwilligers en
deelnemers op de website. Heel erg leuk
om te lezen en een mooie manier om
het taalaanbod beter over het voetlicht
te brengen.

Een heel mooi project in 2019 dat hopelijk een vervolg gaat krijgen in 2020
is de samenwerking met studenten van
het Nimeto (de vakschool voor creatieve
ruimtemakers). Zij moesten in twee
weken een ontwerp voor onze etalage
maken. Daarna mocht ik de ontwerpen
gaan bewonderen op het Nimeto. Ze
hadden ontzettend hard gewerkt en er
zaten een paar heel goede ideeën bij.
We gaan nu kijken hoe we een van de
ontwerpen of een combinatie ervan in
de praktijk kunnen gaan brengen in het
nieuwe jaar. Het opknappen van het
kantoor is ook nog in volle gang. Het
wordt nog leuker, mooier en gezelliger.
Kom gerust een keertje koffiedrinken aan
de nieuwe tafel in het nieuwe jaar!

I heard a bird sing
In the dark of December
A magical thing,
And sweet to remember:
“We are nearer to spring
Than we were in September.”
Oliver Herford, “I heard a bird sing”
Gerlofke Hekelaar

December is een maand van feesten,
afscheid nemen en vooruitkijken. En ten
slotte is december een maand waarvan

Gildekantoor, de Dom 
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ik stiekem altijd weer heel blij ben als-ie
voorbij is en het nieuwe jaar vol nieuwe
kansen en nieuwe mogelijkheden voor
me uitgestrekt ligt. De donkerste dagen
zijn voorbij en ik mag van mezelf alweer
een klein beetje naar het voorjaar verlangen…

foto: Nienke Willemsen
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Gilde-balieuitje: 12 september
Het driemanschap Ciska, Agnes en Els
organiseerde deze dag.Iedereen was
opgetogen over het idee: een bezoek
aan het Mediapark in Hilversum. En
dan met name het Museum Beeld &
Geluid. Fijn dat die instituten er nog
zijn waarvan de naam aangeeft wat
het is en wat er is.
Iedereen heeft dat gebouw (architecten:
Neutelings Riedijk) wel eens op plaatjes
gezien; maar het geeft toch een kleine
schok om het in de realiteit opeens te
zien opdoemen (26 meter hoog): als een
vreemde eend in de Hilversumse bijt.
Je kijkt er dan ook niet vreemd van op
als onze gids vertelt dat er een deal is
gesloten met de omwonenden over de
avondverlichting van het gebouw.
Want... al die sprekende glazen panelen
in de kleuren rood, blauw, geel (met nog
een stofje erin meegebakken dat ook iets
doet in de kleuren en aanlichting), als
die tot diep in de nacht worden uitgelicht, dan meen je in een soort Hollywood of Las Vegas te wonen.
Grafisch ontwerper Jaap Drupsteen
realiseerde samen met glasbedrijf Saint
Gobain en TNO de bekleding van de vier
glasgevels. Aan de buitenkant zie je wat
er in het gebouw te vinden is: Drupsteen
selecteerde 768 beelden uit de collectie
van Beeld en Geluid en abstraheerde
die, zodat de gevel niet te anekdotisch
wordt. Elk van de 2244 glazen panelen
heeft een uniek reliëf en kleurenpatroon.
Een tastbare plaat is aanwezig en mogen
we als een relikwie voorzichtig betasten.
Een zo’n glas kost rond de € 1500.
De binnenkant van het gebouw doet niet
onder voor de buitenkant, maar eerst...
koffie met grote stukken taart. De gids
die ons komt halen heeft een bijzonder
pak aan dat bestaat uit een oneindig
aantal miniatuurtjes van tv- en filmhelden. Te klein om doorgaans te herkennen behalve Máxima.
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foto: Oetsia van Wijk

We lopen naar een kleine theaterzaal via
een gedeelte dat is gebouwd en uitgelicht als een soort Hel van Dante: grijze
stenen, rood-oranje oplichtende grote
nissen waarin de kantoren zich bevinden. Van bovenaf kijk je de diepte in (16
meter onder de grond) en zie je overal
de hellegloed.
De gids vertelt inspirerend over het
gebouw (en waar de inkomsten vandaan komen) zonder dat we het echt
te zien krijgen in een rondleiding, en
over de collecties. Het andere gedeelte
van de presentatie bestaat uit een reeks
filmpjes uit de oude doos. En dat is
natuurlijk heel fijn om met elkaar te zien
en te beleven. De ah’s en oh’s zijn niet
van de lucht. Wat de één direct herkent
was bij de ander ‘voor z’n tijd’. Er wordt
gelachen en soms zelfs meegezongen.
Ook de moord op Pim Fortuyn wordt
aandacht gegeven.

Aan het einde krijgen we wat kortingsbonnen voor de museumwinkel. Die
winkel is dan het enige minpuntje van
dit prachtige gebouw, opgetrokken met
veel glas en natuursteen. Wat zou je
daar niet van kunnen maken! Intussen
word je er doodgegooid met kaarten
van Rembrandt en het tv-testbeeld op
pakweg 600 artikelen.
De uitsmijter wordt een groepsfoto bij
de Mies Bouwmanzuil. De rest van het
gebouw, de foto-collectie en de objecten,
we moeten het ongezien verlaten; we
keren daar terug, weet iedereen. Intussen is er ook veel te zien en te beleven
op hun website.
Buiten is het ook lekker en we tuffen met
het treintje terug naar Hilversum om
een heerlijk terras op te zoeken. Een buitenlunch in september waar ook Joyce
bij aanschoof.
Hannie Overduin
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VAN DE BESTUURSTAFEL
December 2019. Dit is mijn veertigste en laatste verslag uit het bestuur van Gilde
Utrecht in het Gildenieuws. Op zich niet zo bijzonder want 40 is geen aantal
waar je tegenop moet kijken. Maar toch ben ik een beetje blij dat dit de laatste
keer is want een bestuur houdt zich ook met gewone, lopende, niets-aan-de-hand
zaken bezig waarover weinig te vertellen is. Het interesseert u waarschijnlijk niets
dat we weer naar de kwartaaltellingen gekeken hebben en geconstateerd hebben
dat er hiaten in zitten. En dus moest de voorzitter zijn natte duim in de lucht
steken om een enigszins interessante bestuurstafel op papier te zetten. Ik hoop dat
dit de afgelopen jaren niet al te veel ergernissen heeft opgeleverd.
En dan nu echt de laatste keer
Het bestuur is in oktober bij elkaar
geweest in vernieuwde samenstelling,
zonder ondergetekende. Die was op
vakantie en dus moet ik putten uit het
verslag en ‘van horen zeggen’.
Het bestuur heeft zich gebogen over een
organogram zoals dat vanaf 1 januari
2020 gaat gelden. Dat lijkt eenvoudig
maar het valt nog niet mee. We hebben
nauwelijks een hiërarchische structuur binnen Gilde Utrecht en als je het
ene blokje boven het andere tekent is
het net of het hoger geplaatste blokje
belangrijker is dan de blokjes daaronder. Bovendien kennen we weinig tot
geen verantwoordingslijntjes en zijn er
veel contactlijntjes. We zijn er nog niet
helemaal uit en wellicht wordt het in de
novembervergadering vastgesteld.

Het dertigjarig jubileum
In het verslag heb ik gelezen dat het bestuur gesproken heeft over een aandenken als cadeau bij de eindejaarsbijeenkomst op 20 december. De uitwerking is
in handen van een jubileumcommissie
onder voorzitterschap van secretaris Marie-Louise Kuijpers en ik moet
verklappen dat Marie-Louise erg weinig
loslaat. Dat is natuurlijk heel frustrerend
voor een zich verantwoordelijk voelend
voorzitter, maar goed, ik doe het ermee.
Wel heb ik inmiddels in de wandelgangen vernomen dat burgemeester Jan van
Zanen naar onze bijeenkomst komt om
de feestelijkheden luister bij te zetten en,
de burgemeester kennende, er ook een
extra accent aan toe te voegen.

Gildekantoor met nieuw interieur
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foto: Christien Boeles

Gaat alles goed?
Nou, niet altijd. Bij het lezen van het Gildenieuws van augustus zag ik dat ik een
stommiteit begaan heb. Ik schreef dat
we van een 8 naar een 16 bits computersysteem zouden gaan maar dit moest
zijn van 32 naar 64 bits. Hoe ik zo stom
geweest kan zijn weet ik niet, maar waarschijnlijk is het niemand opgevallen. Er
zijn misschien weinig computertechneuten onder onze lezers of ze zijn er wel en
zijn zo beleefd geweest mij niet daarop
te attenderen. Het is in ieder geval bij
dezen rechtgezet.
Een ander hoofdpijndossier was de
afgelopen twee jaar de vraag of we
over rondleidingen btw moesten gaan
afdragen. Onze externe accountant vond
van wel en dus werd de administratie
helemaal omgebouwd omdat je de btwafhandeling ook nog moet splitsen in
btw hoog en btw laag tarief. Daarnaast
moet je btw gaan afsplitsen van inkoopfacturen omdat je dan zogenaamde
vooruitbetaalde btw weer mag verrekenen met af te dragen btw.
Als je echter op de website van de
belastingdienst gaat kijken, staat daar
onomwonden dat over rondleidingen
geen btw verschuldigd is.
De discussie is inmiddels door de
gemeente Utrecht in november van dit
jaar kortgesloten met een onverwachte
beslissing van de gemeenteraad dat over
subsidies onder de honderdduizend
euro geen extern accountantsverslag

foto: Paul Vergeer

6

jaargang 20 nummer 4, december 2019

VAN DE BESTUURSTAFEL
meer moet worden overlegd. Resultaat:
de mening van de externe accountant
doet niet meer ter zake, de belastingdienst prevaleert en dus dragen we
geen btw af over rondleidingen. De hele
administratie kan teruggedraaid worden
en alle reserveringen die we gemaakt
hadden voor af te dragen btw kunnen
vervallen. Pfff...

Het Gildekantoor
Op kantoor is feitelijk heel veel gebeurd.
Als u wel eens op het Gildekantoor
kwam, zal het u opgevallen zijn dat
het nogal zwaar gemeubileerd was. De
meubels waren eigenlijk een beetje te
groot en er waren er te veel. Voor het
raam stond altijd die grote tafel waar
Rem Laan, onze vroegere huismeester,
zijn werkplek had en waar hij doende
was met foto’s uitknippen, krantenartikelen verzamelen etc. Directeur Gerlofke
Hekelaar heeft de koe bij de horens
gevat en een lading meubilair door de
kringloopwinkel laten ophalen. Er is één
ovale tafel in het midden van het kantoor
geplaatst en er zijn nieuwe vergaderstoelen gekocht die door onze huidige
huismeester Hans Roelofsen in elkaar
gezet zijn. Voor het raam is nu een zitje
gekomen waar we bezoekers aan het
Gildekantoor netjes kunnen ontvangen.
Ook de computertafels zijn verbouwd,
waardoor de inrichting een frisse uitstraling heeft gekregen. Hiernaast treft u een
foto-impressie aan.

Automatisering
Ook op het gebied van automatisering
gebeurt veel. Nieuwe computers zijn
aangeschaft met allemaal Windows 10
erop geïnstalleerd zodat we uniforme
werkplekken hebben. Wolter te Riele en
Hans Baken zijn doende om de procedures te uniformeren zodat in de toekomst
alle boekingen via event-booking kunnen worden vastgelegd. Dit wordt dan
gekoppeld aan de website waardoor
belangstellenden via de website een
goed inzicht krijgen in de mogelijke Gildeactiviteiten en men kan dan ook direct

Gilde Utrecht Nieuws

inschrijven en betalen.
De firma NetSolid heeft opdracht gekregen de website te moderniseren en aan
te passen aan de eisen die vandaag de
dag aan een moderne website gesteld
worden. Dit zijn redelijk ingrijpende
activiteiten die Gilde Utrecht weer klaar
moeten maken voor de toekomst. De
wintermaanden zijn een mooie gelegenheid om dit soort wijzigingen door te
voeren.

Personele wijzigingen
Het bestuur heeft in overleg met de
directeur besloten budget vrij te maken
voor het aantrekken van een officemanager/secretaresse. Door versterking
van de kantoorbezetting hopen we een
grotere continuïteit te creëren en ruimte
te scheppen voor de directeur om meer
tijd te kunnen besteden aan coördinerende activiteiten en het onderhouden
van externe contacten. Het geheel van
Gilde Utrecht groeit momenteel snel, er
komt veel op ons af en het samenwerken
met andere partijen in de stad vraagt
heel veel energie. Denk alleen maar eens
aan de toename van de vluchtelingenstroom sinds korte tijd, de geweldige
toename van toerisme in de stad, grote
evenementen die op stapel staan zoals
de start van de Vuelta volgend jaar en de
viering van 75 jaar bevrijding, in 2022 het
900-jarig bestaan van Utrecht waarvoor
een grote organisatie wordt opgetuigd
door vele instellingen in de stad en ga
zo maar door.
Ook willen we de taalcoaches en taaldeelnemers in een geautomatiseerd
systeem gaan registreren zodat continu
een geactualiseerd overzicht aanwezig is
waaruit gelezen kan worden wie met wie
in een samenwerkingsverband actief is
en wie wederom beschikbaar is om een
nieuwe ‘leerling’ te gaan coachen.
Al met al staat veel op stapel en kunt u
concluderen dat het bestuur in nieuwe
samenstelling zich de komende tijd niet
hoeft te vervelen.
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En dan nu echt weg
Ik begon me zorgen te maken over deze
laatste bestuurstafel maar al tikkend lukt
het weer snel.
Ik ga weg als voorzitter van Gilde
Utrecht maar blijf nog wel actief als
rondleider. De komende tijd zal ik me
in de luwte opstellen want ik wil mijn
opvolgers niet voor de voeten lopen of
over mijn graf heen regeren.
Het was voor mij een heel mooie tijd
om leiding te mogen geven aan een
organisatie als Gilde Utrecht. Ik had
daarbij de steun van goede bestuursleden als Wolter te Riele en Frits Wensing,
Christos Tsouvelekidis, Hans Marcelis
en Marie-Louise Kuijpers en ik ben hun
buitengewoon dankbaar voor de prettige
samenwerking.
Ook denk ik met plezier terug aan de
directeuren Jeanne van den Heuvel,
Sigrid Hjelmevoll en laatstelijk Gerlofke
Hekelaar.
Ik ben alle vrijwilligers van Gilde Utrecht
dankbaar dat u mij al die jaren geduld
hebt als voorzitter van deze prachtige
vrijwilligersorganisatie.
Ik kijk er met heel veel genoegen en
dankbaarheid op terug.
Namens het bestuur wens ik u het allerbeste voor 2020.
Paul Vergeer,
voorzitter
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foto: Christien Boeles

Tijdens de plenaire vergadering van rondleiders zijn zes nieuwe rondleiders geïnstalleerd.						
Op de foto van links naar rechts: Stans Griët, Mieke Dorresteijn, Tineke Bomer, Hans Merkx, Heleen van der Meer, Else Adelaar. Zij
ontvingen uit handen van hun coaches de badge, de paraplu en de gildetas.
We wensen deze nieuwe collega’s veel plezier toe bij Gilde Utrecht en veel succes tijdens hun rondleidingen door onze mooie stad.

Bezoek aan Het Utrechts Archief
Op woensdag 25 september 2019 had de evenementencommissie van het Gilde het voor de rondleiders en baliemedewerkers
mogelijk gemaakt om een bezoek te brengen aan het Utrechts Archief aan de Hamburgerstaat. Het gebouw waarin
het archief is gehuisvest was vorige eeuw nog in gebruik als gerechtsgebouw. Van 1050 tot 1593 was hier de Paulusabdij
gehuisvest.
De aanleiding van het bezoek was de
opening van de expositie ‘Utrecht begint
hier’ omdat zo de nieuwe tentoonstelling over de Domstad heet. Hoewel
de vier zalen waarin de expositie over
2000 jaar Utrechtse geschiedenis wordt
gehouden, nog niet helemaal waren
ingericht, mochten de bezoekers deze
toch betreden.
In de zaal met de titel ‘Het archief leeft’
is een indrukwekkende 3D-animatieshow
te zien. Kleine figuurtjes lopen over de
muren en klauteren langs pratende schilderijen. De personages komen vanuit
prenten, tekeningen en foto’s en vertellen aan de hand van oude en eigentijdse
documenten over het ontstaan en de
ontwikkeling van de stad Utrecht. Op
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een speelse manier wordt uitgelegd wat
een archief inhoudt en wat je erin kunt
vinden.
Het thema ‘Utrecht vanaf de Dom’ is
gebruikt bij de inrichting van een zaal
waarin een schaalmodel van de Dom
en ook het castellum, de werven, het
kasteel Vredenburg en TivoliVredenburg
te zien zijn. Hierbij is de ontwikkeling
van Utrecht tot een dynamische stad
in beeld gebracht en kan de geschiedenis van de stad in verschillende verhalen worden beleefd. Hier kan men de
geluiden van de stad waarnemen en
de geuren opsnuiven van de Douwe
Egberts-fabriek en het gras van het Wilhelminapark.
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In de zaal ‘Utrecht viert’ komt men alles te weten over de clubliefde van de
supporters van FC Utrecht en zijn er
beelden te zien van de feesten van de
studentenverenigingen en de universiteit
en van de eerste editie van Lowlands in
de Jaarbeurs. In de zaal van het vierde
thema ‘Utrecht verbindt’ is de ontwikkeling van het weg-, water- en spoorwegverkeer in en om de stad Utrecht te
zien. Op de fiets maakt men een tocht
door de stad en komt men langs allerlei
bijzondere gebouwen. We worden herinnerd aan de rotonde Ouderijn met haar
files rond Pasen en aan ons oude station
met het buurtspoor.
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Met een bijzondere crowdfundingscampagne hoopt het archief de hulp van
de bezoeker te krijgen. Het archief wil
namelijk een groot openbaar schaakspel ontwikkelen. Veel Utrechters zijn
al bekend met de kleine variant van het
schaakspel van oud-gemeenteraadslid
André van Schie. Het spel – met de
Domtoren als koning, verzetsheldin
Trijn van Leemput als dame en Nijntje
als pion – moet levensgroot worden ge-

produceerd. Organisaties en bewoners
uit de stad of regio Utrecht kunnen een
schaakstuk of schaakvlak adopteren en
zo hun naam vereeuwigen.
De film over de Paulusabdij die in het
verleden in dit gebouw werd vertoond,
zal niet meer te zien zijn. De historie van
het gebouw zou volgens de organisatoren de geschiedenis van de stad Utrecht
in de weg kunnen staan. Met de komst

Het Utrechts Archief

Gilde Utrecht Nieuws

van de expositie in het archief vervalt
de vrije toegang en wordt er twee euro
vijftig entreegeld gevraagd. Hoe een en
ander geregeld wordt voor de rondleiders met groepen is tijdens het bezoek
nog niet duidelijk. Geert Boorsma,
contactpersoon van het Gilde voor het
Utrechts Archief, zal ons hierover later
informeren.
Jan van Schaik

foto: Alfred Sturkenboom
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Bezoek aan de Domtoren
Onze Domtoren in restauratie
Op woensdagmiddag 20 november heeft de evenementencommissie: Jan Mulder en Joke van den Boogaard, ervoor gezorgd
dat menig rondleider van Gilde Utrecht meer te weten is gekomen over de restauratie van onze Domtoren. Jaap van Engelenburg, beheerder van de toren, bijgestaan door de communicatiemedewerker Margo Kat, vertelde enthousiast over wat er
te gebeuren staat met de Domtoren en wat er al heeft plaatsgevonden.
In mei 2015 werden de eerste scheuren
in het steen opgemerkt. De medewerkers van Monumentenwacht Utrecht
zijn langs de toren gaan abseilen en
hebben een inspectie uitgevoerd en een
rapport samengesteld. Restauratie werd
dringend noodzakelijk geacht. Er werd
een projectteam gevormd waarin naast
de leider, manager en beheerder van de
toren, ook zitting namen de restauratiearchitect, de kostendeskundige, vertegenwoordigers van het rijk en TNO Delft
en vanuit Erfgoed een adviseur en een
bouwhistorica. Veel deskundigen, maar
nog meer wijsheid wordt gehaald uit de
contacten met Keulen. In die stad wordt
de Dom in eigen beheer onderhouden
en heeft men veel kennis en ervaring
opgedaan.
De laatste maanden is er een prachtige
steiger rond de toren gebouwd en kan
er op alle plaatsen aan de toren worden
gewerkt. De kosten van deze steiger zijn
bekend bij Geert Boorsma.
In de Michaelskapel, op elf meter
hoogte, blijkt dat de glas-in-loodramen
vervangen moeten worden. Bij de bouw
van het ontvangstgebouw is het glas
voor de ramen driedubbel dik; blank glas
wordt aan twee zijden omsloten door
gekleurd glas. Hierdoor toont de kapel
altijd donker. Alleen aan de bovenkant
van de ramen komt meer licht, zoals
gewoon in de kerken: hoe hoger men
komt, hoe lichter de ramen worden.
Waarom driedubbel glas gebruikt is, is
niet bekend. Alle ruiten moeten naar de
glazenier en opnieuw worden verlood.
Op veertig en zeventig meter hoogte
bevinden zich de balustraden. Deze zijn
aangebracht tijdens de restauratie van
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1901 tot 1932, onder leiding van de architecten Pierre Cuypers en George van
Heukelom. De balustraden zijn gemaakt
van Frans kalksteen dat door de weersinvloeden broos wordt en gaat verpulveren. Men is op zoek gegaan naar een
andere steensoort en de keuze viel op de
Portland uit Engeland. Een paar honderd
ton steen moet van de toren worden
verwijderd en de vraag is, wat gaan we
met deze steen doen? De ornamenten
en het beeldhouwwerk blijven bewaard
en mogelijk dat men binnenkort op deze
restanten een bod kan doen om zo bij
te dragen aan de kosten van het herstel
van de toren.
De werkzaamheden zijn gestart met
het samenstellen van een blokregistratiesysteem. Van elk blok van de toren
wordt een foto gemaakt met daarbij
aangegeven de plaats, de afmetingen, de
steensoort en welke steensoort eventueel in aanmerking komt bij vervanging.
Zo wordt iedere steen geregistreerd. De
aannemer overlegt met de architect of
het blokje steen moet worden vervangen, deels worden vervangen of geconsolideerd.
In de lantaarn van de toren zitten tussen
de pijlers zogenaamde ringankers; zij
zijn van smeedijzer uit de tijd van de
bouw. Als het ijzer gaat roesten zet het
uit, waardoor er in het steen waarin ze
zijn bevestigd scheuren gaan ontstaan.
Om het roesten tegen te gaan, wordt er
gewerkt met kathodische bescherming.
Titanium wordt met behulp van zwakstroom toegevoegd aan het smeedijzer
om roesten te voorkomen.
De waterlijst bovenop de toren is van
Drachenfels grafiet en komt uit een
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groeve langs de Moezel. Deze groeve is
gesloten, de steen is niet meer te krijgen
en men is op zoek naar een vervanger.
De restauratie is een ingewikkelde klus.
Er zijn drieëndertig steensoorten in de
toren aanwezig. Hiervan is voor 95%
bekend door welke steen zij eventueel
vervangen kan worden. Zeshonderd
kubieke meter natuursteen moet de
komende jaren worden verwerkt. Op de
steiger zijn maximaal tien steenhouwers,
beeldhouwers en steenstellers aan het
werk. Mede hierdoor gaat de restauratie
jaren duren.
Het kruis op de toren weegt tussen de
vijfhonderd en zevenhonderd kilo. Het
moet worden ontroest, er moet een zinklaag op worden aangebracht en worden
geschilderd. Of dit boven op de toren
wordt gedaan of dat het kruis eventueel
met een helikopter naar beneden wordt
gehaald is nog niet besloten.
Tijdens de werkzaamheden kan men de
toren blijven beklimmen. In april van het
komende jaar zal er een lift zijn aangebracht en wordt het wel erg aantrekkelijk om toch eens de werkzaamheden
van dichtbij te gaan bekijken. Op RTV
Utrecht komt er in december van dit jaar
de derde documentaire over de restauratie. Op de website van RTV Utrecht kan
men ook doorklikken op ‘gemist’ om de
eerdere documentaires te zien.
In de zomer van 2024 hoopt men de
klus te hebben geklaard.
Kort gezegd: indrukwekkend ingewikkeld, onze Domtoren en zijn restauratie.
Jan van Schaik
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Gildecafé:‘Utrecht Bouwt’1945-1975
Op 26 november werd de zesde lezing verzorgd van de serie Gilde-café (nieuwe stijl) in de gezellige ambiance van café Dikke
Dries aan het Oudkerkhof. Even ter herinnering aan de vorige lezingen: 1) grens Castellum, 2) restauratie Dom, 3) de Munt,
4) Postkantoor Neude, 5) de historische kaarten van Utrecht.
Onder grote belangstelling is door
twee van de drie auteurs van het boek:
‘Utrecht bouwt 1945-1975’ een zeer boeiende lezing gegeven, naar aanleiding
van het verschijnen van bovengenoemd
boek.
Ronald Willemsen en Arjan den Boer
wisselden elkaar af om telkenmale tien
verhalen te vertellen over de belangrijkste architecten, stedenbouwkundigen
en kunstenaars die hun stempel hebben
gedrukt op de gebouwde omgeving van
grote delen van Utrecht.
Omdat van deze generatie ontwerpers
vrijwel niemand meer leeft, hebben de
auteurs op originele wijze een deel van
hun informatie verkregen door middel
van interviews van de kinderen van de
ontwerpers.
Vele toehoorders hebben actuele herinneringen aan de genoemde periode.

Domtoren in de steigers
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Volkshuisvestelijke ambities, sociale
adhesie, opvoedkundige motieven of
schoonheidsidealen zijn maar enkele
van de ontwerpmotto’s geweest.
Nogal wat onderdelen van de stad zijn
inmiddels alweer gesloopt, waarbij de
grootscheepse vernieuwing van Hoog
Catharijne uiteraard het pregnantste
voorbeeld is.
Werd eeuwenlang de Romeinse architect Vitruvius braaf gevolgd, nu is het
tempo van verguizing en vooruitgang in
iets meer dan een halve eeuw zichtbaar
gemaakt. Soms al verbazingwekkende
nostalgie in onze eigen ‘eeuw’. Wij
kijken uit naar het boek van de volgende
periode (1975-2020) en hopen dat het
enthousiasme van Ronald en Arjan op
deze manier een vervolg krijgt.
Ben Ottes

foto: Christien Boeles
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Berichten uit de CCTA
Samenstelling van de CoördinatieCommissie Taalaanbieders (CCTA)
Zoals in het vorige nummer van het Gildenieuws al was aangekondigd is er enige wisseling in de bezetting van de CCTA
gekomen.
In november hebben we afscheid genomen van Frans Huber die een aantal
jaren een heel waardevolle bijdrage heeft
geleverd aan het denken over ons werk,
maar door verhuizing naar Culemborg
dat niet kan voortzetten.
Aanvankelijk had Margreet Oskam
zich bij ons aangesloten, maar zij blijkt
toch te weinig tijd te hebben en is dus
afgehaakt. Gelukkig is er versterking
gekomen in de personen van Afke van
Dijk en Martijn Verviers. Laatstgenoemde is ook aspirant-bestuurslid en kan
dus zorgen voor een goede informatieuitwisseling.
Een ander afscheid zat er al een tijd aan
te komen: na vijftien jaar het gezicht te
zijn geweest dat nieuwe taalvrijwilligers
als eerste zagen en met wie zij vaker
contact hadden voor het koppelen van
vraag en aanbod heeft Lies van Dort
deze taak neergelegd; zij blijft nog wel
actief bij de balie van Gilde Utrecht.
Op de NT2-bijeenkomst van 29 oktober
hebben wij Lies bedankt voor zoveel jaren trouwe dienst en haar met een groot
applaus en bloemen beloond.

Werving taalondersteuners
Net als andere organisaties hebben
wij steeds behoefte aan mensen die
anderstaligen willen helpen bij het leren
van het Nederlands. Van degenen die
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dat al jaren doen stopt een deel in de
loop van de tijd om gezondheidsredenen of in verband met de leeftijd. Er is
dus behoefte aan nieuw bloed. Dat wij
daar niet alleen in staan, blijkt uit het feit
dat de gemeente Utrecht en een aantal
taalaanbieders samen dit najaar een
grote wervingsactie startten waarbij zij
via website en posters aandacht hebben
gevraagd voor dit belangrijke en dankbare werk.
Daarnaast is er bij ons ook vraag naar
vrijwilligers voor vreemde talen!
Zegt het voort en laat ieder die hier iets
voor voelt, contact opnemen met ons
Gildekantoor.

Ontmoetingen
Onze taalvrijwilligers doen hun werk in
het algemeen alleen en hebben dus niet
vanzelf contact met collega’s. Een van
de taken die de CCTA zich stelt is het
organiseren van ontmoetingen waarin
men ervaringen kan delen en vaak ook
nog wat kan leren. Zo’n bijeenkomst
was er op 29 oktober in het Bartholomeus Gasthuis (zie het verslag). Voor
de eerste helft van 2020 staan weer een
of twee activiteiten op het programma
die we Taaltref noemen. Nadere berichten worden aan onze NT2-vrijwilligers
gestuurd.
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In samenwerking met andere organisaties - onder de koepel van het
digi-Taalhuis - is op 7 november in de
Centrale Bibliotheek een goedbezochte
workshop Taaltafel gehouden waarin
over beschikbare materialen en stimulerende werkvormen werd gesproken.
Een geslaagde en actieve bijeenkomst
die zeker voor herhaling in aanmerking
komt.

Leesgroepen
Al sinds vele jaren komen in de Centrale Bibliotheek groepjes bijeen om
onder leiding van een van onze vrijwilligers samen te lezen en over allerlei
onderwerpen te praten. Dat gebeurt in
samenwerking tussen Gilde Utrecht en
de bibliotheek. Tot nu toe was dat alleen
op de Stadhuisbrug, maar vorig jaar is
ook in Leidsche Rijn zo’n groep van start
gegaan. We hopen dat dit zeer gewaardeerde initiatief succes heeft.

Tot slot
Sinds september verspreidt de CCTA
ook een Nieuwsbrief onder de taalaanbieders waarin we hen op de hoogte
houden van activiteiten en ontwikkelingen binnen en buiten ons Gilde.
Hans Marcelis
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Taalaanbieders NT2 bijeen op 29 oktober 2019
Op deze bijeenkomst gaf Emma van Ameide een workshop, getiteld ‘Omgaan met culturele verschillen; begrip en misverstanden’. De bijeenkomst vond plaats in de Smeezaal van het Bartholomeus Gasthuis. De bijeenkomst was goed bezocht.
Emma gaf een heldere en prettige
presentatie van een paar theoretische
begrippen van culturele dimensies. Zo
besprak ze verschillen in tijdsbeleving.
Lineaire tijd aan de ene kant, de tijd is
tastbaar en stipt, men werkt planmatig,
en aan de andere kant de flexibele
tijdsbeleving, de tijd is minder tastbaar
maar flexibel en relaties zijn van groter
belang.
Een ander theoretisch onderdeel vormde
de bespreking van de verschillen
in communicatie. Enerzijds de
communicatie met een hoge context (de
context en non-verbale communicatie
is belangrijk evenals het bewaken van
de harmonie en het voorkomen van
gezichtsverlies) en communicatie
met een lage context (het gaat om het
verbaal en expliciet overbrengen van de
boodschap, die letterlijk, duidelijk en
direct wordt verwoord).
Maar het bleef zeker niet bij theorie
alleen. Integendeel, de deelnemers
werden er telkens bij betrokken. Voor en

na de pauze werden de deelnemers aan
het werk gezet in kleine groepen om een
viertal casusposities te bespreken.
In die subgroepen werden levendige
gesprekken gevoerd en de deelnemers
waren bereid om hun ervaringen en
zienswijzen open te bespreken. Daarbij
bleek wel dat het zeker niet eenvoudig
was om te benoemen wat er in de
diverse casusposities precies speelde en
hoe daarmee om te gaan. Het was voor
velen wel herkenbaar.
Gaandeweg werd wel duidelijk dat je
pas kunt weten wat er speelt na een
open gesprek met de gesprekspartner.
Daarvoor is het soms nodig om het
eigen referentiekader een beetje los te
laten. En dat is niet gemakkelijk.
De deelnemers werden aan het denken
gezet. Het gaat niet alleen om kennis
van de culturele verschillen maar
ook om het leren uitstellen van een
automatische reactie en beoordeling,
om na te denken over je eigen ‘culturele
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programmering’, om nieuwsgierig te
zijn en vragen te stellen, om je open te
stellen voor andere perspectieven.
Dat is wat er van ons, taalaanbieders
NT2, wordt gevraagd. Dat is zeker niet
gering. Maar op deze wijze is wel een
zinvolle taalstimulering mogelijk. En
zo wordt het ook leuk, zo leren we van
elkaar.
Dat kun je je natuurlijk niet in een enkele
workshop - hoe goed ook - eigen maken,
dat heeft voortdurend onze aandacht
nodig. Daarover moeten we blijven
nadenken.
De deelnemers waren bijzonder
enthousiast over de bijeenkomst. Dat
bleek ook tijdens de geanimeerde borrel
na afloop, waar de deelnemers nog lang
hebben nagepraat over hun ervaringen.
Het was tevens een goede gelegenheid
om elkaar (beter) te leren kennen.
Martijn Verviers

foto: Hans Marcelis
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IN MEMORIAM BERNARD PEKELHARING
Voor de Gildegemeenschap was Bernard Pekelharing niet zo bekend. In het digitale ‘Smoelenboek’ staat hij vermeld als
‘cursusaanbieder die geen rondleider is’, met als activiteiten: organisator cursus Erfgoed en secretaris coördinatiecommissie
Cluster III.
Bernard is op zondag 17 november na een slopende ziekte overleden. Door die ziekte moest hij zijn werk voor de cursussen
twee jaar geleden opgeven, maar hij hield zoveel van de geschiedenis van de stad, dat hij zich achter zijn laptop toch
nog fanatiek bezighield met het ontwikkelen van een Gilde Utrecht app. Dat typeerde Bernard: met een gezond soort
doorzettingsvermogen en met hart en ziel iets voor elkaar krijgen en dat is hem met de cursus Erfgoed prima gelukt. Wij
herinneren ons Bernard als een puike organisator en een fijne Gildevriend en zullen zijn inspirerende aanwezigheid zeker
missen. Een blijvende herinnering is het boekje ‘Utrechts verleden in vogelvlucht’ dat mede op zijn initiatief is uitgegeven.
Namens het cursussen-team van Gilde Utrecht, Gerrit Huisman

DE CURSUSSEN VAN GILDE UTRECHT
Het vrijwilligerswerk bij Gilde Utrecht is verdeeld over drie clusters. Het derde cluster heeft zich in de laatste tijd ontwikkeld
tot het cluster van de cursussen: zeven cursussen stadsgeschiedenis en architectuur per jaar. En niet te vergeten het Gildecafé.
Het is allemaal begonnen met Leer Mij Utrecht Kennen, het Utrechtse antwoord op de prachtige cursuscultuur uit ’s-Hertogenbosch: Boschlogie. Daar worden sinds 1990 van en door vrijwilligers drie cursussen cultuurgeschiedenis aangeboden en
zijn tot vandaag zo’n 3000 Bosschenaren Boschloog geworden.
In veel steden kreeg dit voorbeeld navolging, zo is er Venlogie, Goudalogie,
Delftlogie en nog veel meer.
Maar ‘Utrechterologie’ bekt niet zo
lekker, dus werd het ‘Leer Mij Utrecht
Kennen’, met Frank van Stigt en Frank
Kaiser als de eerste cursusleiders,
gevolgd door Ingrid den Daas en Corrie van Leusden, die in 2015 werden
afgelost door Joke van den Boogaard en
Gerrit Huisman. Zij ontwikkelden een
nieuw concept, dat goed aansloeg bij de
deelnemers, met twee keer per jaar een
serie van zes zaterdagse presentaties
door een van onze rondleiders op een
telkens wisselende locatie, die verband
houdt met het thema, met daarna een
rondleiding. Zo sprak bijvoorbeeld Cor
van Ingen in de Leeuwenbergh (ooit als
pesthuis gebouwd) over ‘Van pest tot teringleier’, Gerrit Hesselink in fort aan De
Klop over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en behandelde Geert Boorsma het
onderwerp pelgrimage in de Jacobikerk.
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Zo’n twintig rondleiders hebben met
hun onderwerp een bijdrage geleverd
aan deze cursus.
Onder de bezielende leiding van Els
Jimkes en Tineke Barreveld werd in het
ORKA-leslokaal in de Mariahoek jarenlang de architectuurcursus van het Gilde
gegeven, met legendarische ‘uitjes’
naar de Utrechtse hoogtepunten zoals
de Pieterskerk of het Broodhuis. Els en
Tineke zijn gestopt, maar gelukkig wordt
de traditie van de architectuurcursus
voortgezet door rondleiders Ben Ottes,
Otto Verkoren, Thea Boekhout en Riet
Molenaar.
Er is ook veel moois te zien buiten de
singels! Dus ontwikkelde een groep
enthousiaste rondleiders (Bart Seidel,
Martin Brand, Alfred Sturkenboom, Carolien ter Burg en Henk van Hilten) een
nieuwe cursus: de bebouwde stad in de
westelijke wijken.
Na een inleiding in een café, buurthuis
of kerkgebouw in de wijk trekken ze van
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Hoograven tot Oog in Al de vijf wijken in
en maken bewoners gelukkig met mooie
verhalen over ‘hun’ wijk en met een
prachtige hand-out.
‘Oost’ kon niet achterblijven, sinds een
paar jaar is er ook een cursus bebouwde
stad in de wijken ten oosten van de
singels volgens hetzelfde principe: in vijf
ochtenden gaat het van Ondiep via Wittevrouwen naar het Wilhelminapark met
Jan Mulder, Geert van Beek, Joep Passenier en Arthur van Wijk als rondleiders.
Ook zij maakten een fraai cursusboek.
Bij de cursus ‘Erfgoed’ werd gebroken
met de rondleider als spreker. Bernard
Pekelharing en Gerrit Huisman stelden
een nieuwe cursus stadsgeschiedenis
samen met inleiders uit de top van de
Utrechtse historici zoals René de Kam,
Renger de Bruin, Bram van Hoven van
Genderen. Op zes vrijdagochtenden krijgen deelnemers verhalen met diepgang
op ook weer telkens een mooie pas-
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sende plek. Dat maakte de cursus wel
duurder, maar deelnemers waarderen de
kwaliteit, evenals ook het boek ‘Utrechts
verleden in vogelvlucht’ dat elke cursist
krijgt.
Tot zo ver een overzicht van tien jaar
Gildecursussen.

Wat zijn de plannen?
We moeten hard werken om deze cursussen onder de aandacht te brengen
en de groepen vol te krijgen voor een

sluitende begroting. We vragen dan
ook elke Gildevrijwilliger ons prachtige
aanbod onder de aandacht van vrienden
en familie te brengen.
We organiseren dus zeven cursussen
per jaar: Vier cursussen stadsgeschiedenis onder de noemer: Leer Mij Utrecht
Kennen en daarnaast drie cursussen
architectuur en de bebouwde stad als
één pakket per jaar.
Dan de bezetting van de cursusteams:
nu Joke van den Boogaard ander Gilde-

werk gaat doen, is er dringend behoefte
aan versterking. Heb je zin?
Ten slotte nodigen we onze Gildevrienden uit de andere clusters van harte uit
deze cursussen te volgen. Velen gingen
u al voor. Wij zijn trots op dit aanbod
aan interessante cursussen.
Namens het team cursussen van
Cluster III, Gerrit Huisman

Dringend gezocht:
Enthousiaste vrijwilligers die het team cursusleiders willen versterken.

Geboden wordt:
Interessant vrijwilligerswerk in een creatief-actief team voor het ontwikkelen,
organiseren en begeleiden van cursussen stadshistorie en architectuur.

Heb je interesse?
Stuur een mail naar Gerrit Huisman: g.huisman@pro-talent.nl

Zwarte water
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IN DE SCHIJNWERPER
Interview met Eduard Povel

Op zoek naar zinvol bezig zijn
Na een interim-periode waarin Paul Vergeer onze penningen beheerde, is er nu een nieuwe penningmeester gevonden:
Eduard Povel. Inmiddels is hij een paar maanden aan de slag, hoog tijd om nader met hem kennis te maken. Op een
licht herfstige middag toog ik naar de Nieuwegracht, waar Eduard met zijn vrouw een fraai appartement bewoont in de
verbouwde voormalige Willibrordus-, later Gregoriusschool. Mijn vragenlijstje ligt onaangeroerd naast de kop thee en de
chocoladewafels: Eduard vertelt aan de hand van een ‘spiekbriefje’ over zijn leven en carrière.
Ik ben geboren op 18 januari 1939 in
Princenhage, dat nu geheel is opgeslokt
door Breda. Mijn vader was directeur
van de IGB, een bouwmaatschappij.
Ik heb vier broers, van wie er nog twee
in leven zijn. Zoals je kunt verwachten
zijn we rooms-katholiek grootgebracht.
Na de lagere school ging ik naar het
OLV-lyceum in Breda, waar ik in 1958
eindexamen gymnasium A deed.
Ik ging in militaire dienst – mijn drie
jongere broers kregen zo vrijstelling.
Ik bracht het tot commandant
Verbindingspeloton (tweede luitenant
en bij mijn afzwaaien kapitein). Ik heb
er goede herinneringen aan, met name
de oefeningen die ik organiseerde op
landgoederen.
In 1960 begon ik in Utrecht mijn studie
Nederlands Recht, met keuzevak
Bedrijfseconomie, en na vijf jaar
behaalde ik de meesterstitel. Ik was
actief in de studentenvereniging
Veritas, o.a. in een bestuursfunctie
als penningmeester (fiscus). Grappig
genoeg woonde ik toen ook al op de
Nieuwegracht, namelijk op nr. 39 bij
de legendarische hospita tante Anna.
Het huis is helaas afgebrand in de
jaren zeventig, maar weer prachtig
gerestaureerd, zoals zoveel panden hier
in de buurt. Ik raakte gesteld op de stad
en struinde over de werven, die toen
weinig gebruikt werden voor horeca.
Mijn vrouw heb ik via Veritas leren
kennen, zij studeerde Geschiedenis.
Na mijn studie liep ik een half jaar
stage bij een sollicitors office in Londen.
Daarna begon ik met een baan bij de
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AMRO-bank in Amsterdam, toen nog
op het Rembrandtsplein. Ik heb daar
tien jaar gewerkt en bracht het tot
directeur Effectenbedrijf. Ik wilde daar
niet vastroesten en ben iets heel anders
gaan doen.
Ik ging naar de spirituele gemeenschap
Findhorn in het noorden van Schotland.
Er worden daar programma’s gegeven,
bedoeld om de deelnemers praktische
ervaring bij te brengen hoe je spirituele
waarden in het dagelijks leven kunt
toepassen. Hier volgde ik drie maanden
een opleiding, gericht op bewuste
omgang met de wereld: mensen,
dieren, planten maar ook dingen. (Op
de wasmachine hing een bordje: handle
my rear with care.) Een principe dat ik
in Findhorn leerde, en dat mij ook in
mijn latere leven tot steun was, heette
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‘inclusief tegenover exclusief denken’.
Bij exclusief denken sluit je een bepaalde
groep uit, bij inclusief denken neem je
hem op. Er was een incident gedurende
die tijd dat dit principe illustreerde: we
zouden een groot feest organiseren in
het hoofdgebouw maar de brandweer
gaf geen toestemming. Dan maar geen
feest? Nee, we vonden op het allerlaatst
een andere locatie, een kasteeltje, dat
we mochten gebruiken, waar we drie
dagen en nachten keihard moesten
klussen om het feest wél te kunnen
houden. De brandweer keurde het goed
daar – we hadden hen in het denkproces
opgenomen; zij waren onderdeel van
ons systeem. Op Findhorn was ook
een magic garden waar tuinplanten
en groentes het, ondanks het barre
klimaat, reusachtig goed deden, en
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Teruggekeerd in Nederland werkte ik
eind jaren zeventig twee jaar freelance
voor de uitgeverij Ankh-Hermes te
Deventer, waar ik als redacteur ook het
New Age-fonds opzette. Daarna ging ik
als trainer bij verschillende advies- en
trainingsbureaus werken. Daar werden
voor bedrijven en andere organisaties
cursussen georganiseerd, gericht op
communicatie, invloed-gedrag1 en
leiderschap. Ik heb over deze thema’s
ook een boek geschreven: Creatief
Leiderschap2. Tijdens zo’n cursus
kwamen dan zo’n vijftien deelnemers
samen in een hotel voor drie tot vijf
dagen, hetzij in Nederland hetzij in het
buitenland.

opdoen en welke plannen ze voor de
toekomst maken en vaak ook uitvoeren
(we organiseren een follow-up van twee
dagen na een jaar).
Afgezien van een regelmatig kort
verblijf in het buitenland hebben we in
Nederland gewoond: in Amsterdam,
Hoevelaken, en Bilthoven. Min of
meer bij toeval kwamen we acht jaar
geleden weer terug in Utrecht. We
hebben daar dit appartement gevonden.
Ik ervoer dat als back to the roots: na
Anton Sinkel was mijn overgrootvader
eigenaar van de Winkel van Sinkel, die
naam vond hij beter dan de Winkel van
Povel. Ben van Spanje heeft voor het
Utrechts Monumentenfonds een mooi
boekje over dit pand Nieuwegracht 19
geschreven3. – Onze twee kinderen
zijn uiteraard al lang volwassen. Onze
dochter is talentcoach in Zutphen. Onze
zoon werkt bij Triodos Bank in Zeist. We
hebben inmiddels vier kleinkinderen.

De laatste vijftien jaar ben ik doorgegaan
als zelfstandige met het organiseren van
vergelijkbare projecten. Zeven jaar heb ik
in Afrika in verschillende landen gewerkt
met Libre Fondation, een stichting die
cursussen geeft in ontwikkelingslanden,
gericht op communicatie en leiderschap.
Deze cursussen worden gratis
aangeboden aan leidinggevenden in
Community Based Organizations. Ik
krijg dan alleen reis- en verblijfkosten
vergoed. Het is heel bevredigend werk.
Voor de deelnemers, die zelden de
gelegenheid hebben zo’n cursus te
volgen; en voor mij door te ervaren wat
voor nieuwe inspiratie de deelnemers

Terug in de stad en gepensioneerd
raakte ik betrokken bij taalondersteuning
onder de vlag van Utrecht Centraal,
en daarna bij Gilde Utrecht, waar ik
meerdere mensen heb ondersteund met
de Nederlandse taal (Samenspraak),
o.a. een Syriër en een Oeigoer. Ook
nu had ik het genoegen te ervaren dat
mensen zich al wat zekerder voelen
door hun toegenomen taalvaardigheid.
Hans Marcelis belde onlangs over
het penningmeesterschap en dit is
voor mij een nieuwe uitdaging. Paul
Vergeer maakte mij vertrouwd met
de gang van zaken bij het Gilde en nu
ben ik aan de gang met het nieuwe

waar buitenstaanders kwamen kijken.
Was het de bijzondere compost die
men gebruikte? Was er een kosmische
oorzaak? Ik weet het niet – maar
magisch was het.

boekhoudprogramma Exact. Declaraties,
subsidie, salaris – het komt allemaal
langs. Zo kun je mij eenmaal per week
tegenkomen op het Gildekantoor.
Mijn voornaamste hobby is lezen,
vooral non-fictie. Ik ben nu bezig met
Fokke Obbema’s De zin van het leven.
Ik bezoek voorstellingen, concerten,
musea, een politiek café en studium
generale. Alles is hier dichtbij! Verder ga
ik wekelijks naar de sportschool en doe
ik Qigong.
Voor het afscheid lopen we nog even
door het appartement – dit is diep en
loopt door tot een groot balkon aan de
achterzijde met zicht op een oude muur
van de Paulusabdij. Beneden is ook een
gemeenschappelijke tuin die door zijn
vrouw, de bovenbuurman en Eduard
zelf wordt verzorgd. Het interieur wordt
medebepaald door drie werken van Marius
Bauer4. “De aquarel met Chinese priesters
heeft de kleuren van deze kamer bepaald”
vertelt Eduard. En het schilderij van
Segovia lokt de Povels wellicht binnenkort
naar Spanje…
Aart de Veer

Gedrag dat invloed uitoefent op een ander persoon. Een trainingsmethode om influencer te worden.
Eduard Povel, Creatief leiderschap. 1993 Scriptum, Schiedam (uitverkocht)
3
Nieuwe Gracht 19. Van deftig herenhuis tot katholieke jongensschool. Steengoed nr. 42, Utrechts Monumentenfonds, 2006.
ISSN 1383-0279
4
Marius Bauer, 1867-1932. Bekend Nederlands schilder en etser, oriëntalist.
1

2
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Interview met Annemarie Aarnoutse

Taalcoach bij het Gilde levert spannend werk op
Al bijna veertig jaar woont Annemarie Aarnoutse in Utrecht en ze vindt het ‘heerlijk’ om hier te wonen. Voor Gilde Utrecht
is ze ongeveer een jaar of tien actief, schat ze. We ontmoeten elkaar in haar sfeervolle huis vlakbij het Wilhelminapark waar
koffie en heerlijke speculaasjes bijdragen aan een prettige kennismaking.
Cursussen van het Gilde
Annemarie is niet in Utrecht geboren
en ze heeft in Leiden gestudeerd maar
zonder aarzeling zegt ze zich in Utrecht
‘ontzettend’ op haar plaats te voelen. Zij
heeft in de loop van de jaren vrijwel alle
cursussen van het Gilde gevolgd en de
stad zo behoorlijk goed leren kennen.
“Cursussen als ‘Leer mij Utrecht (beter)
kennen’ of ‘Utrechts Erfgoed’ zijn wat
mij betreft absolute aanraders voor
wie zich voor deze stad interesseert. Je
komt heel veel te weten over de stad en
haar inwoners en zaken worden in een
historisch en geografisch perspectief
gezet.” Daarnaast mag ze zelf graag de
rondleidingen van de gidsen van het
Gilde bijwonen.

binnen te halen doe ik niet meer maar
een aantal relaties met wie ik al jaren
samenwerk, weet mij nog steeds te
vinden. En dat werk vind ik nog altijd
heel boeiend.”

dat we elkaar snappen. Al pratend zal
dat steeds beter gaan. Maar ik begrijp
heel goed dat mensen dat toch eng
vinden. Daarom is het ook belangrijk
dat je elkaar ontmoet in een omgeving

Rondleidingen
Ze bewondert de rondleiders om hun
kennis en enthousiasme waarmee ze
met mensen op pad gaan. Een paar van
die wandelingen komen desgevraagd
meteen ter sprake. Zoals ‘Utrecht ten
tijde van Karel V’, een wandeling door
Lombok met de moskee als startpunt,
of recent de wandelingen ‘Utrecht
wijnstad´ (met een proeverij aan het
eind) en de rondleiding van Paul Vergeer
door het Stationsgebied. “Die laatste
wandeling heb ik zelfs drie keer gedaan
omdat ik anderen hier ook van wilde
laten genieten.”

Afbouwen
Zelf rondleider worden is niet de
ambitie van Annemarie. Ze heeft genoeg
omhanden. Want hoewel ze haar praktijk
als zelfstandig gevestigd psycholoog
aan het afbouwen is, levert dat nog
regelmatig opdrachten op. “In het kader
van werving en selectie van personeel
doe ik assessments voor bedrijven.
Ook ben ik mediator in arbeidszaken.
Actief de markt opgaan om opdrachten
Gilde Utrecht Nieuws
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Fouten maken mag
Bij het Gilde is Annemarie al sinds
2009 taalcoach. Dat betekent voor
haar dat ze een jaar lang elke week met
iemand afspreekt met wie ze anderhalf
uur converseert. Het gaat meestal om
migranten die hier een verblijfsstatus
hebben en Nederlands willen leren.
Soms volgen ze nog een schooltraject
maar dat gaat niet zo ver dat ze
individueel een taalcoach hebben. Dat is
het unieke van de aanpak van het Gilde;
deelnemers hebben een-op-een contact
met een taalcoach. “Ik probeer mensen
op hun gemak te stellen en benadruk
dat fouten maken mag. Het komt er op
aan dat mensen Nederlands praten en
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waarin je jezelf prettig voelt. De een
vindt het fijn om bij mij thuis te komen,
de ander kiest voor de bibliotheek als
trefpunt en weer een ander komt liever
samen in de horeca van bijvoorbeeld
TivoliVredenburg. Het is fijn als er
tussen de coach en de cursist een klik
ontstaat. Maar dat gebeurt niet altijd en
soms haken mensen na een tijdje alweer
af. Dat kan ook komen doordat ze werk
vinden of omdat er thuis dingen aan de
hand zijn. Het is telkens weer spannend
wat je met elkaar beleeft. En het is heel
afwisselend werk. Sommigen vinden
het heerlijk om met mij in de keuken te
praten over de dingen die je daar doet,
welke spullen je allemaal nodig hebt en
jaargang 20 nummer 4, december 2019
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hoe dat in het Nederlands dan wel heet.
Maar ik ga ook wandelen met cursisten
en dat levert ook altijd veel gespreksstof;
kerken en religie, scholen en onderwijs,
verkeer. En anderen komen graag naar
bibliotheek en daar kunnen we aan de
hand van een boek of een naslagwerk,
denk aan een atlas, met elkaar praten.”

Met elkaar een boek lezen
In de voorbije jaren heeft Annemarie ook
vaak als leescoach gewerkt. “Gewoon
verzamelen in de bibliotheek en met
een groep een boek lezen. Iemand uit
de groep leest een bladzijde voor en
daarna praten we erover met elkaar. Zijn
er woorden of zinnen die de cursisten
niet snappen? Of geeft de inhoud
aanleiding tot discussie? We hebben in
de bibliotheken in Utrecht uitstekend
materiaal om met onze ‘nieuwe’
Nederlanders in discussie te gaan. Want
gelukkig zijn er goede boeken speciaal
gemaakt voor laag geletterden. Ik laat ze
dan meestal om de beurt een bladzijde
lezen en vraag telkens: snappen jullie
het nog? Ik heb dit vier jaar lang in de
bibliotheek van Overvecht gedaan. Met
bijvoorbeeld een groep vrouwen van
Marokkaanse komaf die zelf nooit op
een basisschool hadden gezeten. Soms
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vonden ze de verhalen zo spannend
dat we niet bij elk onbekend woord
stilstonden want de betekenis werd wel
uit de context opgemaakt. Dan ben je
toch prachtig bezig met taal?”

Kwaliteit
Annemarie is naast taalcoach bij
het Gilde ook lid van de CCTA, de
commissie die het taalaanbod van het
Gilde coördineert. Met vier andere
leden proberen ze dit werk van het
Gilde in goed banen te leiden. Want
ook dit soort vrijwilligerswerk moet
worden georganiseerd. “We proberen
voeling te houden met de vrijwilligers,
de taalcoaches dus, en kijken waar
ze ondersteuning nodig hebben. Ook
het vinden van nieuwe taalcoaches
vormt een uitdaging, er is nog steeds
een wachtlijst. Daarbij moeten we
ons steeds realiseren dat de coaches
vrijwilligers zijn. We streven ernaar om
de kwaliteit van zowel de organisatie van
taalcoaching als de uitvoering steeds
te verbeteren maar we willen ook niet
precies voorschrijven hoe de coaches
moeten werken want wij respecteren wel
hun inzet, enthousiasme en ervaringen.”

Fascinerend
Haar eigen werk als taalcoach vindt
ze nog steeds fascinerend. “Elke keer
moet je weer een vertrouwensband
opbouwen met iemand die je niet kent.
En dat is natuurlijk omgekeerd net zo.
Het gaat bovendien veelal om mensen
die hier in dit land een nieuw leven
opbouwen. Die dus in alle opzichten
en vanuit hun eigen persoonlijkheid de
weg moeten vinden. Door hen te helpen
met het leren van de taal lever je een
wezenlijke bijdrage, dat is mijn vaste
overtuiging. En dat werk geeft gewoon
veel voldoening.” Helemaal leuk vindt ze
het als cursisten later nog weer contact
zoeken. “Gewoon omdat ze een vraag
hebben. Of ze willen je iets vertellen over
hoe het ze vergaat. Iemand nodigde me
een keer uit om een feestje bij te wonen
omdat ze zwanger was geworden.”
Het moge duidelijk zijn: Annemarie
is het Gilde nog lang niet zat. “Het is
een gezellige club die heel veel nuttig
werk doet en daar draag ik graag bij
mijn steentje aan bij. Ik zit nu ook in de
Lustrumcommissie want Gilde Utrecht
bestaat nu dertig jaar. Dat moet gewoon
een mooi feest worden.”
Cor van Santen
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Lieve Engeltjes,
Misschien denken jullie: “Kerst op aard,
is dat wel de moeite waard
om helemaal naar de wereld af te reizen?”
Jullie kijken vast met afgrijzen
naar de puinhoop die wij ervan hebben gemaakt.
Maar geluk en verbetering begint vaak heel klein,
daarom zullen engeltjes altijd hard nodig zijn…
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GEEF DE PEN EENS DOOR
Met een echte Utrechtse achternaam, Sturkenboom, ben ik, Alfred, toch echt
Rotterdammer van geboorte. Daar kan ik niets aan doen!
Mijn vader is geboren in Utrecht aan
het Houtensepad en kwam na de
Eerste Wereldoorlog in Rotterdam bij
de politie als agent. In 1946 trouwde
mijn vader, weduwnaar met kinderen,
met mijn moeder, een weduwe met
kinderen. In totaal vijftien kinderen en
uit hun huwelijk kwam ik. Vandaar mijn
gezegde: Ik ben de enige echte van de
zestien.
Omdat mijn vader een functie kreeg bij
het ministerie van Binnenlandse Zaken,
moest hij verhuizen naar het midden
des lands en dat werd Utrecht. Ik was
toen twee jaar, dus ik ben getogen in
Utrecht.
De lagere school en de ULO heb ik
bezocht in de Deken Roesstraat en
daarna naar de Sint-Jozefkweekschool in
Zeist, bij de Fraters van Utrecht. In 1969
mijn volledige onderwijsbevoegdheid
gehaald en mijn eerste baan, jawel, de
lagere school in de Deken Roesstraat.
Daar werkte ook mijn vrouw als
kleuterleidster.
Vanaf 1977 tot 2011 was ik leerkracht bij
de Stichting Katholiek Onderwijs Soest/
Soesterberg. Bij deze stichting heb
ik meerdere functies gehad, maar de
hoofdtaak was lesgeven en dat met veel
plezier.
Zoals boven al vermeld staat, leerde ik
mijn vrouw kennen op mijn oude school
in Utrecht. Samen hadden wij, en heb
ik gelukkig nog steeds, twee dochters,
drie kleindochters en een kleinzoon. Bep
is helaas op 5 september jl. aan kanker
overleden. Twee jaar gevochten, maar
die strijd heeft zij verloren.
In 2011, na 42 jaar les te hebben
gegeven, het krijtje neergelegd. Thuis
stil zitten is niets voor mij. Natuurlijk
is er in huis genoeg te doen, maar
je mist contact met de mensen.
Aangemeld bij Gilde Utrecht, helaas
op dat moment geen plaats voor een
nieuwe rondleider. Na driekwart jaar
werd ik gebeld met de vraag of ik toch
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nog belangstelling had om rondleider
te worden. Positief beantwoord en na
een intakegesprek met Jeanne werd
ik gekoppeld aan mijn coach Paul
Vergeer. Veel wandelingen gemaakt
en kennis opgedaan over de stad
Utrecht. De stad en haar geschiedenis
waren mij niet onbekend. Mijn
geschiedenisdocent op de kweekschool,
frater Antonius, organiseerde regelmatig
stadswandelingen voor belangstellende
studenten (dat waren toen nog
kwekelingen).
Wat mij het meest boeit als rondleider
is, dat je mensen in onze stad tijdens
een wandeling mag vertellen over die
rijke geschiedenis: van lang geleden tot
aan het recente verleden. Iedere keer
merk ik tijdens mijn wandelingen dat de
oude schoolmeester nog steeds in mij
zit. Dat krijg je er niet meer uit! Vertellen
is geweldig om te doen en na afloop van
een wandeling krijg ik vaak te horen dat
het een boeiende ervaring was. Naast
de informatie ook aandacht voor een
anekdote, mits die de waarheid niet te
veel schade toebrengt.
Dit jaar heb ik helaas niet veel kunnen
wandelen omdat mantelzorg veel tijd in
beslag heeft genomen. Op haar sterfbed
heeft mijn vrouw mij de opdracht
gegeven te blijven zingen (tenor bij het
Utrechts Vocaal Ensemble) en zeker
mijn Gildeactiviteiten weer op te pakken.
Dat doe ik graag en haar wens is voor
mij een grote stimulans. De vele blijken
van medeleven na het overlijden van
mijn vrouw door Gildecollega’s hebben
die stimulans alleen maar gevoed. Dank
daarvoor.
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Oh ja, voor het Gilde maak ik regelmatig
foto’s bij de evenementen. Erg leuk
om te doen en op die manier bezoek je
plekken waar je niet zomaar kan komen.
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COLUMN
De tijden veranderen
Kijk eens naar de veranderingen die
de meeste Gildeleden hebben meegemaakt. Vrijwel alle leden zijn geboren
vóór televisie, ballpoints, creditcards,
plastic, de pil, radar, het Gilde, panty’s,
afwasmachines, contactlenzen, huismannen, diepvriesvoedsel en elektrische dekens. Wij hadden hoepels en
een priktol. De Jaarbeurs stond tussen
de Catharijnekade en het Vreeburg.
In onze tijd waren kevers insecten en
geen auto’s. Wij hadden nooit gehoord
van tl-verlichting, video, magnetrons,
kunstharten en printers. We kenden
geen booreilanden, mobieltjes, een
BOBO of een laptop. We waren er al
voor de A2, de E9, AOW, WAO, en
AWBZ. Een relatie had te maken met
zaken doen en niet met een bed. We
wisten niet wat eten uit de muur was.
Gender-neutrale toiletten waren er niet.

Zoals gezegd: tijden veranderen. Nu
cocaïne in bananen verstopt de Rotterdamse haven binnenkomt, is de
groenteman de pisang. De tabakswinkelier is de sigaar door de handel in
e-sigaretten. De stikstofdiscussie leidt
ertoe dat de boeren het veld ruimen.
Kleding bestellen via bol.com doet de
dames- en herenmode de das om. In
verband met de vleesschaamte ziet de
slager er geen been meer in.
Zo glipt de tijd door de vingers. Aan
alles komt een eind. Er is een tijd van
komen en een tijd van gaan. Dat geldt
ook voor mij. Dit is mijn laatste schrijfsel voor het Gilde Utrecht Nieuws.
Van harte alle goeds wens ik de lezers
van dit blad. Vaya con Dios! Adieu!

foto: Sigrid Hjelmevoll

Ben de Boer
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PUZZEL
De puzzel uit het vorige nummer heeft
zoals gewoonlijk weer heel wat goede
oplossingen opgeleverd. Het afgebeelde
naambordje was echter inmiddels
verwijderd van het pand op de hoek van
de Keizerstraat/Nobelstraat. Daar werd
dit jaar een pizzabezorgdienst volledig
door brand verwoest. Peter Gieling heeft
goed gekeken en kwam als winnaar uit
de bus.


foto: Christien Boeles

Nieuwe puzzel
Dit keer moet u het hogerop zoeken
om een antwoord te vinden op de vraag
waar deze foto in Utrecht genomen is.
Inzendingen voor 1 maart 2020 naar
post@gildeutrecht.nl of, als u liever pen
en papier gebruikt, naar
Redactie Gildenieuws,
Lange Smeestraat 7, 3511 PS Utrecht.



Gilde Utrecht Nieuws

foto: Christien Boeles

23

jaargang 20 nummer 4, december 2019

AGENDA
Vergaderdata 2020
Bestuur

Coördinatiecommissie Cluster III

woensdag 13.30 - 15.30 uur
12 febr., 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni,
12 aug., 9 sept., 14 okt., 11 nov., 9 dec.
Ruimte: bij Marie-Louise Kuijpers

woensdag 14 uur
22 jan., 18 maart, 20 mei, 9 sept., 18 nov.
Ruimte: bij Marie-Louise Kuijpers

Balievergaderingen

Coördinatiecommissie rondleiders

dinsdag- of donderdagmorgen
11 - 13 uur
Ruimte: Gildekantoor
di. 11 febr., do. 26 maart, di.12 mei,
do. 25 juni, di. 8 sept.,
do. 22 okt., di. 1 december

donderdag 10 - 12 uur
6 febr., 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 3 sept.,
1 okt., 5 nov., 3 dec.

Plenaire bijeenkomst rondleiders
dinsdag 10 - 12 uur
17 maart, 27 oktober

Publiciteitscommissie
woensdag 10 - 12 uur
Ruimte: Gildekantoor
8 jan., 4 maart, 27 mei, 2 sept., 11 nov.

Evenementen rondleiders
Een keer per maand

Coördinatiecommissie taalaanbieders

Gildekantoor gesloten

woensdag 10 - 12 uur
22 januari
Ruimte: Gildekantoor

Van 20 december 2019 tot 6 januari 2020
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