GILDE MAGAZINE

GM
[

NUMMER 3 JUNI 2016

]

Geslaagde
Gilde Wandeldag

Landelijk Gilde Wandeldag
Gilde Amersfoort dagje uit
Taalmaatjesjaar Gilde Leiden
POWERontmoeting
Gouden Gildespeld
Column ‘Brief uit Den Haag’


Gildestad Dordrecht: een bezoek

méér dan waard!
Op 26 mei jl. hebben Geert Bisschops en Peter Verspeek namens
het Maasland Gilde Oss de Landelijke Gilde Wandeldag bezocht. Dit
jaar werd die gehouden in de oudste
stad van Holland, Dordrecht. Na een
voorspoedige treinreis en een korte
wandeling werden wij ontvangen in
de hal van het mooie stadhuis door
de eerste burger, Arno Blok en de
voorzitter van het Dordtse Gilde,
Wim van Oosterum.
Fundament Nederlandse Staat
Na de koffie met gebak hield de burgemeester een korte welkomsttoespraak
waarin hij (terecht) hoog opgaf over de
historische kwaliteiten van Dordrecht.
De stad waar in 1572 tijdens de Eerste Vrije Statenvergadering het fundament van de huidige Nederlandse Staat
werd gelegd. Het stadhuis overigens,

en beeldbepalende panden hiermee
nog jaren vooruit kan, mag duidelijk
zijn. Voor het stadscentrum is hiertoe
een ‘Bouwhistorische verwachtings-

kaart’ gemaakt waarop nauwkeurig de
panden met een historische verwachting en de panden met vastgestelde
bouwhistorische waarden (zonder monumentenstatus) staan aangegeven.
Bij verbouw of gedeeltelijke sloop van
deze panden wordt zoveel mogelijk
getracht de bouwhistorische waarden
te bewaren of beter te benutten. Zo
kwam een plafondbeschildering verrassenderwijs tevoorschijn toen in een
hal het modernere plafond werd weggehaald. De huidige eigenaar heeft
het in oude luister hersteld.
Strategische ligging
Dat er zoveel rijkdom was, dankt Dordrecht aan haar strategische ligging
aan een drie-rivierenpunt. Hierdoor
kreeg de stad van de Hollandse graaf

dateert als gebouw al uit 1383 maar
wordt nu alleen nog als trouwlocatie
en representatief gebruikt. Wel vinden
op de zolder, in de Raadzaal, de Gemeenteraadsvergaderingen plaats.
Bouwhistorische verwachtingskaart
In de raadzaal mochten wij luisteren naar een boeiende lezing van de
stadsbouwhistoricus, Christine Weijs,
onder de noemer ‘Bouwhistorie voor
dummies en voor stadsgidsen’. Hierin
werd uiterst informatief ingegaan op
hoe historisch bouwkundig onderzoek wordt aangepakt en waarop zoal
gelet moet worden. Dat men in Dordrecht met circa 2000 monumenten


in 1299 het stapelrecht: Alle goederen
die langs Dordrecht kwamen moesten
eerst in Dordrecht te koop worden
aangeboden. Uiteraard ging dat gepaard met het heffen van belasting.
Dordrecht verdiende veel geld aan de
handel in wijn, hout, graan en wol (laken). De stad beleefde haar Gouden
Eeuw tussen 1350 en 1450. Dit eindigde door de Sint-Elisabethsvloed in
1421 die het omliggende vruchtbare
akkerland veranderde in een onafzienbaar zoetwatergetijdengebied waardoor schippers de stad Dordrecht,
met haar lucratieve stapelrecht, letterlijk konden omzeilen. De stad zelf kon
zich, door de hogere ligging op oeverwallen, boven water houden. Voor
mij opmerkelijk was dat Dordrecht tot
1939 een eiland was; pas toen kwam
de eerste brugverbinding met het
vaste land tot stand. Gevolg van die
geïsoleerde ligging was dat Dordrecht
door tal van andere plaatsen zoals
Rotterdam, werd voorbijgestreefd.

Typisch Dordtse gevels

De stadswandeling
Het derde deel van het dagprogramma
werd gevormd door de stadswandeling. Hiertoe werden de aanwezigen
opgedeeld in groepen. Wij hadden het
geluk terecht te komen bij stadsgids
Jan Stal die ons zeer deskundig en enthousiast gedurende ruim twee uur de
mooiste plekjes van Dordrecht toonde. En omdat hij als vrijwilliger nog
verbonden was aan nogal wat Dordtse
instellingen, zijn we op plaatsen geweest die niet voor de andere gidsen
spontaan toegankelijk waren.

Langste winkelstraat
Veel huizen in het oude centrum zijn
gebouwd op een dijk, vandaar dat met
zei te wonen ‘op de Voorstraat’. De
Voorstraat is overigens de langste winkelstraat van Nederland. Door stijging
van de waterstand zijn de dijkstraten
regelmatig verhoogd waardoor je nu
in sommige huizen vanuit de voordeur
een paar treden naar beneden moet.
Hofjes
Dordrecht heeft nog enkele hofjes
in de binnenstad. Het grootste is de
Arend Maartenshof uit 1625. Er is een
mooie regentkamer en een zeer fraaie
binnentuin met robuuste platanen
rond een waterput.

De entree tot het Arend Maartenshofje

Den Witten Haen
Hierna volgde, na een korte wandeling, een voortreffelijke lunch in restaurant Den Witten Haen. Lunchroom
‘Den Witten Haen’ ligt in het complex
‘Schefferstaete’ en bestaat uit vier
naast elkaar gelegen rijksmonumenten. Hier woonden in de 18e eeuw
Dordtse regenten en was het eerste
woonhuis van meestersmid Jacob Lips.
Hij begon in 1880 een winkel met de
welbekende sloten en brandkasten.
In het restaurant werken mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Berckepoort van het Oude Vrouwenhuis.
In het grote gebouw er naast hebben Willem van Oranje, echtgenote Charlotte de
Bourbon en de Spaanse landheer Alva overnacht. Op de poort de gebeitelde spreuk:
“Hier werden onderhouwen oude, kouwe,
swacke vrouwe, trotse vrijers, fiere jeugt,
siet hoe later je ook werden meugt”

Het smalste steegje van Dordrecht, de Zakkendragerstraat.



Dordtse gevels
De op typische manier gemetselde
gevels staan in Nederland bekend als
de ‘Dordtse gevels’. Waarschijnlijk
was dit de meesterproef van het Metselaarsgilde. Overigens hebben deze
schitterende Dordtse gevels van deze
karakteristieke straat, die in een aantal Nederlandse films gefigureerd hebben, hier nooit gestaan maar zijn, van
de sloop gered, naar deze locatie verplaatst. Het betreft alleen de gevels,
wat erachter ligt, is nieuwbouw.
Groothoofdspoort
Gedurende de tijd dat Dordrecht een
eiland was, kwam men vanaf het water
op het Groothoofd aan en iedereen die
de stad bezocht moest door de laatgotische Groothoofdspoort. Eeuwenlang
zijn heersers, tot aan Napoleon toe,
door deze poort gegaan. Eén van de
twee nog overgebleven stadspoorten
van de oorspronkelijke zeventien.

Een van de andere groepen heeft vanaf het drukst bevaren punt van Europa een fraai
zicht op de Groothoofdspoort, de stadspoort uit de 15e eeuw

ter hoge spits onverantwoord werd
geacht. Nu bepalen sinds 1626 vier
kolossale wijzerplaten het silhouet
van de ‘Dordtse Dom’ die al in 1572
door de hervormingen voor de katholieke eredienst verloren was. Alleen de
fraaie koorbanken zijn gespaard gebleven. De goed georganiseerde dag
werd afgesloten met een aangeklede
borrel in de keldergewelven van het
oude Stadhuis.

De Maaskamer
Met dank aan onze gids mochten we
ook een kijkje nemen in een uniek
patriciërshuis met veel originele stijlelementen. In dit intieme huismuseum
kregen we een indruk hoe de gegoede
burgerij leefde tussen 1780 en 1815.
Jarenlang werd dit Rijksmonument als
woonhuis gebruikt, maar is nu opengesteld voor het publiek en wordt de
boven het water uitgebouwde Maaskamer gebruikt voor high teas.
Dordtse Dom
Het sluitstuk van onze stadswandeling
was een bezoek aan de Grote Kerk.
Met de bouw werd begonnen in de 14e
eeuw, maar door de grote stadsbrand
in 1457 werden toren en kerk sterk
beschadigd. Opvallend bij de toren is
het ontbreken van een spits. Dit komt
omdat de toren al tijdens de bouw in
de zachte ondergrond begon over te
hellen waardoor de geplande 40 me-

Conclusie
Geert en ik kunnen terugzien op een
bijzonder geslaagde dag waarbij de
perfecte organisatie en het goede
weer zeker een rol hebben gespeeld.
Tijdens de informele momenten is er
ook volop gesproken en is informatie
uitgewisseld met leden van andere
Gilden. Zeer waardevol! Bovendien is
Dordrecht, door de burgemeester de
meest miskende historische stad genoemd, zeker een bezoek waard. Een
stadswandeling hoort daar dan onmiskenbaar bij.
...en zo kwam plotseling een plafondbeschildering tevoorschijn...

Uitzicht op de van oorsprong gietijzeren Damiatebrug over de
monding van de Wolwevershaven

Peter Verspeek

Eén van de verborgen geheimen van de stad Dordrecht, De Raedtskelder onder het oude Stadhuis



Gilde Amersfoort bezoekt

Hattem en Deventer
Ieder jaar op een dag in mei gaat
Gilde Amersfoort een dagje uit. Dat
is altijd een plezierige gebeurtenis,
niey alleen goed om de onderlinge
band te versterken, maar ook om de
sfeer van andere historische steden
of anderszins bijzondere plekken in
Nederland op te snuiven.
Gilde Amersfoort is groot, circa 65
gidsen. Partners mogen ook mee, dus
we krijgen makkelijk twee bussen vol.
Dit jaar op dinsdag 10 mei was Hattem
het eerste doel op ons reisje en vanaf
het middaguur bezochten we Deventer. We gingen dus vroeg op pad.

In stijl ontvangen
Van Hattem naar Deventer is maar een
kort reisje. Ter plaatse aangekomen
werden we door onze collega’s van
Gilde Deventer, onder wie Wim van
Oosten, geheel in stijl ontvangen met
het optreden van de stadsomroeper.
Na de lunch volgde en rondleiding
door de stad. In kleine groepen werden we getrakteerd op heel veel moois
dat Deventer te bieden heeft. Wat is
die stad toch prachtig! Natuurlijk de
Lebuïnuskerk met zijn crypte, het oudste stenen huis van Nederland en de
Waag aan de Brink, om maar een paar
bezienswaardigheden te noemen. We
hadden pech dat het stadhuis helemaal in de steigers zat, geheel inge-

pakt in steigerdoek. Maar er blijft in
Deventer genoeg over, zoals bijvoorbeeld het middeleeuwse stadsdeel
het Bergkwartier met zijn bijzondere
huizen. Eén rondleiding is niet genoeg
om heel Deventer te kunnen bewonderen!
Inspirerende omgeving
De dag werd besloten met een aperitief en een diner in het voormalige
middeleeuwse Amersfoortse klooster
Mariënhof, een inspirerende omgeving. Een aangename dag met mooi
weer zat er veel te snel weer op, prima
georganiseerd door onze coördinatrice Hetty van Oel en reisleider Henk
Riggeling.

Hattem is een alleraardigst stadje
heeft nog een mooie stadspoort, een
heel fraai stadhuis en een paar interessante musea, het Voerman Museum, het Anton Pieckmuseum en het
Bakkerijmuseum. Na de koffie was er
dus genoeg te doen.

Crypte Lebuïnuskerk Deventer

Diner in de Mariënhof Amersfoort



Taalmaatjesjaar Gilde Leiden
In de Nieuwsbrief van 10 mei van
SamenSpraak Leiden stond een artikel van Hu Liang (36), die een verslag heeft geschreven over zijn taalmaatjesjaar met Maarten Ronteltap
(35). Gilde Magazine mocht het artikel met toestemming overnemen.
Als twee taalmaatjes een jaar lang hun
best hebben gedaan om de spreekvaardigheid van de anderstalige te
vergroten is het tijd om – zoals dat
in het jargon van Gilde SamenSpraak
heet – te ontkoppelen. Maar eerst informeert een van de coördinatoren bij
beiden hoe zij het jaar als taalmaatjes
hebben ervaren en of zij tevreden zijn
met de resultaten. En wij stellen het
heel erg op prijs als we een uitvoerig
antwoord krijgen. Uit de antwoorden
blijkt dat veel taalmaatjes elkaar blijven zien als het officiële contact via
Gilde SamenSpraak is gestopt.
Bij vrijwilliger Maarten Ronteltap en
zijn taalmaatje Hu Liang ging het ook
zo. Op de vraag van coördinator Elly
Meijer hoe de twee hun jaar als taalmaatjes beoordeelden antwoordde
Maarten: “Hoi Elly, Sorry dat ik jullie
telefoontjes niet beantwoord heb! Ze
kwamen telkens niet lekker uit dus
kon ik niet opnemen. Inderdaad, het
jaar is om! Hu en ik hebben braaf elke
week afgesproken en veel leuke dingen gedaan: musea bezocht, in cafés
geborreld, bordspelletjes gespeeld, bij
elkaar wezen eten en stedentripjes gemaakt (Delft, Haarlem) om maar eens
wat te noemen.
Maar we hebben ook serieuzere dingen
gedaan zoals lezingen bijgewoond in
het museum en bij de Gemeente Leiden en (strip)boeken gelezen. De laatste tijd hebben we een paar keer Van
Nul tot Nu gelezen. Dat is een leuke
manier om iets over de Nederlandse
geschiedenis te leren terwijl het taalgebruik ook informeler is en erg
spreekwoordelijk. Ook de humor helpt
om het een beetje leuk te houden om
iets in een vreemde taal te lezen in je
vrije tijd.
Het is niet alleen gezellig maar ik ben
ook tevreden over de vorderingen die
Hu maakt met zijn Nederlands. Zijn
woordenschat wordt duidelijk groter
en hij kan zich beter uitdrukken in de
Nederlandse spreektaal, wat toch wel
het meest praktisch voor hem is.

Hij toont zich ook geïnteresseerd om
verder te blijven leren. Daarom wil ik
ook het komende jaar gewoon met
Hu door blijven gaan zoals voorheen
en dat heb ik ook al met hem besproken. Hu vindt dat zelf ook prima.

Maarten Ronteltap

Hu Liang

In jullie eerdere e-mail hadden jullie
het over een certificaat voor Hu. Ik geloof dat hij dat wel op prijs stelt! Want
zoiets staat altijd leuk op je CV. Wat
mij betreft heeft hij dat certificaat ook
zeker verdiend.
Ik heb trouwens ook nog steeds bijna
wekelijks contact met mijn vorige taalmaatje Jaime en Jaime en Hu kennen
elkaar ook. We komen wel eens samen
in een café of gaan wel eens samen
een (Nederlandse) film kijken. Ik hoop
dat jullie met deze update genoeg weten maar als jullie nog vragen hebben,
stel ze gerust.”

Hu Liang reageerde ook uitgebreid.
En hij vindt het goed dat wij zijn
brief gebruiken in de nieuwsbrief:
“Sorry voor mijn niet zo spoedig antwoord, omdat mijn taalmaatje, Maarten, heeft een heel aardig en uitvoerig
briefje geschreven, waarin hij aan me
veel lof hebt gegeven, en dat geeft me
veel spanning om een goed (of minder
fouts) briefje te schrijven.
Inderdaad, het jaar is om! Dat betekent dat Maarten en ik te minst 52 afspraak hebben gedaan. We spreken en
schrijven mailtje of whatsapp alleen in
Nederlands met elkaar. In het begint
vond ik het moeilijk om nederlands
doorlopend een uur (waarschijnlijker twee of drie uren) te spreken. Ik
herinner me that Maarten op een papiertje het moeilijk woorden of taaleigen heeft geschreven zodat ik kan
thuis meenemen. Soms Maarten heeft
zijn taalmaatje Jaime en Josevi uitgenodigd van vroeger jaar, wie hebben
bijna hetzelfde van nederlands niveau
als ik, en we hebben leuk praten in Nederlands. Praktijk maakt perfect, maar
wat vind ik meer belangrijk is dat praktijk maakt ik durf te spreken en niet te
bang Nederlands spreken, waarmee
veel mijn Asian vrienden probleems
hebben. En nu, waarneer ik naar een
winkel of restaurant gaan, probeer ik
om Nederlands to spreken.
Mijn taalmaatje Maarten heeft aan
me gebracht niet alleen een taal, en
ook culture. Hij raadt me aan om een
museum kaart te kopen. We hebben
bijna alle museums in Leiden bezoekt
en sommige museum in Den Haag en
Amsterdam. We praten over Nederlands geschiedenis, kunst, gebouw,
mensen, verschil tussen Nederlands
cultuur en Chinees en zo voort. Ondertussen, ik neem een deeltijdse baan
als een rondleiding gids voor Chinees
bezoekers naar Nederlands, daardoor
deel ik kennis van west naar oost, die
maakt ik tevrede worden, omdat ik
kan leren zoals geven. Ik wil aan Maarten mijn dankbaarheid geven, omdat
hij het best is. En dank jullie wel van
Gilde SamenSpraak Leiden. Dat is heel
generous hulpen van jullie aan me.”


POWERontmoeting in Maarssen
Gilde Stichtse Vecht was dit jaar de
gastheer voor de ontmoetingsbijeenkomst van vertegenwoordigers van
deelnemende en in POWER geïnteresseerde organisaties. Zo’n 36 mensen
waren naar Maarssen gereisd om ouddeelnemers en begeleiders van workshops POWER in Maarssen te spreken.
Oud-wethouder Jaap Verkroost van de
gemeente Stichtse Vecht sloot als speciale gast de bijeenkomst af met een
lezing over het belang van veerkracht
in een veranderende samenleving.
POWER leidt duidelijk tot bewustwording van mensen, waar ze staan en
waar ze naar toe willen. Het uitwisselen van elkaars levensverhalen aan de
hand van thema’s is daarbij erg waardevol. Belangrijk was ook het inzicht
dat ieder mens een kracht (Power) in
zich heeft om dingen voor elkaar te
krijgen. Ook al zit het soms niet mee.
Veerkracht
Jaap Verkroost ging in zijn lezing in
op Veerkracht. Ieder mens beleeft de
gebeurtenissen in zijn leven – ook de
negatieve – op zijn eigen manier. Het
verschil in effect dat de gebeurtenis
op de persoon heeft, heeft onder andere te maken met de veerkracht die
mensen bezitten. Hij constateerde dat
bij POWER mensen uit hun eigen ervaringen lessen trekken. Daarbij speelt
het contact met anderen – de groep
– een belangrijke, ondersteunende rol.
Personen met veerkracht hebben een
helder levensdoel voor ogen en zijn
gemotiveerd hun krachten in te zetten
voor een betere samenleving.
“Onze veranderende samenleving
heeft deze mensen nodig”, met deze
slotwoorden onderstreepte Jaap het
belang van POWER.
Zie ook www.powernederland.nl

Cor Koomen ontvangt Gouden Gildespeld
Cor Koomen van ’t Gilde Haaksbergen
heeft op 13 mei uit handen van Henk
de Kort voorzitter Gilde Nederland de
gouden Gildespeld plus oorkonde ontvangen. Cor één van de pioniers van
’t Gilde Haaksbergen sedert de oprichting in 1992 nam tijdens een receptie
waar hij betrokken was als vrijwilliger/
penningmeester na 24 jaar afscheid.
In die periode heeft Cor veel mensen,

extern en intern, leren kennen en tijdens de afscheidsreceptie bleek wel
dat men zijn werkzaamheden zeer
heeft gewaardeerd. Voorzitter Bart van
Meeteren van ‘t Gilde Haaksbergen
sprak zijn dank uit namens het Gilde
en overhandigde Cor een in de hobbywerkplaats gemaakte berkenhouten
uil, symbool van ieder Gilde.



Column

Besloten
gedeelte
gilde-nederland.nl

Er gebeurt veel hier in het Haagse. Uit naam van Gilde Den Haag mocht ik de opening van de tentoonstelling: “100 worden en ervan genieten “ bijwonen. Plaats
van handeling het Atrium van het Stadhuis. Die prikkelende titel had mij nieuwsgierig gemaakt. Gezond heel erg oud worden, dat willen we toch allemaal?
Het ging om een reizende Europese en ook nog eens interactieve tentoonstelling. Je kon er leren dat de kansen om gezond oud te worden met het jaar
toenemen. Gegevens werden aangeleverd door het NIDI, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, sinds kort een onderdeel van de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen KNAW.
Interessanter is natuurlijk de vraag wat je daarvoor dan moet doen. Veel bewegen, gezond eten, op tijd naar bed, actief zijn binnen je directe omgeving. Over
al deze zaken informatie genoeg, teveel misschien wel. Wat ik miste en wat ik
zelf zo belangrijk vind in het proces van oud worden: ervoor zorgen dat je kennisontwikkeling niet stil gaat staan en dat je je kennis en ervaring aan jongere
generaties blijft overdragen.
Gelukkig draait de Nederlandse economie steeds beter, maar dat betekent niet
dat we achterover kunnen gaan leunen. Gilde Den Haag is sinds kort actief op
het gebied van loopbaanbegeleiding. Op dat gebied werken we nauw samen
met de gemeente. Niet dat we de professionele loopbaanbegeleiders het brood
uit de mond willen stoten, maar hun activiteiten verdienen aanvulling zonder
dat dat opnieuw geld kost. Daar ontstaat gelukkig begrip voor want loopbaanbegeleiding blijft een groeimarkt in een snel veranderende maatschappij. Werkloosheid is immers een enorme financiële en vooral ook maatschappelijke kostenpost. Werkloosheid vormt een blijvende dreiging in een maatschappij met
open grenzen en snelle technologische ontwikkeling, een voedingsbodem voor
populisme is het bovendien.
Een noodzakelijke aanvulling geven op een professionele markt die tekort schiet,
dat is volgens mij een perfecte omschrijving van wat de Gilde vrijwilliger doet.
Nog een voorbeeld: het Nederlandse professionele taalonderwijs staat voor de
uitdaging een nieuwe stroom vluchtelingen op te vangen. Die stroom zal niet
minder worden. Zelfs wanneer we het nog mogen meemaken dat de rust in de
Arabische wereld terugkeert, dan kunnen wij weer nieuwe stromen vluchtelingen verwachten van mensen op drift wanneer de natuur hun land verwoest. Die
instroom ontmoet weerstand en vraagt om snelle actie. De taallessen van het
professionele onderwijs moeten daarom steeds weer worden aangevuld met informeel taalonderwijs, met gesprekken tussen taalmaatjes. En dat is dan precies
wat wij doen binnen Gilde SamenSpraak. Wij doen dit ook niet alleen in Den Haag
maar in tal van andere gemeenten en daar mogen we best trots op zijn.
Willem Koole

Aan de website zijn onlangs pagina’s
toegevoegd die uitsluitend toegankelijk zijn voor aangesloten Gilden.
Op dit besloten gedeelte van de website worden allerlei praktische zaken
op verelei gebied aangeboden. Zoals
voorbeelden van notulen, statuten,
persberichten, rolbanners, logo’s in
verschillende formaten, reglement
voor Zilveren- en Gouden Gildenspeld,
de eregalerij, de almanak, et cetera.
Een begin is gemaakt en we zullen
met regelmaat nieuwe zaken toevoegen. Mocht uw Gilde over materiaal
beschikken waar andere Gilden ook
iets aan kunnen hebben, of heeft u
suggesties, mail het naar de redactie
en wij plaatsen het.
Alle Gilden ontvangen binnenkort
een e-mail met GEBRUIKERSNAAM en
WACHTWOORD.
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