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Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen 

‘Gezicht op Delft’ van Vermeer in het Rijksmuseum. 

Prachtig, maar dit zijn uw Gildegidsen die graag uw gezicht op Delft willen zijn.

Johannes Vermeerwandelingen

Ruim �½ jaar geleden is de Wet Be-
stuur Toezicht Rechtspersonen van 
kracht geworden. Gelukkig heeft deze 
wet relatief weinig impact voor de Gil-
den. De risico’s voor de bestuurders 
van de Gilden zijn bijna te verwaar-
lozen. Echter, het is wel van belang 
om het toezicht vast te leggen. Gilde 
Nederland heeft een concept jaarplan-
ning gemaakt voor de Gilden die het 
toezicht van het bestuur WBTR vast-

legt. Het is een beperkt excel-bestand. 
Dit bestand is te vinden op de website 
van Gilde Nederland na de ‘login voor 
leden’ bij documenten.
Het is wel een aandachtspunt dat de 
statuten WBTR-proof moeten zijn. 
Hiervoor is wettelijk de gelegenheid 
tot 30 juni �0�6. Concept WBTR-proof 
statuten zijn ook te vinden op de le-
denpagina van de website van Gilde 
Nederland.

Zijn er nog vragen? Dan mag je altijd 
contact opnemen met: 
Rob Hoekstra
Contactgegevens: 
06 51 17 14 17
robhoekstra@gilde-nederland.nl

Gilde Delft schenkt tot en met 4 juni 
in haar dagelijkse instapwandelin-
gen speciale aandacht aan Johannes 
Vermeer. Ook kun je een speciale 
Vermeerwandeling boeken en aan-
sluitend op eigen gelegenheid het 
Vermeercentrum bezoeken. 

Het Vermeer Centrum Delft, geves-
tigd op de historische locatie van het 
voormalige St. Lucasgilde, biedt een 
ontdekkingstocht door het leven, het 
werk en de stad van de �7de-eeuwse 
meester van het licht: Johannes Ver-
meer. De afdeling ‘de wereld van Ver-
meer’ laat het �7de eeuwse Delft zien. 
Dwaal door het beroemde ‘Gezicht op 
Delft’ en ontmoet Vermeers omge-
ving: zijn klanten, zijn gezin en zijn 
rijke schoonmoeder. 

In Vermeers wereld zijn kopieën van 
al zijn schilderijen op ware grootte 
bijeen. Een oeuvre van 37 schilderijen 
waarin Vermeer een geheel eigen we-
reld creëerde. Vermeer’s atelier is ge-
wijd aan de werkwijze van Vermeer. 
Experimenteer met de camera obscu-
ra en speel net als Vermeer met kleur, 
doorkijkjes en perspectief.

Dagelijkse instapwandeling
Tot en met november kunt u dagelijks 
aansluiten bij een Nederlandstalige 
wandeling door de historische binnen-
stad van Delft. De Gildegidsen nemen 
u mee in de rijke historie van Delft en 
laten u kennismaken met beroemde 
inwoners, bijzondere gebouwen en 
prachtige verhalen. De start is om 
�4:00 uur bij het Vermeer Centrum, 

Voldersgracht �� (vlakbij de Markt). De 
wandeling duurt ongeveer �,5 uur en 
kost € 6,50 per persoon. De groeps-
grootte is maximaal �5 personen. Aan-
melden via het formulier op de website.
Met meer mensen deelnemen? Neem 
dan contact op met de Coördinator 
Stadswandelingen van Gilde Delft, te-
lefoon 06 506 �64 �7. 

Gilde Delft
www.gildedelft.nl
E-mail: gildedelft@gmail.com 
Telefoon: 06 506 264 17

Vermeer Centrum

ONTDEK HET DELFT VAN VERMEERmet Gilde Delft
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Senioren in het Groen
Woensdag �5 maart, Verkiezingsdag,  was de 4e Senioren Infodag van de ver-
eniging ‘Senioren in het Groen’. De Infodag speelde zich af in het Roermondse 
tuincentrum ‘bijStox’. In een gezellige, informatieve en kleurrijke omgeving 
kregen bezoekers informatie over allerlei verschillende seniorondersteunende 
en dienstverlenende organisaties én organisaties op het gebied van vrije tijd 
en hobby. De Infodag, in de vorm van een Lentebeurs, stond dit jaar vooral in 
het teken van Bewegen, Ontspanning, Digitalisering, Verminderen van Een-
zaamheid en Gezond Eten. Service Gilde Roermond was uiteraard met stand 
plus bemanning op de Lentebeurs aanwezig.

Vermeerjaar geopend

Rotterdamse Clubdag 
Opzoomer Mee organiseerde begin februari een Rotterdamse Clubdag in het  
Islemundatheater in IJsselmonde. Aanwezig waren ‘de gangmakers’ van oude-
rencomplexen die allerlei activiteiten organiseren in hun buurt. Na het inhoude-
lijk programma konden de deelnemers de informele informatiemarkt bezoeken. 
Samen met andere organisaties was Gilde Rotterdam ook aanwezig. Het was 
heel gezellig, druk met veel ontmoetingsgezinde mensen. Dus was er genoeg 
gelegenheid om de Gilde Rondleidingen (stadswandelingen en virtueel) en Taal-
hulp volop onder de aandacht te brengen.

Begin februari mochten de gidsen van 
Gilde Delft, Jetty, Riet, Marijke en Dick 
zo’n 35 journalisten uit buiten- en bin-
nenland kennis laten maken met het 
Delft van Johannes Vermeer. Op het pro-
gramma stonden een bezoek aan het 
Prinsenhof, de Nieuwe Kerk, de Markt, 
het Vermeercentrum en de Oude Kerk. 
Ook internationale filmploegen waren 
naar Delft afgereisd. Zo begeleidde 
gids Marijke de Oostenrijkse ORF, gids 
Arthur het Franse FR� en nam gids Ger 
CNN onder zijn hoede. De ploegen be-
zochten de bekende Vermeerlocaties 
waar ze filmden en de gidsen tekst en 
uitleg gaven (soms zelfs op camera). 
De gidsen vonden het een voorrecht 
om dit te mogen doen.

Amersfoort Aangenaam
De gemeente Amersfoort organiseert gemiddeld drie keer per jaar ‘Amersfoort 
Aangenaam’. Op deze bijeenkomst maken nieuwe inwoners van Amersfoort 
binnen enkele uren kennis met stad, het bestuur en met elkaar. Zaterdag �8 
februari stond ‘Amersfoort Aangenaam’ weer op de agenda. Hét moment voor 
een warm welkom aan de nieuwe inwoners van de stad. Ruim �3 gidsen van 
Gilde Amersfoort stonden paraat om de ongeveer �90 nieuwe stadsgenoten 
een beeld geven van de mooie binnenstad. Gilde Amersfoort was ook aanwezig 
met een stand in de St. Joriskerk waar de ‘nieuwkomers’ meer te horen kregen 
over de andere activiteiten van het Gilde.
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Nieuwe website Gilde Delft
Begin 2022 gaf het bestuur van Gil-
de Delft de Werkgroep PR opdracht 
onderzoek te doen naar de moge-
lijkheden voor het laten ontwikke-
len van een nieuwe website.

De werkgroep was heel rap klaar met 
haar opdracht want al snel kwam het 
bericht over de mogelijkheid om het 
basisontwerp, dat websitebouwer Tro-
mik ontwikkeld had voor Gilde Neder-
land (GN), te gebruiken. De ontwikkel-
kosten heeft GN voor haar rekening 
genomen. In goed overleg met Tromik 
kon het ontwerp aan onze wensen 
aangepast worden.  

Uniforme uitstraling 
Nadat de bouwer ons tijdens een ken-
nismakingsbezoek een website had la-
ten zien, waarin de gegevens van Gilde 
Delft waren opgenomen in de nieuwe 
lay-out, was ons enthousiasme groot. 
Een bijkomend voordeel vonden wij de 
uniformiteit die wij als Gilde Delft als 
onderdeel van Gilde Nederland kun-
nen uitstralen.

Een drietal aanpassingen 
Buiten het basisontwerp hebben wij 
een drietal aanpassingen laten maken: 
er is een boekings- en betaalmodule 
ingebouwd bedoeld om gasten direct 
via de website voor de dagelijkse in-
stapwandelingen te laten boeken. Te-
vens is de mogelijkheid gecreëerd om 
het aantal beschikbare plekken per 
wandeling weer te geven. Daarnaast 
is op de activiteitenpagina de tekst 
naar keuze in het Nederlands of in het 
Engels te lezen. Volgens de afspraken 
die door Gilde Nederland zijn gemaakt 
is de boekings- en betaalmodule ook 
voor andere Gilden (tegen een kleine 
vergoeding) beschikbaar.

Vermeerjaar 
Medio januari waren we online. De 
dagelijkse instapwandelingen start-
ten weer in februari en we merken nu 
al dat mensen gebruik maken van de 
mogelijkheid om via de site te boe-
ken. De toeloop van gasten naar Delft 
is de afgelopen weken toegenomen 
vanwege het Vermeerjaar. In Delft is 
parallel aan de tentoonstelling in het 
Rijksmuseum in Amsterdam een ten-
toonstelling over de tijd van Vermeer 
te zien. Veel mensen nemen de gele-

genheid te baat om een bezoek aan  
het Prinsenhofmuseum te combineren 
met een wandeling door het historisch 
centrum van Delft. Natuurlijk vertellen 
onze gidsen over het leven van Ver-
meer en laten zien waar hij is geboren, 
heeft gewoond en gewerkt.

Gilde Delft is met haar nieuwe website 
helemaal klaar om alle bezoekers te 

informeren en te ontvangen. 
Met dank aan Gilde Nederland voor 
deze geweldige service! In deze korte 
tijd zou het ons niet gelukt zijn om 
zo’n mooie website te laten ontwikke-
len. www.gildedelft.nl

Anja de Groot 
Gilde Delft
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PUBLICITEIT PROMOTIE
Artikel in het AD, Gilde Woerden

Aanmeldingen voor 
nieuwe ‘Gilde’ website

 
De besturen van Gilde Wijk bij Duurstede en Gilde Stichtse 
Vecht hebben na een presentatie van de nieuwe website 

besloten hun verouderde website te vervangen door de update 
model website voor lokale Gilden. Motivatie van de besturen 

was uniforme website van de lokale Gilden en dus 
herkenbaarheid. Daarnaast speelt onderhoud en 

service een belangrijke rol. Hierdoor is de 
afhankelijkheid van een lokale vrijwilliger sterk 

verminderd. Ook is van belang dat bij uniforme websites 
Gilden bij elkaar hulp en adviezen kunnen vragen. 

De opdrachten zijn al verstrekt aan 
Tromik Webdesign voor de invulling van de 

standaard website. 
 

Ook toe aan een nieuwe website? 
Neem voor alle bijzonderheden contact op met 

Rob Hoekstra M 06 5� �7 �4 �7
E robhoekstra@gilde-nederland.nl
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Nijmegen en het 
‘vergissingsbombardement’
Nijmegen, 22 februari 1944, om 
13.28 uur: de middagpauze net afge-
lopen. Het is carnavalsdinsdag, het 
is koud en de lucht helblauw. Kinde-
ren gaan naar school, vaders weer 
naar hun werk en winkels openen de 
deuren. Het luchtalarm heeft zojuist 
het signaal ‘veilig’ gegeven. En dan 
gebeurt het: 144 brisantbommen 
en 71 clusterbommen worden door 
geallieerde vliegtuigen over de stad 
uitgestort. Bijna achthonderd doden 
en duizenden gewonden zijn het ge-
volg van deze actie. De stad brandde 
dagenlang. Veel waterleidingen zijn 
gesprongen en de brandweer kan 
nauwelijks blussen.

Een vergissing?
Jonge vliegers waren het die terugkwa-
men van een mislukte missie boven 
Duitsland. Niet de stad Nijmegen was 
het doelwit maar de Messerschmitt fa-
brieken in Gotha, midden Duitsland.
Omdat door slechte weersomstan-
digheden dit doel niet gehaald werd 
mochten de vliegers een gelegen-
heidsdoel uitzoeken en dit werd het 
station van Nijmegen.
Immers, de Duitse bezettingsmacht 
moest worden geraakt in hun trans-
portmogelijkheden.
Niet het bombarderen van het Nij-
meegse station was de vergissing 
maar het te vroeg openen van de bom-
luiken waardoor het historische stads-
hart van Nijmegen in een keer werd 
weggevaagd.

Verwerking
In de periode na het bombardement 
was er geen tijd om lang bij de ellen-

de stil te staan. Slachtoffers moesten 
worden begraven, gewonden moesten 
worden verzorgd en het puin moest 
worden opgeruimd. Men moest door 
met het leven, zo goed en kwaad als 
het mogelijk was.
Ook de jaren daarna werd het leed 
weggestopt, zowel van het bombar-
dement als van de frontstad periode 
tijdens operatie Market Garden. In 
totaal meer dan �000 burgerslacht-
offer. Zoals gezegd: men moest door 
en terugkijken en praten over al het 
leed deed het zeker niet verdwijnen.  
Er waren wel herdenkingen maar niet 
speciaal voor het bombardement. We-
deropbouw stond centraal en vooral 
was het moeilijk om te gaan met het 
feit dat het bombardement was uitge-
voerd door de geallieerde strijdkrach-
ten: onze bevrijders.

Monument ‘De Schommel’
Veel verhalen zijn er te vertellen over 
de slachtoffers en het verdriet van de 
nabestaanden. 
In het centrum van Nijmegen, vlak bij 
de Lange Burchtstraat was een kleu-
terschool gevestigd. De meeste kin-

deren waren tussen de middag naar 
huis geweest om een boterhammetje 
te eten; de allerkleinsten waren er nog 
wel. De vlammenzee na het vallen van 
de bommen maakte het reddingswerk 
tot een hel. 
�4 kinderen van de school en 8 zusters 
van het nabijgelegen klooster vonden 
hierin de dood. Op het speelplein voor 
de school stond een schommel tussen 
twee kastanjebomen.
De schommel staat er weer maar nu een 
stilstaande: wel tussen dezelfde twee 
kastanjebomen. Nu als monument ter 
herdenking aan dit vreselijke bombar-
dement en de gevolgen hiervan.

Herdenking
Nijmegen geraakt in het hart: een mo-
ment van leven, van hoop op dinsdag 
�� februari �0�3.
Sinds het jaar �000 wordt er elk jaar 
een herdenking gehouden bij Monu-
ment ‘De Schommel’. Afgevaardigden 
van provincie, gemeente en Ameri-
kaanse Ambassade houden een toe-
spraak en de kinderen van de RK Ba-
sisschool Montessori leggen kransen.

Op zes plaatsen stonden ‘trotters’ met aan beide zijden verhalen over de gebeurtenissen 

van de oorlog. Hierbij ook vertellers, waaronder 12 gidsen, die het verhaal van het bom-

bardement en de pijn van de stad vertelden aan de vele belangstellenden. 
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In �0�9 vond een eerste bijzondere 
herdenking plaats langs de door 0�4 
Brandgrens aangelegde route. Langs 
deze route zijn metalen plaatjes in de 
grond geplaatst met daarop de naam 
van een slachtoffer van het bombarde-
ment. 

Ook dit jaar, (�0�3) is deze herden-
king op indrukwekkende wijze gehou-
den: ruim 350 zangers, vertellers en 
dichters gaven in twee kerken waaron-
der de St. Stevenskerk, ruim twee uur 
lang een moment van leven en hoop. 
Langs de plaatjes met de namen van 
de slachtoffers stonden lichtjes en 
hardlopers liepen met lichtlantaarns 
ook langs deze brandgrens. Op zes 
plaatsen in het stadscentrum stonden 
trotters (grote reclamezuilen) met aan 
beide zijden verhalen over de gebeur-
tenissen van de oorlog. Hierbij ook 
vertellers, waaronder �� van onze 
gidsen, die het verhaal van het bom-
bardement en de pijn van de stad ver-
telden aan de vele belangstellenden. 
Ontroerend is het dan om te ervaren 
dat het leed nog steeds aanwezig is en 
dat mensen nog steeds en nu wel hun 
verhaal kwijt willen. 
De mevrouw die ontdekt dat het plaat-
je met de naam van haar broer bescha-
digd is en afgeplakt. 
Veel verdriet heeft ze hiervan en ze 
wil van onze gids de belofte dat hij er 
werk van gaat maken.
De zoon van de rechercheur die tij-
dens het bombardement aan de dood 
ontsnapt omdat hij voor een rechts-
zaak over een moord in Arnhem in het 
gerechtsgebouw aanwezig is en niet 
op zijn plaats in Nijmegen. Hoe zijn 
vader daar over vertelde tijdens zijn 
leven en wat dit voor impact heeft ge-
had op de rest van zijn leven en voor 
zijn kinderen.

Maar ook de verhalen van de weder-
opbouw, de stad die uit haar puin is 
herrezen door de inzet en kracht van 
zoveel burgers die, na de verschrikkin-
gen van de oorlog, de stad opnieuw 

Op het speelplein voor de school stond een schommel tussen twee kastanjebomen.

hebben opgebouwd en op deze manier wellicht de dromen van zoveel slachtof-
fers gestalte hebben gegeven. 
Hiermee hopelijk ook de verbinding hebben gelegd met de honderden Oekra-
iners die in Nijmegen een tijdelijk huis hebben gevonden en die wellicht nu 
dromen van een nieuw leven in de toekomst in hun eigen thuisland. 

Tekst: Janny Pijnappels, Gilde Nijmegen
Bronnen: persbericht Rob Jaspers, tekst stadswandeling bombardement 
Gilde Nijmegen
Foto’s: Wim Bilo

>>>

De fotowand met de gezichten en namen van de slachtoffers van het bombardement.
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Leer mij Roermond kennen
Service Gilde Roermond start zater-
dag 6 mei met de basiscursus ‘Leer 
mij Roermond kennen’. Dit in navol-
ging van ‘Leer mij Den Haag ken-
nen’ van Gilde Den Haag en ‘Leer mij 
Utrecht kennen’ van Gilde Utrecht, 
die deze cursussen al jaren met suc-
ces aanbieden. 

De basiscursus is voor iedereen die 
geïnteresseerd is in die rijke Roer-
mondse geschiedenis. Voor Roermon-
denaren die nog niet alles over hun 
stad weten, maar ook voor nieuwko-
mers die ‘Remunj’ graag beter willen 
leren kennen.  

Op zes zaterdagen is op zes verschil-
lende locaties de themalezing en aan-
sluitend een rondleiding/wandeling 

langs de zes thema’s. Specialisten in 
de geschiedenis van de stad verzor-
gen de lezing en bevlogen gidsen van 
Gilde Rondje Roermond nemen de 
wandeling voor hun rekening. 
De cursus wordt afgesloten met het uit-
reiken van het certificaat. De cursus kost  
€ 90,- en er is plaats voor maximaal 
�0 deelnemers.  

THEMA’S 
1) Historie Roermond
2) Voorstad St. Jacob
3) Kapeller Kwartier
4) Pierre Cuypers: Bouwheer
5) Stadhuis en Archief
6) Roermond Bisschopsstad

Meer informatie: 
www.servicegilderoermond.nl

Leer Mij Utrecht Kennen
Gilde Utrecht start weer haar bekende 
cursus stadsgeschiedenis Leer Mij 
Utrecht Kennen. Het format is be-
kend: zes zaterdagochtenden vanaf 
�0.00 uur met zes themalezingen op 
zes verschillende interessante plek-
ken met aansluitend een historische 
wandeling.

Tijdens deze cursus zullen, mede op 
verzoek van onze trouwe deelnemers 
weer een zestal nieuwe onderwerpen 
aangeboden worden die dit keer bui-
ten de binnenstad liggen:

1) Veeartsenij in Wittevrouwen
2) Oog in al en Merwedekanaal
3) Zuilen en het museum
4) Fort de Klop en de Romeinen
5) Leidsche Rijn Hoge Woerd
6) De Gruijter aan de Bemuurde Weerd

Ongeveer een week voor de start van 
de cursus ontvang je informatie over 
de start locatie.
Kosten: € 130,00 per persoon.

Meer informatie: 
www.gildeutrecht.nl

nieuwkomers 
zoeken een kletsmaatje

Heel veel nieuwkomers willen Nederlanders ontmoeten en de taal spreken. 
Op dit moment zijn er 409(!) mensen uit Oekraïne, Syrië, Iran, Turkije, Af-
ghanistan en tal van andere landen op zoek naar een kletsmaatje. Dit aan-
tal groeit snel, te snel. De inschrijving is zelfs stopgezet. We zijn dringend 
op zoek naar 409 nieuwe kletsmaatjes.

Kletsmaatjes
Bij Kletsmaatjes worden locals en 
nieuwkomers, zoals vluchtelingen 
en migranten, aan elkaar gekoppeld. 
Ze kletsen wekelijks online met el-
kaar. Sinds de start van Kletsmaatjes 
in �0�0 zijn er al 4500 koppels ge-
maakt. Taal oefenen verbindt en leidt 
tot meer wederzijds begrip. Dit blijkt 
uit onderzoek van de Rijksuniversiteit 
Groningen (�0��) naar de effecten van 
Kletsmaatjes. 

409

 Nieuwkomers hebben vaak weinig tot 
een contact met Nederlanders. Door 
het gebrek aan contact missen ze het 
gevoel écht deel uit te maken van onze 
samenleving. Zo vertelt Nazire: “Ik woon 
tien jaar in Nederland, maar ik heb he-

lemaal geen contact met Nederlandse 
mensen. Ik heb contact met de buur-
vrouw, maar niet zoveel. Ik ben heel blij 
met mijn kletsmaatje. De eerste Neder-
landse vrouw met wie ik contact heb en 
met wie ik over alles kan praten.” >>>
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Coachen met paarden

‘Veerenigde Oostindische Compagnie’ 

409 nieuwkomers op de wachtlijst 
Er is ontzettend veel vraag naar een 
kletsmaatje. Op dit moment staan er 
409 nieuwkomers op de wachtlijst en 
de wachtlijst groeit snel. Om die reden 
zijn we genoodzaakt om de inschrijving 
tijdelijk stop te zetten. Zodat we eerst 
de 587 nieuwkomers op de wachtlijst 
zo snel mogelijk kunnen helpen.

Nieuwkomers willen meedoen 
Meer dan 600.000 nieuwkomers in 
Nederland staan door hun taalniveau 
langs de zijlijn van onze samenleving. 
Door taalcoaching te combineren met 
taalles, zorgen we ervoor dat nieuwko-
mers zich de Nederlandse taal sneller 
en effectiever eigen maken en daar-
door sneller en succesvoller kunnen 
meedoen op de arbeidsmarkt. 

Word jij 1 van 409? 
Wij jij het verschil maken voor een 
nieuwkomer en heb je minimaal een 
uur per week tijd? Meld je aan en word 
� van 409. 

Kletsmaatjes
www.kletsmaatjes.nl

Op dinsdagavond 24 januari jl. heeft Marie Thérèse Corbeij uit Arensgen-
hout bij Gilde De Graven verteld hoe je met behulp van paarden mensen 
kunt coachen. Het was voor de volle zaal superinteressant om dit te horen 
en op het scherm te zien hoe dit in zijn werk gaat.

gedrag. Voor teams betekent dit dat 
kwaliteiten zichtbaar worden, die op 
de werkplek (nog) niet naar voren wa-
ren gekomen of die nieuwe teams nog 
niet van elkaar kennen.”

Bert Wassenberg
Gilde De Graven

Vanaf begin februari tot medio maart 
hebben deelnemers bij Gilde de Gra-
ven kunnen luisteren en kijken naar 
Roland Willems uit Spaubeek als hij 
in 5 avonden vertelt en laat zien dat 
de VOC twee eeuwen lang het mo-
nopolie had op de succesvolle over-
zeese handel tussen de Republiek 
en Azië en binnen Azië. 

“Ik begrijp niet waarom u hier zo nega-
tief en vervelend over doet (…). Laten 
we blij zijn met elkaar! Laten we op-
timistisch zijn! Laten we zeggen: Ne-
derland kan het weer! Die VOC-men-
taliteit, over de grenzen heen kijken, 
dynamiek! Toch?”
Premier Balkenende deed deze uit-
spraak in de Tweede Kamer en een 
beetje hoongelach viel hem ten deel. 
Waarom? De VOC zorgde voor werkge-
legenheid, handelsgeest, durf en daad-

zame, gezellige en betaalbare avon-
den, want Roland Willems doet dit zo-
als iedereen binnen Gilde De Graven 
op �00% vrijwillige basis.

Bert Wassenberg
Gilde De Graven

kracht. Echter door anderen wordt het 
geassocieerd met een gewelddadige 
handelswijze en kolonisatie.
Beide meningen hebben een grote 
kern van waarheid. In deze lezingen-
cyclus van 5 bijeenkomsten neemt Ro-
land Willems, onderwijskundige van 
beroep met als hobby de VOC, je mee 
langs al deze facetten. Er is gestart 
met een algemene inleiding. Daarna 
hebben de bezoekers deelgenomen 
aan de reis naar Indië op het schip: de 
Batavia. Ook is er uitvoerig aandacht 
besteed aan de zwarte bladzijden die 
de VOC schreef, om af te sluiten met 
een verkenning langs hedendaagse 
overblijfselen van de eerste grote mo-
nopoliebedrijf ter wereld.

Onder het motto ‘Vaart u ook mee in 
het kielzog van de VOC?’ hebben de 
deelnemers genoten van enkele leer-

Spiegelen
Het werken met paarden is een zeer 
effectieve manier om in korte tijd zicht 
te krijgen op iemands kwaliteiten en 
valkuilen. Paarden zijn ook meester 
in het ‘spiegelen’ van ons gedrag en 
onderliggende emoties. Alles wat zich 
in onze ‘binnenwereld’ afspeelt en 
niet direct zichtbaar is, is voor paar-
den voelbaar en laten ze zien. En juist 
daarvan kunnen we leren.

Fijngevoeligheid
Paarden zijn altijd afgestemd op de 
ander omdat ze moeten weten of ze 
veilig zijn als prooidier. Dit doen ze 
vanuit hun kuddebewustzijn. Zelfs nu 

paarden niet meer in het wild leven en 
gedomesticeerd zijn, zijn ze hun fijn-
gevoeligheid nog niet kwijt. En juist die 
fijngevoeligheid wordt ingezet bij paar-
dencoaching. Marie Thérèse Corbeij 
is eigenaar en oprichter van Marengo 
training & coaching, vernoemd naar 
het beroemde paard van Napoleon.

Marie Thérèse: “Het bijzondere van 
werken met paarden is dat thema’s 
en leerpunten heel snel zichtbaar wor-
den. Ik zie het werken met paarden als 
middel en niet als doel op zich. Het 
is bedoeld om mensen te laten voelen 
en ervaren wat er met hen gebeurt, en 
hen zo inzicht te geven in hun eigen 

>>>
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Nieuwjaarsreceptie Gilde Almere

Gilde Almere hield op 16 januari 
voor het eerst in jaren, vanwege de 
beperkingen in verband met corona, 
weer zijn traditionele Nieuwjaarsre-
ceptie. 

Dit keer was gekozen voor Stadsland-
goed de Kemphaan. Aldaar bevindt 
zich het dierenpark Almere Jungle. Dit 
Dierenpark bestaat net als Almere nog 
niet zo lang. Maar inmiddels weten al 
meer dan �00.000 bezoekers per jaar 
dit park te vinden. 

Zinvolle dagbesteding 
Almere Jungle is tevens een zorgin-
stelling. Het doel is om zo’n �60 vol-
wassenen en kinderen met een ver-
standelijke, lichamelijke of psychische 
beperking een zinvolle dagbesteding 
te bieden. Bij ons bezoek kregen we 
na de koffie met taart een presenta-
tie over Almere Jungle van een van de 
medewerkers. Daarna was er uiteraard 
een bezoek aan de Jungle. Het is ver-
bazingwekkend hoe in slechts weinig 
jaren dit Dierenpark is uitgegroeid tot 
een volwaardige attractie. 

Uiterst bescheiden 
Na het bezoek was er nog de moge-
lijkheid voor een drankje. Dat moment 
werd ook aangegrepen om Geert Pe-
ters in het zonnetje te zetten.
Geert is inmiddels �5 jaar actief bij het 
Gilde. Hij is een van de drie initiatiefne-
mers van de werkgroep SamenSpraak. 
Geert is �0 jaar coördinator van deze 

en uitreiking Zilveren Gilde Speld

Geert heeft het stokje overgedragen aan 

Leonieke Bos

werkgroep geweest. Hij heeft inmid-
dels het stokje overgedragen aan Leo-
nieke Bos, maar blijft wel hulpvragers 
ondersteunen voor SamenSpraak.
Gilde Nederland heeft daarom beslo-
ten Geert te eren met de Zilveren Speld 
van het Gilde. Ondanks dat Geert een 
uiterst bescheiden persoon is en hij 
het niet zo nodig vindt om geëerd te 
worden voor een hobby (zijn woorden) 
heeft hij de speld in dankbaarheid 
aangenomen.

René Dekker
Gilde Almere

Gilde Almere hield voor het eerst in jaren weer zijn traditionele Nieuwjaarsreceptie
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Maerten Pieterszoon van der Meij?

Het standbeeld van Maerten Pieterszoon van der Meij. Beeldhouwer: Mari Andriessen

Natuurlijk weten jullie -collega gid-
sen- van het ontzet van Alkmaar 
alles af. Of nou ja, genoeg om daar 
bij een geschiedenisproefwerk een 
voldoende voor te halen. En die uit 
Leiden en Groningen scoren vast 
niet lager dan een acht. Om het ge-
heugen even op te frissen en zonder 
in details te verzanden: op 8 okto-
ber 1573 verlieten de Spaanse troe-
pen onder leiding van Don Frederik, 
broer van Alva, hun kampement bij 
Alkmaar.

Verdreven door dappere Alkmaarders 
en pak hem beet driehonderd water-
geuzen, maar vooral verdreven door 
het water waar zij tot hun enkels in 
stonden. En omdat onze generatie 
nog heel goed kan hoofdrekenen heb 
je onmiddellijk uitgerekend dat die 
historische gebeurtenis op oktober 
van dit jaar... inderdaad: 750 jaar ge-
leden is.

En dat gaan de Alkmaarders vieren, 
en hoe!
Het hele jaar �0�3 is door de Ge-
meente Alkmaar bestempeld als jubi-
leumjaar en het heeft daar ook flink 
de portemonnee voor opengetrokken. 
Het resultaat: evenementen, groot en 
klein, het hele jaar door. Met de groot-
ste daarvan natuurlijk op of rond 8 
oktober.

Maar dat is nog niet alles
Alkmaar bruist normaliter al als een 
champagne van het betere soort maar 
dit jaar staan er nog een aantal spec-
taculaire evenementen op de agenda 
waarvan ik er één uitlicht.
Het vervangen van het reusachtige �3 
meter hoge raam van het zuidtransept 
van de Grote Sint Laurenskerk, samen 
zijn broertje in het noordtransept de 
hoogste ramen van het vasteland van Eu-
ropa. Een gedurfde onderneming want 
het nieuwe raam, ontworpen door Fiona 
Tan -niet de eerste de beste- is even-
als het bestaande raam ook weliswaar 
een glas-in-lood raam maar modern! 
Het doet mij denken aan een caleidos-
coop waardoor het binnenvallende licht 
voortdurend van kleur zal veranderen. 
Op 8 oktober moet het klaar zijn, dan 
staat de onthulling gepland.

Maar eerder al, vanaf � juli, kan men 
op steigers op 40 meter hoogte een 
uniek uitzicht te beleven over Alk-
maar. En helemaal boven aangekomen 
oog in oog te staan met Sint Laurens, 
naamgever van de Grote Kerk en pa-
troon van de stad. Zijn beeld is door 
de grote hoogte ontsnapt aan de Beel-
denstorm, in tegenstelling tot zijn col-
lega’s op pakhoogte.

Ontzetwandeling 
Het kan niet anders of wij, Gilde Alk-
maar en dan met name de stadgid-
sen, pikken van dit jubileumjaar  een 
graantje mee, ik zet in op bussen vol.
Eén bijdrage hebben we al: in het pro-
grammaboekje van de 8 October Ver-
eeniging Alkmaar Ontzet staat ook dit 
jaar weer onze Ontzetwandeling ver-
meld die wij als opwarmertje voor het 

Echte Alkmaarse Feest zullen lopen 
op zondag � oktober. Met -naar ver-
wacht- zo’n tweehonderd deelnemers, 
de meeste daarvan Poorters maar ook 
Buitenlui.
De stadgidsen van Alkmaar hebben nu 
al de kriebels van al het moois wat ons 
te wachten staat.
Trouwens, wat weet u van... Maerten 
Pieterszoon van der Meij?

  de enthousiaste en bevlogen Coör-
dinator Stadswandelingen van Gilde 
Alkmaar

Wat weet u van…
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Privé
Tijdens ons taaluurtje bevond mijn 
taalcoõrdinator zich in de bibliotheek. 
Hij heeft mijn taalmaat‘ aan mij ge-
koppeld. We worstelden net door een 
stukje tekst. 
“Alles goed’, informeerde hij. Meestal 
zeg je dan: ‘Jawel, met jou ook?’ Want 
als het slecht gaat zit niemand op te 
wachten op eerlijkheid. Hooguit zeg 
je dan: ‘Kan beter’. Een juist antwoord 
wordt niet op prijs gesteld bij vage 
kennissen. Feitelijk is het onderdeel 
van een groet.
 In Amerika hoorde ik ooit iemand zeg-
gen: ‘I hate te see you go’. “Ik haat het 
om je te zien gaan” Dat is nogal niet 
wat. Bedoeld werd: ‘Tot kijk’. Meer 
niet. Het is even wennen aan derge-

lijke omgangsvormen in een vreemd 
land. Zeker voor een nieuwkomer. 
Een meisje uit Indonesië, net aangeko-
men in ons land, kreeg een voorstel 
om samen met een jongen huiswerk te 
gaan maken. ’Zullen we samen huis-
werk maken?’
Ze vroeg me of ze dat kon doen. Had 
die jongen geen bijbedoelingen met 
dat voorstel. Ik probeer haar uit te leg-
gen, dat zoiets best mogelijk was en 
zo’n voorstel niet verder ging dan ze 
zelf wilde dat het ging.
Dat was nieuw voor haar, omdat in 
haar land de omgang tussen mannen 
en vrouwen anders verliep. Daar was 
een strikte scheiding tussen de beide 
seksen normaal. Daar wordt een sim-
pel huiswerkvoorstel een soort huwe-
lijksaanzoek. Hoe ingewikkeld kan het 
zijn.
Ik vertelde mijn coördinator van mijn 
column in dit blad. Dat bracht hem er-

toe, nadat hij  mijn bijdrage had opge-
zocht, om bij de volgende ontmoeting 
bezorgd te informeren of ik mijn taal-
maat op de hoogte had gebracht van 
mijn schriftelijke uitspattingen. ‘Ja, 
ik heb hem verteld dat ik schrijf over 
onze avonturen. Dat stelde hem enigs-
zins gerust.  Maar hij bleef licht ach-
terdochtig. …. Wordt daarmee geen 
inbreuk gemaakt op iemands privacy? 
bleef in zijn achterhoofd hangen.
Dit dilemma kom ik vaker tegen, dat 
mensen dichtklappen zodra ze weten 
dat ze in mijn schrijfsels kunnen voor-
komen. Het tegendeel gebeurd ook, 
dat sommigen denken kopij te moeten 
aanleveren voor mijn schrijfsel door 
een sterk verhaal op te hangen. Doe 
maar niet, ik bedenk zelf wel wat. 

Jack de Feyter
www.nul72.nl  

Peter de Rover
Facebook
Gilde Utrecht
Service Gilde Roermond


