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 Stichting  

      Sinds 2013  

      voor de buurt, door de buurt!  

      www.wijsmetjewijk.nl   

       

Veenendaal-Centrum 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Beste buurtbewoners in Veenendaal-Centrum en Noord-west, 
 
Hierbij ontvangt u 

Extra Nieuwsbrief 2020-05h 

(09-05-2020) 
Beste mensen, 
 
Dit stond in onze eerste extra nieuwsbrief 2020-05a op 23 maart, pas ruim anderhalve maand geleden: 

We zullen elkaar de komende tijd niet veel zien, bij bijeenkomsten 
van Wijs met je Wijk Centrum al helemaal niet, maar ook op straat 
of in de supermarkt zullen we elkaar niet veel tegenkomen, want je 
doet je boodschappen snel (als het al niet uitverkocht is) en gaat 
weer zo gauw mogelijk naar huis. Zie je wel een bekende, dan houd 
je toch enige afstand, zoals van iedereen verwacht wordt. 
 
Wat al weer een wereld van verschil met nu! “Dan houd je toch 
enige afstand”. Nu weten we niet beter meer dan dat we leven in 
een anderhalve-meter-wereld! 
 

Dit is alweer nieuwsbrief 2020-05h, h is de achtste letter van het alfabet, dus de achtste extra nieuwsbrief. En 
we weten nog steeds niet (zoals we ons in nieuwsbrief 2020-05a ook al afvroegen) bij welke letter van het 
alfabet we zullen eindigen. We gaan wel langzaam maar zeker de goede kant op: iedere keer als Mark Rutte 
een persconferentie geeft komt hij met kleine verlichtingen van de lock down. De ene is dan weer blij (nu bijv. 
kappers e.d.) en de ander hevig teleurgesteld of verontrust (voetbalclubs, evenementenorganisaties e.d., die 
waarschijnlijk pas weer actief mogen worden na het vrijkomen van vaccins). Het is allemaal nog heel onzeker 
en onduidelijk en het beste dat wij kunnen doen is er maar in te berusten en ons er aan te houden.  
 

1. Inzendingen 
 
1.1 Rustgevend 
 
Van mw. Sioe Lan Teng kregen we de volgende video toegestuurd. Een heerlijk rustgevend momentje of, zoals 
zij het zelf schrijft, een lust voor de ogen en de oren: 
https://www.youtube.com/watch?v=HfunB7BCNxI 
(de advertentie kunt u wegklikken) 
 
2. Puzzel 
 
We kregen op de vorige puzzel best veel inzendingen retour. De goede oplossing was: 
1. Melatonine 
2. André Hazes 
3. Mekka 
4. Geel en rood 
5. Rowan Atkinson 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=HfunB7BCNxI
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6. Gazelle 
7. Schimmel 
8. Strike 
En er waren goede oplossers: Mevrouw Marina Knieper, Fam. Hulskes, mevrouw Cornelie Bos, mevrouw Wilma 
Ooitink, mevrouw Tineke Heikamp. 
Na loting is de prijs gevallen op mevrouw Tineke Heikamp. Van harte gefeliciteerd en u vindt volgende week 
een aardigheidje in uw brievenbus. 
 
De puzzel van deze week is een woordzoeker. Samengesteld door Jan van de Pavert en het aardige is dat deze 
helemaal gericht is op Veenendaal. 
 

 
 
Streep de woorden die naast de puzzel staan weg. Deze woorden staan horizontaal, verticaal of diagonaal. En 
soms achterstevoren. Wat overblijft is de oplossing; twee zinnen uit een oud Veens liedje. 
 
U kunt uw antwoorden weer zenden naar wijsmetjewijkcentrum@gmail.com  
De winnaar krijgt weer een leuk prijsje thuisgestuurd. 
 
3. Bewegen 
 
Vorige week stuurden we u informatie over wandelen. Deze week wat mogelijkheden om in huis te bewegen 
en zo fit te blijven. Bijgevoegd in PDF is “De Beweegposter”, waarin allerlei bewegingsoefeningen zijn 

mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com
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aangegeven, met als doel (delen van) uw lichaam en/of geest in goede conditie te krijgen of te houden. 
Belangrijk, dus pak eens een oefening!! 
 
4. Geschiedenis 
 
4.1  5 mei vieren we de bevrijding, maar het had ook 6 mei kunnen zijn! 
 
Op 5 mei herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog en vieren we de vrijheid. Toch had 6 mei ook 
de geschiedenis in kunnen gaan als Bevrijdingsdag. 
 
Zijn we nu vrij of niet? 
Er heerst in de meidagen van 1945 veel verwarring. Op 4 mei capituleert de Duitse admiraal Von Friedeburg in 
Lüneburg namens de Duitse troepen in Noordwest-Europa. Om acht uur ’s ochtends op zaterdag 5 mei zou de 
capitulatie ingaan. Maar de Duitse opperbevelhebber van ‘Festung Holland’, Johannes Blaskowitz vindt dat de 
capitulatie niet geldt voor westelijk Nederland. Hij weigert bovendien te capituleren zolang hij niet de garantie 
krijgt dat zijn troepen niet in Russische krijgsgevangenschap worden afgevoerd. 
 
Geen feestdag 
Een gevaarlijke situatie, ook omdat de geallieerden nog niet in het westen aanwezig zijn en de Duitsers nog 
gewoon bewapend zijn. Ondertussen zendt Radio Oranje de boodschap ‘Nederland is vrij’ uit. Volgens de 
Binnenlandse Strijdkrachten begrijpt het volk er niets van. In sommige plaatsen wordt er uitgebreid gevlagd en 
gefeest, in andere niet. Op 5 mei wordt er alles aan gedaan 'om de vreugde-uitingen van het volk te stuiten'. 
 
Ongeduld 
De Canadese Generaal Foulkes wil de capitulatie nu snel regelen en ontbiedt opperbevelhebber Blaskowitz op 
de 5e mei naar Wageningen om de onvoorwaardelijke capitulatie van de Duitse troepen in Nederland te 
bespreken. Tot grote woede van Foulkes stuurt Blaskowitz een plaatsvervanger. Uiteindelijk komt Blaskowitz 
toch zelf naar Hotel de Wereld in Wageningen maar hij weigert het capitulatiedocument te tekenen. Hij vraagt 
en krijgt 24 uur uitstel. 
 
6 mei 
Op zondag 6 mei verschijnt Blaskowitz opnieuw in Wageningen. Dit keer vindt de bijeenkomst met Foulkes in 
een verlaten boerderij plaats. Zijn superieuren hebben hem overtuigd en Blaskowitz tekent op die zesde mei 
wel de capitulatie en daarmee is het eind van de Duitse bezetting van Nederland een feit. 
 
Dag van de vrijheid 
Ondanks de vertraging is 5 mei de nationale feestdag geworden en geldt de bijeenkomst in Hotel de Wereld als 
het moment van capitulatie. Blaskowitz’ uitstel heeft de geschiedenisboekjes dus niet gehaald. 
 
4.2  De vergeten Pestpandemie 
 
Bij de pest denken we in de eerste plaats aan de middeleeuwse Zwarte Dood, maar in de 19de en 20ste eeuw 
maakte builenpest miljoenen slachtoffers. Vanuit Hong Kong verspreidde de ziekte zich naar alle bewoonde 
continenten. Deze vergeten Derde Pestpandemie eindigde officieel pas in 1959. Maurits Bastiaan Meerwijk 
deed onderzoek naar de pandemie en laat zien hoe de medische wetenschap zich in rap tempo ontwikkelde, 
hoe er in verschillende werelddelen op de ziekte werd gereageerd, én hoe de genomen maatregelen - 
ongeacht hun wetenschappelijke onderbouwing - vaak verbonden werden aan ideeën over ras en klasse. 
  
Hong Kong 1894: in een als provisorisch laboratorium ingericht bamboehutje vond een doorbraak in de 
microbiologie plaats. Uit de klierzwellingen op - door omkoping verkregen - lichamen van pestdoden isoleerde 
Alexandre Yersin een dodelijke bacil en slaagde erin die te kweken. Zijn rivaal, Shibasaburō Kitasato, deed 
vrijwel gelijktijdig hetzelfde, zij het onder heel andere omstandigheden: als gast van de Britse koloniale 
overheid in een goed uitgerust laboratorium. Maar Kitasato’s rapporten waren tegenstrijdig en zijn monsters 
bleken vervuild. Yersin won hun bacteriologische tweestrijd en noemde zijn bacil Pasteurella pestis.  
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Een maand eerder was er builenpest uitgebroken in de kleine Britse kolonie aan de Chinese zuidkust, en beide 
wetenschappers waren afgereisd om de mogelijkheden van hun nog jonge discipline te demonstreren. Het 
werd al snel een prestigekwestie, waarin Yersin als wetenschapper uit de school van Louis Pasteur de 
competitie aanging met Kitasato, een student van Robert Koch: de concurrerende Franse en Duitse 
grondleggers van de microbiologie.  
 
Karakteristieke zwellingen 
De pest had zich sinds 1855 vanuit de streek Yunnan in het zuidwesten van het Chinese keizerrijk naar de 
zuidoostelijke kustprovincie Guangdong verplaatst. Westerse reizigers in China hadden haar op basis van de 
karakteristieke zwellingen in de lies en oksel reeds gelijkgesteld aan de beruchte Zwarte Dood die middeleeuws 
Europa had ontvolkt.  
Volgens de eerste berichten over de uitbraak in Hong Kong vertoonde de ziekte inderdaad alle symptomen van 
de ‘echte’ builenpest die in de oudheid en middeleeuwen tientallen miljoenen mensen in Azië, Afrika en 
Europa van het leven had beroofd. Beide pandemieën hadden grote maatschappelijke veranderingen in gang 
gezet. De Pest van Justinianus ondermijnde vanaf de zesde eeuw de stabiliteit van het Oost-Romeinse Rijk, 
terwijl de middeleeuwse pandemie Europa in een diepe culturele en economische crisis stortte die het verval 
van het feodale stelsel en het begin van de renaissance inluidde. 
Vanaf omstreeks 1900 vatte het idee post dat ratten een grote rol speelden bij de verspreiding. De verdelging 
kreeg daarna steeds meer aandacht. Zo kregen winkeliers in Indiase steden als preventiemaatregel rattenvallen 
uitgereikt, zoals op de aquarel uit ca. 1915 is afgebeeld (Wellcome Collection).  
 

 
 
Misschien wel het einde van de mensheid 
Vanuit de wereldhaven Hong Kong verspreidde de ziekte zich nu in enkele jaren naar alle bewoonde 
continenten. Ook Europese steden zoals Porto (1899), Glasgow (1900), en Marseille (1903) bleven niet 
gespaard. In gebieden waar de pest nooit eerder had huisgehouden, zoals de Verenigde Staten en Madagaskar, 
ontstonden nieuwe endemische haarden, die tot op de dag van vandaag actief zijn. Met de ziekte greep ook de 
angst om zich heen: een pestpandemie zou wel eens het einde van de mensheid kunnen betekenen. Het 
sterftecijfer lag namelijk enorm hoog, al was niet elke vorm van pest even dodelijk. Vóór de ontwikkeling van 
antibiotica stierf 60 procent van de slachtoffers van de builenpest, terwijl bloed- en longpest vrijwel altijd 
dodelijk waren. Ter vergelijking: de Spaanse griep (1918-1919) had een sterftecijfer van 2,5 procent, de 19de-
eeuwse cholerapandemieën bereikten een mortaliteit tot wel 50 procent, en de huidige Covid-19 pandemie 
geeft schattingen die uiteenlopen van 0,25 tot 4 procent. Toen de Wereldgezondheidsorganisatie in 1959 het 
einde van de pestpandemie afkondigde, waren zo’n 15 miljoen mensen aan pest gestorven, waarvan 12 
miljoen in India.  
 
Beroering op de beursvloeren 
De uitbraak vond plaats in een periode van snelle technologische ontwikkelingen. Die hadden positieve én 
negatieve kanten. Treinen en stoomschepen faciliteerden de verbreiding van de ziekte, maar hielpen ook om 
kennis en expertise over haar bestrijding te delen. Telegrafie en telefonie maakten het mogelijk om de 
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voortgang van de pest in real time te volgen, zoals dat nu digitaal gebeurt. Dat betekende dat er preventieve 
maatregelen konden worden genomen, maar het kon ook tot onrust leiden. Zo veroorzaakten uitbraken in 
bijvoorbeeld Kaapstad (1901) of Soerabaja (1911) vrijwel gelijktijdig flinke ‘nervositeit’ op de beursvloeren van 
Londen, New York en Amsterdam, net als Covid-19 nu. 
Tegelijkertijd maakten in de Europese wetenschappelijke geneeskunde nieuwe ideeën over de aard en de 
verspreiding van de pest opgang. Gecombineerd met de  bestaande theorieën over de ziekte, de hoge 
mortaliteit en het geduchte imago van de pest vormden deze nieuwe besmettingsmodellen de basis voor de 
meest uiteenlopende en draconische maatregelen. Chinezen of Indiërs, maar ook islamitische hadji’s 
bijvoorbeeld, werden door Britse koloniale bestuurders aan strenge, norm-overschrijdende lichamelijke 
controles, begrafenispraktijken en huiszoekingen onderworpen. 
Hoe uiteenlopende etnische, economische, en sociale groepen wereldwijd werden gestigmatiseerd als ‘dragers’ 
van de pest. 

 
4.3  Thuiszitten? Jan Jans en hun kinderen weten raad 
 
Sinds de maatregelen tegen het coronavirus zijn afgekondigd, zitten we vooral thuis. En dat terwijl een 
intensief huiselijk gezinsleven alleen maar minder gangbaar is geworden. Hoe ontwikkelde deze huiselijkheid 
zich de laatste decennia? Een blik in Jan, Jans en de kinderen biedt antwoord. De familiestrip bestaat dit jaar 
vijftig jaar: een goed moment om terug te kijken op een halve eeuw verbeeld gezinsleven. 
 
Blijf maar lekker thuis 
‘Er kwam een meneer bij me op de zaak en die werkt op een computercentrum. Als wij op dit formulier onze 
vakantie-wensen invullen, stopt hij het in een computer en dan zegt die computer waar we met vakantie heen 
moeten gaan. Leuk hè?!’ Zo begint een aflevering van Jan, Jans en de kinderen die in 1973 in de Libelle 
verscheen. 
De familie zit op de bank, vergezeld door hun huisdieren, kibbelend over hun vakantie. ‘Mij is ’t om het even 
waarheen, als ik m’n gezin maar om me heen heb!’ is Jans’ antwoord. De wensen van Jan? ‘Lekker lang 
uitslapen, ontbijt op bed, de hele dag niets doen en … eh, o ja, kleuren tv op m’n kamer… natuurlijk mag het 
ook niet veel kosten.’ Een dag later komt het antwoord van de computer: ‘Blijf maar lekker thuis en huur een 
kleuren-tv!’ 
 
In de oer-familiestrip spat de huiselijkheid en gezelligheid ervan af. Vanaf 1970 tekende striptekenaar Jan Kruis 
elke week een moment uit het dagelijks leven van de fictieve familie Tromp. De strip in de Libelle brengt 
daardoor ook herinneringen aan het eigen gezin en huiselijkheid naar boven. Samen eten, tijd doorbrengen op 
de bank, aan de keukentafel of in de tuin, de komst van visite en vooral veel gezelligheid. Het lijken de vaste 
ingrediënten van zowat elke JanJans-strip. Maar toch veranderden die in de afgelopen vijftig jaar… 
 
Samen aan de andijvie 

Catootje en Karlijn komen thuis van school, Jans dekt de tafel en Jan is 
terug van zijn werk. ‘Wat eten we vandaag?’ vraagt Jan nieuwsgierig aan 
zijn vrouw. ‘Heerlijke andijvie’ is het antwoord. Zijn reactie: ‘Jans, hoe 
haal je het in je hoofd.. Andijvie wèèèh...’ 
Dit herkenbare tafereel komt uit het eerste stripalbum dat uitkwam in 
1971. In dit album zat de familie Tromp maar liefst 9 van de 44 strips 
samen aan tafel. Maar zes jaar later liet Jans haar gezin al in de steek bij 
de avondmaaltijd. Ze ging naar een macrobiotische kookcursus van 5 tot 
7 uur ‘s avonds. Al snel gaat het bergafwaarts met het gezamenlijke 
eetmoment. In de albums uit 2004 en 2009 at de familie zelfs geen 
enkele keer samen. 
Sterker nog: de familie Tromp was überhaupt minder samen. Tot 1985 
zaten Jan, Jans, Karlijn en Catootje nog vaak samen te lezen op de bank, 
keken met z’n allen naar Een van de acht, voerden verhitte discussies of 
dronken een kopje thee. Hierna verdween dit samenzijn echter steeds 
meer uit de strip. Sinds het aanbreken van de 21ste eeuw brengt de 
familie wel weer meer tijd met elkaar door. Maar niet altijd op de bank: 



6 

die hebben ze deels ingewisseld voor de keukentafel en de tuin. Daar houden ze zich bezig met tekenen, 
onkruid wieden of voetballen. Geen activiteiten met het hele gezin dus. De Trompjes gingen meer langs elkaar 
heen leven. 
 
Gezellig..? 
Vaker alleen eten, minder vaak samen op de bank: het gezinsleven van 
de familie Tromp werd steeds minder huiselijk. En dat had ook 
gevolgen voor de gezelligheid. Zo werd er in album 10 uit 1980 nog 14 
keer benoemd hoe ‘gezellig’ Jans met de kinderen in de tuin zat, hoe 
‘gezellig’ het was dat ze bij Joop op bezoek zouden gaan en wilde Jans 
‘het gezellig hebben als je vader thuiskomt’. Maar in de albums 42 uit 
2008 en 46 uit 2010 was het klaar met de gezelligheid: het woord 
kwam in geen enkele strip meer voor. 
Minder gezelligheid in gezinsverband, maar wel meer visite: vonden de 
avonturen van de Trompjes in de eerste stripalbums nog enkel binnen 
gezinsverband plaats, vanaf 1979 werd de familie regelmatig bezocht 
door visite. Dit waren eerst alleen familieleden. Zo kwam de vader van 
Jan vaak langs om pijp rokend zijn zoon te vertellen hoe het niet moest 
en zijn kleinkinderen te leren hoe het wel moest. Ook Jans’ 
feministische nicht Hannah bracht de familie geregeld een bezoekje. 
Vanaf de 21ste eeuw breidde de visite zich uit: ook collega’s, kennissen 
en vriendinnen van Jans kwamen over de vloer. Het sociale leven van 
de Trompjes werd steeds intensiever. 
 
JanJans en de maatschappij 
De veranderingen bij de familie Tromp staan niet op zichzelf: ze zijn ook breder terug te zien in de 
maatschappij. Het Tijdbestedingsonderzoek en Gezinsrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau laten 
zien dat gezinsleden steeds minder vaak samen eten. Werden er in 2000 nog 5,7 avondmaaltijden met het 
gehele gezin genuttigd, in 2005 waren dit er nog maar 5,4. Ook het samenzijn van de Trompjes correspondeert 
met dat van de gemiddelde Nederlander: hoewel het Tijdbestedingsonderzoek aantoont dat we de laatste 
decennia vaker samenzijn, hebben we minder contact met elkaar. Net als het stripgezin leven we langs elkaar 
heen. 
Volgens historici zou dit helemaal passen bij het aanbreken van het ik-tijdperk. In plaats van de gemeenschap, 
draait nu alles om het individu. Wanneer deze individualisering echt doorbrak, is nog onderwerp van discussie. 
Sommige historici beweren dat dit al in de jaren zeventig plaatsvond. Door de ontzuiling en de tweede 
feministische golf kregen Nederlanders meer keuzevrijheid en konden ze zich individueel ontplooien. Anderen 
plaatsen de ontwikkeling in de jaren tachtig, toen het materialisme en de consumptie een vlucht namen: de 
Nederlander wilde een auto, een computer en op verre vakanties – en koos daarmee voor zijn eigen geluk. 
Maar wanneer het ook was, één ding is zeker: het ik-tijdperk ging ten koste van de huiselijkheid. 
 
Huiselijkheid in tijden van corona 
Steeds minder vaak samen eten of anderszins tijd met elkaar 
doorbrengen, minder gezelligheid in gezinsverband, maar wél 
vaker anderen over de vloer. Het zijn maatschappelijke trends 
die sinds het laatste kwart van de 20ste eeuw steeds verder 
doorzetten. Tenminste, tot half maart, toen de corona-
maatregelen van kracht werden. Ineens is samen thuiszijn 
weer de nieuwe standaard, visite een zeldzaamheid en 
gezelligheid het streven. Zou de coronacrisis de trend van de 
onthuiselijking definitief hebben gebroken? Houden we iets 
van de nieuw gevonden huiselijkheid vast of trekken we er 
massaal op uit wanneer de lock down wordt verlicht? 
 
Of het Nederlandse gezinsleven blijvend verandert zal nog moeten blijken. Tot die tijd kunnen Jan, Jans en hun 
kinderen ons wellicht vast wat handvatten bieden voor het huiselijk leven: kom eens van die bank af, zoek de 
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tuin of de keuken op en neem ook een momentje voor jezelf. En wie weet zien we de laatste ontwikkelingen 
binnenkort terug in de strip. 
 
5. Museum/cultuur 
 
5.1  Guggenheim Museum in Bilbao 

 
In dit filmpje neemt docent en programmamanager van Hovo 
Rotterdam, Milou Terpstra MA, u mee door het Guggenheim in Bilbao! 
Milou Terpstra verzorgt ieder semester de cursus 'Kunst van nu”. In 
deze cursus wordt u - letterlijk - meegenomen in de wondere wereld 
van de kunst van nu. Hedendaagse kunst gaat over het leven in het 
hier en nu, maar ook over toekomstdromen en leren van het verleden. 
Toch is hedendaagse kunst soms ook moeilijk te (be)grijpen. Hoe moet 
u de kunstwerken nu interpreteren? Hoe kunt u zich ertoe verhouden? 
https://vimeo.com/413563767 

 
 
5.2  Museum Prinsenhof in Delft 
 

Eerder hebben we u al gewezen op een prachtige zilvertentoonstelling 
in het Museum Prinsenhof in Delft. Er is nu een mogelijkheid om vanuit 
huis de verschillende objecten van heel nabij te bekijken. Geniet ervan! 
 
 
Delfts zilver behoorde aan het begin 
van de 17de eeuw tot de top van de 
Lage Landen. Voor het eerst in 50 
jaar presenteert Museum 

Prinsenhof Delft een overzicht van het mooiste wat op dat gebied in Delft is 
gemaakt. In totaal zijn 80 topstukken uit de bloeiperiode van de Delftse 
zilversmeedkunst te zien: pronkstukken als nautilusbekers, drinkschalen en 
speciale tafelstukken uit de 17de eeuw, maar ook spektakelstukken voor de 
thee- en tafelceremonie en kostbare toiletserviezen uit de 18de eeuw. 
Hoogtepunten uit de vooraanstaande eigen zilvercollectie worden 
aangevuld met bijzondere bruiklenen uit binnen- en buitenland. Laat u onderdompelen in een uniek spektakel 
van zilver, ontdek waarom de zilverkunst in de 17de eeuw vaak hoger stond aangeschreven dan de 
schilderkunst en hoe zilver generaties al jarenlang met elkaar verbindt. 
 
 
Delftse topstukken 
Tijdens de Opstand vluchtte Willem van Oranje in 1572 naar Delft. Dit had grote gevolgen voor de stad. Een 
aantal vooraanstaande zilversmeden uit Antwerpen kwam in zijn kielzog mee naar Delft, want waar het hof 
was, daar waren de opdrachten. Het strak georganiseerde Delftse zilvergilde kon nu op topniveau gaan 
produceren. Vanaf het einde van de 16de eeuw tot en met halverwege de 17de eeuw werden in Delft absolute 
topstukken gemaakt. Grote meesters zoals vader en zoon Nicolaes en Adriaen de Grebber maakten fantastische 
drinkbokalen, nautilusbekers en tafelstukken voor de elite. Deze zilveren topstukken vormden het middelpunt 
van luisterrijke ontvangsten. In de 18de eeuw bedienden zilversmeden zoals Cornelis van Dijck en Dirk van de 
Goorberg de Delftse beau monde met topkwaliteit zilver naar de laatste Europese mode. De wijnkoelers, 
kandelaars, terrines, broodmanden en ook het tafelbestek en dienbestek zorgden ervoor dat hun gasten 
letterlijk schitterend werden ontvangen. 
 
 
Sociale functie centraal 
Zilver markeert de grote gebeurtenissen in het leven, geeft duiding aan het sociale verkeer en verbindt 

https://vimeo.com/413563767
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generaties met elkaar, tot de dag van vandaag. Centraal in de tentoonstelling staat dan ook de sociale functie 
van de getoonde voorwerpen. Waarom werden deze stukken gemaakt? Waarom had de Nederlandse burgerij 
zoveel geld over voor deze spektakelstukken? Wat wilden ze ermee illustreren en hoe leidde dat tot de 
ongekende opbloei van het ambacht in Delft? De tentoonstelling biedt antwoordt op al deze vragen aan de 
hand van vier thema’s: pronken, ontvangen, verbinden en vieren. Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed 
aan het maakproces en de kwaliteit van een aantal topstukken. In een korte film vertellen bezitters van zilver 
tot slot over de belangrijke rol die deze zilverstukken spelen in hun families. Bezoekers worden zo uitgedaagd 
om na te denken over de (emotionele) waarde van zilver. 
https://host.visual-concepts.com/zilver/ 
 
5.3  Teylers Museum Haarlem 
 
Op 24 oktober 1811 bezocht Napoleon Teylers Museum. Hij kreeg een rondleiding door het wereldberoemde 
instituut en was zeer onder de indruk. Het team van Koefnoen heeft samen met het museum een fantastisch 
hoorspel hierover gemaakt. Beluister 'm nu ook thuis! 
https://www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/wat-is-er-te-zien-en-te-doen/napoleon-in-teylers-
museum 
 
5.4  Reis door Rusland 
 
Van onze collega’s van de Wijk Noord-Oost kreeg ik bijgaande documentaire aangereikt die één van de 
deelnemers daar gemaakt heeft van een reis door Rusland. Werkelijk prachtig om te zien: 
https://drive.google.com/file/d/1ufh36W_H3DeorBgdyo-Djww6HzsZB8b_/view 
 
 
We wensen u weer veel lees- en kijkplezier en we kijken weer uit naar uw reacties en leuke en/of interessante 
inzendingen: wijsmetjewijkcentrum@gmail.com. 
 
 
 
Onze kleinkinderen mogen maandag weer naar school! Daar is het onderwijzend personeel al druk bezig om de 
klassen in te richten volgens de laatste richtlijnen. De kinderen hebben er weer zin in en een heleboel ouders 
ook! 
De kappers, die ook maandag weer mogen starten, zijn ook al druk om hun salon volgens de nieuwe eisen in te 
richten en worden nu al platgebeld door klanten om een afspraak te maken. 
Voor de ouderen blijft de eenzaamheid nog wel even voortduren. Vooral mensen in verpleegtehuizen kijken 
reikhalzend uit naar het moment dat kinderen en kleinkinderen weer op bezoek mogen komen.  
Met het weer van de laatste dagen zult u waarschijnlijk af en toe wel weer naar buiten zijn gegaan. Dat met 
inachtname van de huidige voorschriften en adviezen, ook al  valt dat niet altijd mee. Vooral die anderhalve 
meter is in de praktijk op straat vaak lastig aan te houden (eigen ervaring!). We moeten wel met z’n allen 
proberen het zo veel mogelijk vol te houden!!  
Toch u zult waarschijnlijk wel contacten met familie of bijeenkomsten van club of vereniging (bijv. Wijs met je 
Wijk) missen. Wij wensen u daarbij veel sterkte toe! 
Voor het geval de corona u nog mag treffen of dit inmiddels al heeft gedaan dan wensen wij u ook daarbij veel 
sterkte en uiteraard beterschap toe! 
 
Mocht u behoefte aan hulp, contact of wat dan ook hebben, neem dan gerust contact met ons op. Ook als u 
van iemand anders weet dat er hulp nodig is. U kent ons emailadres: wijsmetjewijkcentrum@gmail.com.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Piet Segers 
Henk Klomp 
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