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Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Bijna vijfhonderd vrijwilligers
van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)ervaring in voor
hun stadgenoten. Zo verzorgt het Gilde verschillende Stadswandelingen met gids
voor zo’n 10.000 deelnemers per jaar, is er het taalmaatjesproject SamenSpraak
en kunnen coaches/adviseurs worden ingezet vanuit Individueel Advies. Door de
cursus Hagologie leert men Den Haag kennen. In Sprekershoek geven deskundigen
voordrachten en lezingen over in de belangstelling staande onderwerpen.

Zondag 28 oktober 2018

Spinoza, een Haags wijsgeer uit de vroege Verlichting
Het eerste gedeelte van de lezing is gewijd aan het leven en werk van
Spinoza (1622-1677). Samen met Descartes en Leibniz behoort hij tot
de drie grote denkers van de Verlichting. Tot op heden is zijn filosofie
een blijvende inspiratiebron voor velen gebleven en sinds 2007 is hij
met onder meer Willem van Oranje en Hugo de Groot opgenomen in de
canon van Nederland. Na de pauze komt zijn Haagse leven aan de orde,
met name in relatie tot de geschiedenis van het huis aan de Paviljoensgracht (72-74) waar Spinoza van 1671 tot zijn dood heeft gewoond.
Presentatie: prof. Henri Krop, bijzonder hoogleraar Spinozastudies
(voor de pauze) en dr. Dirk Noordman, penningmeester Vereniging het
Spinozahuis (na de pauze).

Zondag 25 november 2018

100 Jaar Nieuwe Haagse School
In 2018 is het een eeuw geleden dat de Nieuwe Haagse School zich
in het stadsbeeld manifesteerde. De stoere, expressieve baksteen
architectuur vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van de Haagse
identiteit. Van stedenbouwkundig plan tot het kleinste bouwkundig detail,
alles werd in harmonische samenhang ontworpen. Naast iconische Haagse stadsgezichten, openbare gebouwen en woongebouwen komen ook
voorbeelden van de Nieuwe Haagse School in Voorburg aan de orde.
Presentatie: drs. Marcel Teunissen, architectuurhistoricus.

Vrijwillige Professionals

Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur)
Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10 Voorburg
(bereikbaar met tram lijn 2)
Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en een praatje.
Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen gratis toegankelijk.

Zondag 27 januari 2019

Fraude in Kunst en Wetenschap
Door de toegenomen technische mogelijkheden kan fraude in kunst
en wetenschap tegenwoordig makkelijker worden opgespoord. In de
voordracht wordt ingegaan op de methodes om fraude op te sporen,
de verschillende soorten fraude, waarom pleegt men het wat zijn de
gevolgen voor de fraudeurs. Hoe is het te voorkomen? Aandacht ook
voor enkele bekende fraudeurs in kunst en wetenschap met daarbij
een opvallend verschil in strafmaat tussen deze disciplines.
Presentatie: prof. dr. Frans P. Nijkamp, emeritus hoogleraar
Farmacologie, voorheen hoofdredacteur van het wetenschappelijk
tijdschrift European Journal of Pharmacology.

Zondag 24 februari 2019

Johan van Oldenbarnevelt
Hoe kon het zo ver komen, dat de grootste staatsman uit onze
geschiedenis werd beschuldigd van landverraad? Hij was de
vertrouwensman van Willem van Oranje en trainde en begeleidde diens
zoon, prins Maurits, als de nieuwe en jonge stadhouder. Als lands
advocaat en raadpensionaris bestuurde hij de jonge Republiek met
tact, financieel inzicht en diplomatie. Hij was nauw betrokken bij de
oprichting van de VOC, die ons land onvoorstelbare rijkdom en
welvaart zou brengen. En toch werd hij op het Binnenhof onthoofd.
Presentatie: Guus van Geer. Heeft aan de Nederlandse Film Academie
gestudeerd en was voorlichter bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Guus van Geer is thans o.a. stadsgids bij het Gilde Den Haag.

Zondag 31 maart 2019

Den Haag in de Gouden Eeuw
Een periode in onze vaderlandse geschiedenis waarop we heel trots
zijn, en waaraan we tot op de dag van vandaag nog een groot deel van
het toerisme naar Nederland hebben te danken. Soms lijkt die Gouden
Eeuw vooral een Amsterdamse aangelegenheid te zijn. We denken dan
aan de grachtengordel, aan Rembrandt en Vondel. Maar Den Haag
als bestuurscentrum met het stadhouderlijk hof heeft in die tijd wel
degelijk een belangrijke rol gespeeld. In deze lezing wordt geprobeerd
dit duidelijk en zichtbaar te maken.
Presentatie: mr. Bart Rutges, oud-hoofddocent Staatsrecht en Staatkunde
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, thans o.a. stadsgids bij Gilde
Den Haag.

Interessant en zinvol
vrijwilligerswerk!
Gilde SamenSpraak heeft enthousiaste vrijwilligers nodig
die een uur per week willen praten met een nieuwe
Nederlander die onze taal beter wil leren spreken.
Hiervoor is geen speciale opleiding of ervaring vereist.
Vakanties zijn goed in te passen.
Als u zich aanmeldt zoeken wij voor u een taalmaatje
dat bij u past en bij u in de buurt woont.
Wanneer u wilt kunt u ook een vluchteling helpen met de taal.
Heeft u belangstelling?
Kijk op onze website www.gildedenhaag.nl/samenspraak
U vindt daar een aanmeldingsformulier.
U kunt ook bellen naar het bureau van het Gilde Den Haag
070 356 12 81 (ma. t/m vr. 9.30 - 12.30 uur)
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