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Gilde J•urnaal

Hoe gaan wij ons 2013 herinneren? 
Als het jaar waarin eindelijk de hoop 
gloort dat de recessie ten einde is? 
Of zou dat te optimistisch zijn? Hoe 
dan ook, het was het eerste volle jaar 
na ons vijfde lustrum; ook het eerste 
volle jaar van onze nieuwe behuizing 
op de bovenste verdieping van PEP 
aan de Riviervismarkt. Mooie locatie, 
waar de klok en het carillon van de 
Grote Kerk onze bureaumedewerkers 
op prettige wijze gewaar doen worden 
van het onverbiddelijke verstrijken 
van de tijd. Dat knooppunt van ons 
vrijwilligerswerk is het kloppend hart 
ten dienste van al onze projecten; 
veelal is voor een geïnteresseerde in 
Gilde Den Haag, na de vernieuwde 
website, een bureaumedewerker 
het eerste contact. Ik hecht eraan 
om daarop te attenderen voordat in 
vogelvlucht onze activiteiten de revue 
passeren.

Feestelijke herdenkingen
Het aflopende jaar 2013 was niet 
alleen het jaar van de viering van 
200 jaar Oranjemonarchie, maar ook 
van 100 jaar Vredespaleis, de verkie-
zing van Den Haag als Beste Grote 
Binnenstad van Nederland en het jaar 

waarin het aantal van 135.000 vrijwil-
ligers werd bereikt, dat is 27% van 
de stadsbevolking. Drie jaar geleden 
was dat nog maar 18%, dus er heeft 
een grote inhaalslag plaatsgevonden. 
Volgens de website www.vrijwilligers-
werk.nl is overigens ook het nieuwe 
getal nog lager dan het gemiddelde 
in ons land. Maar toch, wij, mannen 
en vrouwen van het Gilde Den Haag, 
kunnen er trots op zijn al meer dan 
26 jaar tot de ‘harde kern’ van het 
Haagse vrijwilligerswerk te horen. 

Kennisoverdracht
Over ‘kern’ gesproken: onze kern-
activiteit is Kennisoverdracht. Onze 
vrijwilligers hebben kennis op velerlei 
gebied in huis, en dat willen zij graag 
belangeloos delen. ‘Belangeloos’ 
moet hier vooral in materiële zin wor-
den opgevat, geen vergoeding van 
de uren die aan de vrijwillige inzet 
worden besteed. Wist u trouwens 
dat van de 5,4 miljoen vrijwilligers in 
Nederland niet meer dan 6,5% zo’n 
materiële vergoeding ontvangt? Zelfs 
‘belangeloos’ is niet het juiste woord, 
want de vrijwilliger die zonder prijs-
kaartje zijn kennis deelt krijgt er veel 
voor terug: waardering, zelfvertrou-

wen, nieuwe vrienden, kennissen en 
collega’s, en de uitdaging om zijn of 
haar kennis op peil te houden.

Stadswandelingen
Met onze langstlopende activiteit,  
de Stadswandelingen, gaat het goed. 
Na enige jaren van geringe terugloop 
zien wij weer een opbloei tot meer 
dan 10.000 wandelaars in het nog 
niet afgesloten jaar. Het zou kunnen 
dat de wandelaars hebben besloten 
om in de heersende economische 
situatie de voorkeur te geven aan het 
eigen land en Residentie Den Haag, 
in plaats van voor de zoveelste keer 
naar het buitenland te gaan. Er is nog 
zoveel moois hier! Het Gilde heeft 
ook ingespeeld met een extra wande-
ling die de eerder genoemde viering 
als thema heeft, ‘200 jaar Koninkrijk 
der Nederlanden’. Met de wandeling 
‘Recht en Vrede’ brengen wij onder 
andere het 100-jarig bestaan van 
het Vredespaleis onder de aandacht. 
En dat natuurlijk in een aantal talen 
en in nauwe samenwerking met Den 
Haag Marketing, waarvan het Gilde 
partner is. De tweemaandelijkse 
samenkomst van de gidsen onder de 
naam Hofcultuur voorziet behalve in 
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professionele kennisuitwisseling ook 
in een sociale behoefte.

SamenSpraak
Het succes van het taalmaatjes pro-
ject SamenSpraak zet zich voort; er 
zijn inmiddels 235 actieve taalkop-
pels, een toename van 35 sinds begin 
dit jaar. De intensieve samenwerking 
met de Gemeentelijke Bibliotheek 
krijgt gestalte in het maandelijkse 
SamenSpraak Café (met ca. 50 bezoe-
kers per keer zeer goed bezocht) en 
de leeskringen waarin de taalkoppels 
die dat willen groepsgewijs een boek 
lezen en bespreken. Sinds kort is het 
project uitgebreid met SamenZang, 
eveneens maandelijks. Zo hebben 
vrijwilligers van het Gilde in de zes 
jaar dat het project nu bestaat vele 
honderden Hagenaars met een andere 
moedertaal de fijne kneepjes van het 
Nederlands bijgebracht.

Individueel Advies
Onder de verzamelnaam Individueel 
Advies bevindt zich het aanbod van 
een groot aantal ongelijksoortige acti-
viteiten. Het afgelopen jaar heeft een 
grondige herbezinning plaatsgevon-
den op deze cluster van kennisover-
dracht. Verder in dit nummer kunt u 
hier meer over lezen.

Nog meer Gilde activiteiten
In dit summiere overzicht mogen de 
taallessen in enige West-Europese 
talen voor Nederlandstaligen niet 
ontbreken, evenmin als de lezingen-
cyclus Sprekershoek in de winter-
maanden. De continuïteit van de 
eerste en de hoge bezoekersaantal-
len van de laatstgenoemde (ca. 80 
toehoorders per keer) geven overdui-
delijk de waardering aan voor deze 
Gilde activiteiten.

Tenslotte herhaal ik hier graag nog 
een drietal uitspraken die je tegen 
kunt komen in diverse studies over 
vrijwilligerswerk:

●  Zonder vrijwilligerswerk, zonder 
ons in te zetten voor anderen,  
zonder direct wat terug te  
verwachten, zijn wij simpelweg 
niet echt mens

●	 Vrijwilligers maken het verschil
●  Vrijwilligers leven langer

Met die opwekkende gedachte wens 
ik u allen namens het bestuur heel 
fijne en inspirerende feestdagen toe 
met allen die u lief zijn, gevolgd door 
een gelukkig, voorspoedig en vooral 
gezond 2014 en latere jaren.

 Jan Spoelstra, voorzitter

Leuk 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.

Als u zich aanmeldt zoeken wij voor u een taalmaatje dat bij u past en bij u in de buurt woont.

Heeft u belangstelling?
Mail dan naar: samenspraakdenhaag@gmail.com of kijk op www.gildedenhaag.nl

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)

De nieuwjaarsreceptie van het Gilde wordt gehouden op 8 januari 2014 van 16-18 uur, Riviervismarkt 2, gebouw PEP.
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Over de afgelopen maanden valt bin-
nen het project Gilde SamenSpraak 
weer een aantal belangrijke nieuwe 
ontwikkelingen te melden. 

SamenZang
Zo is op 1 december een geheel nieu-
we activiteit gestart: SamenZang! Op 
iedere eerste zondag van de maand 
van 3 tot 5 uur is iedereen welkom in 
de culturele ruimte op de derde verdie-
ping van de Centrale Bibliotheek aan 
het Spui om samen met anderstaligen 
bekende Nederlandse liedjes te zin-
gen. Men hoeft zich hiervoor niet van 
tevoren aan te melden. Het meene-
men van een zelf te bespelen muziek-
instrument wordt aangemoedigd.

Uitbreiding
Een belangrijke ontwikkeling vormt 
ook het feit dat vanaf 1 oktober j.l. 
een deel van SamenSpraak is afge-
splitst in SamenSpraak Den Haag-
zuidoost. Omdat het totale aantal 
actieve koppels de 240 begon te 
naderen werd de werkdruk voor Ellie 
Christoffersen, belast met de alge-
hele leiding van SamenSpraak Den 
Haag wat al te groot. Deze werkverde-
ling brengt een nieuwe verantwoor-
delijkheid voor onze beide teamleden 
Nora Mulder en Karel van der Linde 
met zich mee. Samen zorgen zij nu 

voor het doen van de intakes, het 
onderhouden van de contacten met 
de taalkoppels, het maken van kop-
pelingen en het registreren voor de 
in totaal ongeveer 40 koppels die in 
deze regio wonen.

Leeskring
In oktober nam ook weer een aan-
tal koppels deel aan de Leeskring. 
Ditmaal werd het boek “Hittegolf” van 
René Appel gelezen en vervolgens 
tijdens een avondbijeenkomst in de 
bibliotheek besproken. Een volgende 
Leeskring is inmiddels aangekondigd 
voor 4 februari 2014.
Vermeldenswaard is ook dat een 
groot aantal anderstaligen binnen 
ons project gebruik maakt van het 
aanbod van de bibliotheek van een 
gratis lidmaatschap voor een jaar. 
Indien gewenst kan dit gratis lidmaat-
schap vervolgens ook nog met een 
jaar worden verlengd. Een mooie 
vorm van samenwerking waarmee de 
bibliotheek uiteraard hoopt weer tal 
van nieuwe leden binnen te halen.

Bijeenkomst taalcoaches
Op 9 oktober vond de jaarlijkse bij-
eenkomst van taalcoaches plaats 
waaraan ditmaal door ongeveer 50 
personen werd deelgenomen. Ook 

dit evenement speelde zich af op 
de derde etage van de Centrale 
Bibliotheek. Ditmaal werd een pre-
sentatie gehouden over de uitspraak 
van het Nederlands door onze inmid-
dels zeer ervaren taalcoach Antoinette 
van der Maas. Zij werd als kind op 
het eiland Borneo al met een veelheid 
van talen in haar leefomgeving gecon-
fronteerd en werd later zowel lerares 
Frans als tolk/vertaler Engels. Veel 
anderstaligen hebben problemen met 
de uitspraak omdat bepaalde klanken 
hun vanuit hun moedertaal onbekend 
zijn. Zij kunnen ze daardoor vaak 
minder goed verstaan en ook niet uit-
spreken. Aan de hand van een aantal 
voorbeelden legde Antoinette haar col-
lega’s op een heldere manier uit hoe 
je het beste met deze problematiek 
kunt omgaan.

SamenSpraak Café
En tenslotte het SamenSpraak 
Café. Iedere eerste woensdag van 
de maand van 17.30 tot 19.30 uur 
is dit weer een klein feestje in het 
Leescafé op de begane grond van de 
bibliotheek, aldus initiatiefneemster 
Finy Sekuur. De laatste keer kwam 
men zelfs stoelen tekort!

Wim Koole

Tal van nieuwe ontwikkelingen 
binnen Gilde SamenSpraak Den Haag

Nora Mulder en Karel van der Linde, team-

leden SamenSpraak Den Haag-zuidoost.

SamenSpraak Café in de bibliotheek.
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Albert Koopmans
Een veelzijdige gids met passie
Je komt ze in alle historische steden 
tegen: stadsgidsen met of zonder 
vlaggetje of een opvallend gekleurde 
paraplu om hun ‘kudde’ volgelingen 
bij elkaar te houden. Het algemene 
beeld van zo’n gids is dat deze bij 
elk gebouw, monument of historisch 
object telkens zijn of haar standaard-
verhaal afdraait. De ervaren Haagse 
Gilde-gids Albert Koopmans kun je 
daar niet onder scharen. In zijn werk-
wijze wijkt hij van dit beeld sterk af.

Vrijwilligerswerk
We spraken over zijn vrijwilligers-
werk bij hem thuis in een voor het 
Haagse Statenkwartier typerend 
eind 19e-eeuws pand. Tot aan zijn 
pensioengerechtigde leeftijd was de 
geboren en getogen Hagenaar leraar 
natuurkunde en later conrector aan 
het Sint-Janscollege. Als je zo lang 
voor de klas van middelbare scho-
lieren hebt gestaan, maakt dat je al 
uiterst geschikt om een groep volwas-
sen toeristen en andere geïnteres-
seerden op een boeiende manier  
het een en ander te vertellen over de 
historie van de Haagse Residentie.

Brede interesse
De extra dimensie die de Gilde-gids 
aan zijn vrijwilligerswerk toevoegt, is 
zijn levenslange interesse voor de 
historie en schoonheid van de cul-

tuur. De vleugel in de voorkamer van 
zijn huis, die hij regelmatig bespeelt, 
verraadt zijn brede interesse. Onder 
meer was hij jarenlang dirigent van 
het Interparochiële Scola Cantorum 
Den Haag. Daarnaast is de camera 
zijn trouwe vriend, waarmee hij onder-
weg monumentale gebouwen en 
fraaie stadsgezichten vastlegt. Het 
Gilde is een trouwe afnemer van de 
plaatjes van deze fervente fotograaf. 
Onlangs zette Albert samen met 
Jacob Bijl een rondleiding uit langs 
Haagse monumenten voor een overi-
gens geslaagde fotowedstrijd.

Interne cursus
Drie jaar geleden volgde hij bij het 
Gilde de cursus voor stadsgids. 
Op 25 augustus ontving hij van de 
vrijwilligersorganisatie zijn welver-
diende certificaat. Sindsdien weet de 
enthousiaste verteller vele mensen 
te boeien tijdens de veel gevraagde 
Residentiewandelingen. Flexibiliteit 
is Alberts sleutelwoord. Hij is niet 
gebonden aan één soort wande-
ling. Met veel liefde en passie loopt 
hij met zijn gehoor ook langs de 
intieme liefdadigheidshofjes. Het zal 
niemand verbazen dat de bewoner 
van het Statenkwartier de wande-
laars met veel plezier wijst op de 
Jugendstilgevels en sierlijke glas-in-
lood ramen in zijn eigen woonwijk.

Anekdotes
Met tal van historische anekdotes 
en wetenswaardigheden verleven-
digt Albert ook de zogenoemde 
Oranjewandeling. In deze tocht langs 
de paleizen en monumenten komt 
de eeuwenoude band tussen de resi-
dentie en het Oranjehuis tot uiting. 
Samen met Rieks Toxopeus en Joke 
Zuidwijk stelde hij dit jaar de wande-
ling ‘Tweehonderd jaar Koninkrijk 
der Nederlanden’ samen. Tijdens de 
officiële introductie op 23 mei jl. liet 
Albert op verschillende momenten 
zien dat hij geen statische gids is en 
met gemak afwijkt van het verhaal 
over in de route opgenomen gebou-
wen en monumenten. Bij het overste-
ken van het van het Lange Voorhout 
bijvoorbeeld vertelde hij en passant 
dat het van oudsher knisperende 
schelpenpad een tijdje door een min-
der romantisch wegdek was vervan-
gen en waarom. Het had niets met 
het koninkrijk te maken, maar toch 
leuk om te horen.

De inmiddels doorgewinterde stads-
gids staat ondanks zijn uitgebreide 
kennis altijd open voor nieuwe infor-
matie. Je bent nooit te oud om te 
leren, is zijn motto. De mensen in zijn 
kielzog stellen soms vragen waar hij 
het antwoord niet op weet en gaat dit 
thuisgekomen gauw even uitzoeken. 
Het komt ook voor dat de stadsgids 
zelf iets nieuws ontdekt dat hem tij-
dens voorgaande wandelingen nooit 
eerder was opgevallen. Stilstaande 

Albert Koopmans (links) in actie tijdens een hofjeswandeling.  Vervolg op pagina 5 >>>
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voor het voormalige woonhuis van 
Koning Willem-Alexander zag hij 
onlangs voor het eerst dat op de 
afscheidingspaaltjes voor het huis de 
initialen AW stonden. 

Stilstand is achteruitgang. Daarom 
denkt Albert Koopmans samen met 
collega’s en andere mensen van het 
Gilde na over allerlei nieuwe moge-
lijkheden van wandelroutes door de 
stad. Deze betreffen niet alleen een 
bepaald onderwerp, maar ook routes 

die kunnen worden aangepast aan de 
wensen van speciale groepen.

Ondanks zijn algemeen geroemde 
vakmanschap blijft Albert Koopmans 
een bescheiden man. ‘Ik begrijp niet 
wat er bijzonder is aan mij om geïn-
terviewd te worden’, zei hij toen ik bij 
hem aanbelde. Het innemende karak-
ter van de gids overwon zijn schroom 
met een vriendelijk gebaar toch maar 
binnen te komen. 
 Carel Wiemers

Heeft u hulp nodig bij het zoeken 
naar een baan? Heeft u problemen 
op uw werk? Wilt u een advies bij 
uw studiekeuze? Zoekt u naar een 
andere invulling van uw dagelijks 
leven, als u geen werk meer heeft of 
met pensioen gaat? Heeft u behoefte 
aan begeleiding bij uw persoonlijke 
ontwikkeling? Met deze en vele ande-
re persoonlijke vraagstukken wil het 
Gilde een nieuwe activiteit starten 
onder de naam ‘Coaching’. 

Ervaren en deskundige 
vrijwilligers
Vanaf januari 2014 wordt begonnen 
met het werven van deskundige en 
ervaren vrijwilligers die mensen indi-
vidueel kunnen adviseren en begelei-
den. Het Gilde bestuurslid Guus Filius 
legt in het kort uit hoe de aanpak 
eruit zal zien bij deze vorm van advi-
sering. ‘Tijdens de gesprekken geven 
de vrijwilligers hun cliënten inzicht in 
de vorming van hun gedrag en geven 
daarbij aan hoe zij dit zelf duurzaam 
kunnen beïnvloeden met kennis van 
wat werkelijk voor hen van belang is. 
Zij zijn daardoor in staat betere keu-
zes te maken en de eigen talenten 
beter in te zetten en om te zetten in 
doelmatig gedrag. Het is de taak van 
de vrijwilligers hun cliënt aan te zet-
ten tot concrete acties om niet-doel-

matige denk- en gedragspatronen te 
doorbreken. Tevens gaan zij mensen 
leren op de juiste manier om te gaan 
met impasses en weerstand’.
In het juni-nummer van het Gilde 
Journaal had de voormalige organi-
satieadviseur bij de Rijksoverheid 
naar aanleiding van eigen onderzoek 
al verteld dat er duidelijk behoefte 
bestaat aan een dergelijke dienst-
verlening. Op grond daarvan had het 
bestuur besloten daar vorm aan te 
geven. ‘Met een werkgroep hebben 
we dit inmiddels handen en voeten 
gegeven. Met nieuw elan gaan we 
nu van start’, zegt Guus met veel 
enthousiasme.

Advies en ondersteuning
Naast de introductie van ‘Coaching’ 
wil het Gildebestuur de bestaande 
activiteit Advies en Ondersteuning 
van non-profit organisaties het 
komende jaar verder uitbouwen 
en versterken. ‘De vrijwilligers van 
het Gilde nemen geen zitting in het 
bestuur ervan maar adviseren het bij 
het formuleren van de doelstellingen 
en het beleid, het maken van werk-
plannen en begrotingen of het opzet-
ten van een administratie of een 
publiciteitsplan’, licht Guus nader toe.
Voorts wil het Haagse Gilde meer 
aandacht schenken aan de verbete-

ring van de bestaande hulpverlening 
aan mensen die door uiteenlopende 
oorzaken de weg zijn kwijtgeraakt in 
hun persoonlijke administratie. ‘Wij 
helpen hen bij het opnieuw op orde 
brengen van hun financiën’. Ook de 
bestaande activiteit betreffende de 
overdracht van kennis op het gebied 
van buitenlandse talen wil de vrijwil-
ligersorganisatie in het nieuwe jaar 
gaan optimaliseren.

Coaches en adviseurs
Ofschoon het Gilde over een grote 
groep vakbekwame en toegewijde 
vrijwilligers beschikt, is de organisa-
tie op zoek naar nieuwe coaches en 
adviseurs om de boven omschreven 
plannen te kunnen verwezenlijken. ‘De 
mensen dienen over voldoende kennis 
en ervaring op genoemde gebieden te 
beschikken en sterk gemotiveerd te 
zijn om zich belangeloos enkele uren 
per week voor dit werk in te zetten. 
Het Gilde is toegerust om effectief te 
bemiddelen tussen de hulpverleners 
en cliënten. Tevens wil het Gilde gaan 
zorgen voor de nodige trainingen en 
begeleiding van de vrijwilligers’, met 
welke woorden Guus hoopt de komen-
de tijd vele nieuwe mensen te kunnen 
aantrekken.

Carel Wiemers 

Coaching een nieuwe 
Gilde activiteit voor 2014

Kijk eens op 
onze nieuwe  

website:

www.gildedenhaag.nl

<<< Vervolg van pagina 4
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Het Gilde Journaal verschijnt  
4x per jaar in een oplage van  
700 ex. en is een uitgave van 
Stichting ‘t Gilde Den Haag 
Riviervismarkt 2
2513 AM Den Haag
Geopend maandag t/m vrijdag 
van 9.30 – 12.30 uur
Telefoon 070 356 12 81
E-mail info@gildedenhaag.nl
Website www.gildedenhaag.nl

Gilde Samenspraak
samenspraakdenhaag@gmail.com

Redactie Wim Koole, 
Nora Mulder, Jean van Olffen  
en Carel Wiemers
Eindredactie Mariet Hubatý 
Telefoon 070 393 59 12
E-mail hubaty@ziggo.nl

Productie: 
Knijnenburg Producties, Rijswijk

Zondag 26 januari 2014
Estland, Letland en Litouwen
Deze landen zijn sinds 1991 weer 
onafhankelijke staten. De drie 
mooie hoofdsteden Tallin, Riga en 
Vilnius trekken nu talrijke toeristen. 
De digitale foto’s tonen zowel over-
eenkomsten als grote verschillen in 
geschiedenis, taal en godsdienst. 
Een verhaal voor thuisblijvers en 
potentiële reizigers.
Spreker: Drs Aart Rietveld,  
oud-leraar (kunst)geschiedenis.

Zondag 23 februari 2014 
Haagsche Primeurs, deel 2
Annemargriet Vaartjes vertelt over 
de noviteiten op allerlei gebied die 
Den Haag in Nederland introduceer-
de. Er zijn diverse nieuwe onder-
werpen gevonden, bijvoorbeeld op 
het gebied van onderwijs, zoals de 
Kookschool, de oudste academie 

voor lichamelijke opvoeding,  
of de nieuwe onderwijsvormen,  
gebaseerd op de ideeën van 
mevrouw Montessori en Jan 
Ligthart.
Spreker: Annemargriet Vaartjes, 
auteur van Haagsche Primeurs en 
o.a. jarenlang stadsgids bij het 
Gilde Den Haag.
 
Zondag 23 maart 2014
Kind in oorlogstijd, meerdere 
malen aan de dood ontsnapt
‘Met de dood op de hielen’ is de 
titel van het boek dat de journalist 
Carel Wiemers op verzoek van zijn 
kleinkinderen schreef over zijn  
ontsnapping ternauwernood aan  
de deportatie naar de gaskamers 
van Sobibor en over andere,  
soms zeer dreigende situaties  
die hij als kind meemaakte tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.
Spreker: Carel Wiemers, journalist.

Sprekershoek

Aanvang 14.00 uur in Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10 te Voorburg. 
Vrije toegang. Bereikbaar met HTM tram lijn 2, uitstappen Elzendreef.

Haagsche Primeurs 
ISBN 978-90-9026954-2

Het boekje kan worden afgehaald bij het 
Gilde aan de Riviervismarkt 2. 
Prijs € 7.50. 

Het is echter ook verkrijgbaar bij de volgende boekhandels 
in Den Haag:

Callas’ Boekhandel, De Savornin Lohmanplein; 
Couvée, Van Hoytemastraat; Haagse Boekerij, Frederikstraat; 
Primera, Fahrenheitstraat; Primera, Bankastraat; 
Polare, Spuistraat; Van Stockum, Herengracht.
Verder nog bij: Boekhandel van Atten, Emmapark, Pijnacker.
Kantoorboekhandel Boersen, Prins Frederiklaan, Leidschendam,
alsook bij het VVV Uitburo, Spui en het Haags Historisch Museum.

HAAGSCHE
PRIMEURSHAAGSCHE
PRIMEURS

Annemargriet Vaartjes

Het Gilde Den Haag staat voor kennis-

overdracht. Via deze onafhankelijke 

organisatie stellen vrijwilligers hun kennis, 

kunde en ervaring belangeloos beschikbaar 

aan iedereen, die daar een beroep op doet.

Stadswandelingen in en om Den Haag 

onder begeleiding van een gids maken een 

belangrijk deel uit van de activiteiten.

Het Gilde Den Haag bestaat dit jaar 

25 jaar. De Gemeente Den Haag heeft 

met een donatie aan de jubilerende 

Stichting ’t Gilde Den Haag de uitgifte van 

dit boekje mogelijk gemaakt. 

De opbrengst van dit boekje komt ten 

goede aan deze stichting.

Voor nadere informatie: 

www.gildedenhaag.nl

Den Haag beschikt over een bijzondere 

aantrekkingskracht. De stad waar de 

sfeer van deftig en voornaam nog steeds 

voelbaar is. De stad aan zee of achter de 

duinen en de stad van de pleinen gevuld 

met terrassen. De stad van vrede en 

recht, met vele interna tionale organisa-

ties. De stad van ‘Jantje met zijn mandje’, 

een stad om trots op te zijn. 

Maar ook de stad met primeurs! De stad 

die vooral in de 19de eeuw voorop liep 

met nieuwe ontwikkelingen. De stad die 

als eerste in Nederland noviteiten intro-

duceerde, onder andere op het gebied 

van vervoer, architectuur, sport, kunst en 

techniek. En daar gaat dit boekje over. 

Geen diepgaande geschiedkundige ver-

halen, maar een praatje bij een plaatje. 

Weetjes voor de inwoners van Den 

Haag, die nog trotser op hun stad zullen 

worden. Weetjes voor de bezoekers 

van deze enigszins ingetogen stad met 

zoveel verrassende aspecten.

Annemargriet Vaartjes is sinds 2002 

gids bij het Gilde Den Haag. Naast 

het geven van verschillende rondlei-

dingen, heeft zij diverse wandelingen 

samengesteld. Ook houdt zij op verzoek 

lezingen over Haagse onderwerpen. 

Deze hobby en haar passie voor Den 

Haag brachten haar op het idee om op 

zoek te gaan naar Haagse primeurs. 

Bij de lezing over ‘Haagsche primeurs’ 

zal dieper op de onderwerpen worden 

ingegaan. Annemargriet hoopt op deze 

manier haar enthousiasme voor de 

stad met anderen te kunnen delen.

Voor nadere informatie: 

www.denhaaginvogelvlucht.nl
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Leuk Kerst-cadeautje!

Het bureau van het Gilde is gesloten van 24 december t/m 1 januari.


