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Gilde J•urnaal
Vrijwillige Professionals

Wij nemen binnenkort afscheid van 
het gedenkwaardige jaar 2015, 
gedenkwaardig in een aantal opzich
ten. Terwijl ik dit schrijf ligt Brussel  
al enige dagen lam door een terreur
dreiging, ruim een week na de ver
schrikkelijke aanslagen in Parijs. Ik 
ga daar niet veel over schrijven, maar 
verwijs graag naar de ingezonden 
brief van burgemeester Van Aartsen 
in het AD van 21 november, ook 
gepubliceerd op de website van de 
Gemeente (www.denhaag.nl). 
Ter overdenking citeer ik hier een  
alinea uit die brief:
Na de eerste schrik, het verdriet en 
de woede, klonk meteen de vraag: 
kan zoiets ook hier gebeuren? En alle 
bestuurders in ons land hebben eer-
lijk geantwoord: ja, het kan ook hier 
gebeuren. Het is goed om ons dat te 
realiseren. Wij moeten niet naïef zijn. 

Wij, vrijwilligers van het Gilde Den 
Haag, staan midden in onze samen
leving en gaan dan ook in 2016 door 
met te doen waar we goed in zijn, en 
dat is door professionele kennisover
dracht een brug slaan naar anderen, 
ook naar mensen uit andere culturen. 
Zoals gebruikelijk zullen we dan ook 
inspelen op thema’s en uitdagingen 
die zich voordoen, al of niet voor
spelbaar. Dit voorwoord is géén jaar
verslag, maar toch wil ik aandacht 
geven aan enige kernpunten van het 
afgelopen jaar.

SamenSpraak
De brugfunctie naar andere culturen 
is misschien wel het meest, maar 

niet uitsluitend, duidelijk in ons  
project SamenSpraak, waar 
Nederlandse taal en cultuurover
dracht plaatsvindt door zo’n 220  
taalkoppels waarvan de anders
taligen ruim 70 nationali teiten  
hebben.

Individueel Advies
Ook het project Individueel Advies  
is ‘op stoom’ gekomen met een team 
van bekwame vrijwillige coaches die 
met hun ervaring in management,  
in personele begeleiding en in  
(finan ciële) organisatie, medeburgers 
belangeloos verder helpen.
Voorts blijven de taaldocenten  
eveneens een belangrijke bijdrage 
leveren binnen Individueel Advies.

Stadswandelingen
Het jaar 2015 was herkenbaar en 
zichtbaar in het repertoire van onze 
Stadswandelingen met een viertal 
herdenkingswandelingen. Op de  
eerste plaats met de voortzetting van 
‘200 jaar Koninkrijk’, in 2013 begon
nen. De tijdlijn volgend is de 100ste 
sterfdag van Hendrik Mesdag her
dacht met een aan hem gewijde wan
deling; dit in samenwerking met ‘het’ 
Panorama. Vervolgens werd in twee 
wandelingen aandacht geschonken 
aan de Tweede Wereldoorlog die 70 
jaar geleden eindigde. De eerste voer
de door het Bezuidenhout, dat door 
een tragische navigatiefout de bom
men heeft geïncasseerd die bedoeld 
waren voor een V2lanceerinstallatie 
in het Haagse Bos; de tweede ging 
langs de bunkers van de Atlantikwall. 

Genoemde grotere projecten, maar 
ook de kleine (Sprekershoek, Taal en 
Aquarelleerlessen) werden en worden 
op adequate wijze ondersteund door 
de medewerkers van ons bureau.

Wij beseffen dat vrijwilligerswerk niet 
vrijblijvend is, het is een verantwoor
delijke bezigheid die vereist dat de 
organisatie doelmatig en doeltreffend 
blijft en de kennis van de vrijwilligers 
niet veroudert. Aan beide facetten 
is dan ook in het afgelopen jaar veel 
aandacht besteed, veelal intern, 
maar ook waar nodig met behulp  
van expertise van buiten.

Gilde Den Haag heeft in de loop  
der jaren een alom gewaardeerde,  
herkenbare en vaste plaats veroverd 
in onze stad. Aan ieder van onze 
vrijwilligers is veel dank verschuldigd 
voor hun belangeloze bijdrage. 

Om nog een alinea uit de brief van  
de burgemeester te citeren:
Dit is onze samenleving. En al maken 
wij ons zorgen over angstaanjagende 
gebeurtenissen: die samenleving laten 
wij niet kapotmaken door ideologische 
pyromanen, haatzaaiers en  
onverdraagzamen.

Het lijkt mij een trefzekere weergave 
van datgene waar wij voor staan.

Namens het bestuur wens ik u en 
allen die u lief zijn ook in het komen
de jaar toe dat het in harmonie, voor
spoed en gezondheid moge verlopen, 
ingeluid door heel fijne feestdagen.

  Jan Spoelstra, voorzitter

December gedachten
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Taalcoach bij 
SamenSpraak 

Al vanaf de middelbare school, waar 
ik hoge cijfers haalde voor talen, ben 
ik er door geboeid, daarom ging ik 
talen bestuderen, ook in het buiten
land. Ik merkte dan ook al op jonge 
leeftijd hoe belangrijk de taal is, als 
je in een ander land bent. Vandaar 
dat ik ook al heel mijn leven in 
Nederland mensen begeleid bij het 
leren van onze taal, via allerlei organi
saties en stichtingen, waaronder ook 
Gilde Den Haag. Daar sta ik al jaren 
ingeschreven als scriptiebegeleider 
en helper bij de Nederlandse taal aan 
hoogopgeleiden. En nu dan al weer 
vijf jaar bij Samen Spraak, van waaruit 
ik doorgaans drie hoogopgeleide  
taalmaatjes per week heb.
Kortgeleden kwamen twee extaal
maatjes bij me op bezoek, Magaly, 
taalwetenschapper uit Peru, die 
nu lesgeeft aan de Universiteit in 
Amsterdam en Adriana een arts 
uit Mexico. Adriana heeft net alle 
coschappen met goed gevolg 
doorlopen en had onlangs een 
sollicitatie gesprek in Amsterdam 
om zich te specialiseren. De profes
soren complimenteerden haar zelfs 
met haar goede beheersing van de 
Nederlandse taal.
Mijn huidige taalmaatje is Darya, 
arts uit WitRusland, die na een jaar 
weer bij haar huisarts kwam en die 
als eerste zei: ‘wat spreek je al goed 
Nederlands’. Zo kan ik nog wel even 
doorgaan, maar zeg alleen maar, 
hulde aan Gilde Den Haag, aan Gilde 
SamenSpraak en de goede organi
satie daarvan, en aan al die gemoti
veerde jonge mensen, die in ons land 
willen werken en/of verder studeren.
Heerlijk om daaraan een bijdrage te 
mogen leveren.
 
Jitske van der Meer, taalcoach  

Gilde SamenSpraak,  
hoe werkt het project in de praktijk?

Om onze lezers wat meer inzicht te geven in het taalmaatjes project 

Gilde SamenSpraak hebben wij een contactpersoon, een taalcoach en 

een anderstalige gevraagd enkele regels te schrijven over hun ervarin-

gen. De werkelijkheid is echter ingewikkelder dan hier wordt voorge-

steld. Zo is het lang niet altijd de contactpersoon die tevens de intake 

gesprekken voert, zoals Nora Mulder schrijft. Taken binnen het team 

ontwikkelen zich al naar gelang de mogelijkheden en wensen van de 

deelnemers en de behoefte van de organisatie. En dat alles in goed 

overleg zoals dat binnen een vrijwilligersorganisatie behoort te gaan. 

De ontwikkeling van Gilde SamenSpraak Den Haag vormt een boei
end avontuur voor al onze vrijwilligers die het leuk vinden steeds weer 
nieuwe mensen te ontmoeten, nieuwe uitdagingen aan te gaan en 
dat niet alleen binnen de nauwe grenzen van de stad. Die zijn immers 
nauwelijks meer van deze tijd. De ontwikkelingen buitelen over ons 
heen. Den Haag vormt een  weliswaar belangrijk  onderdeel binnen de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ik moet daar nog aan wennen  u 
ook denk ik  en het zal ongetwijfeld consequenties hebben. Welke? 
Dat zal de toekomst leren.
  Wim Koole

Om samen te gaan spreken zijn drie 
componenten nodig, een contactper
soon, een Nederlandse taalcoach en 
een anderstalige. De contactpersoon 
voert de intakegesprekken met de 
anderstalige en de taalcoach. Daarna 
wordt de koppeling gemaakt waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehou
den met regio, beschikbaarheid en 
gemeenschappelijke interesses.
Als de kennismaking geslaagd is gaat 
het SamenSpraakkoppel verder als 
taalmaatjes voor de periode van een 
jaar op basis van minimaal een uur 
per week.
Het voorbereidende werk van de  
contactpersoon is leuk en divers en 
in de afgelopen vijf jaar heb ik veel 
geleerd en al heel wat interessante 
mensen de revue zien passeren.
Een heel bijzondere taalcoach is 
Jitske van der Meer. Zij is taalcoach 

voor SamenSpraak vanaf het eerste 
uur en werkt het liefst met hoog
opgeleide taalmaatjes.
De taalmaatjes moeten bereid zijn 
naar Voorburg te komen want  
Jitske is niet meer zo mobiel.
Bovendien hanteert Jitske een streng 
regime en dient het taalmaatje echt 
goed gemotiveerd zijn om haar als 
taalcoach te kunnen krijgen. Maar 
dan heb je ook wat, want binnen 
de kortste keren spreken, schrijven 
en lezen de taalmaatjes vloeiend 
en foutloos Nederlands. Maar het 
belangrijkste is dat ze er heel veel 
plezier in hebben en de uitwisseling 
van cultuur en taal er voor beiden is 
‘ter lering ende vermaek’.
 
Nora Mulder,
coördinator SamenSpraak/taalcoach

Het motto van SamenSpraak:  
Samen leven? Samen spreken!
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Voor mij, als van origine buitenlandse 
arts, is het erg belangrijk om de 
Nederlandse taal in al zijn facetten te 

beheersen. Mijn kwestie van het leren 
van het Nederlands duurde al een jaar 
en zeven maanden. In deze periode 

bereikte ik het taalniveau dat gewenst 
is, waarna er in Nederland niet zo veel 
mogelijkheden meer zijn, als je een 
hoger taalniveau (C1C2) wilt krijgen.
Ik ben nu bijna een jaar bij ‘Samen
Spraak’ van de stichting Gilde Den 
Haag ingeschreven. Tijdens mijn 
intakegesprek met Finy Sekuur zei 
ik direct dat ik op zoek was naar 
iemand die streng zou zijn en die alle 
aspecten van de taal met mij zou 
kunnen bespreken en beoefenen. 
Zo ben ik bij mijn huidige taalcoach, 
Jitske van der Meer, terechtgekomen. 
Ik voel me ontzettend gelukkig, want 
ze helpt mij de grote stappen in de 
Nederlandse taal te maken. Elke 
les is heel nuttig en informatief voor 
mij niet alleen in de zin van kennis 
van de taal maar ook het leren van 
de culturele eigenschappen van het 
Nederlandse volk.

Ik wil Gilde SamenSpraak bedanken 
en ook mevrouw Sekuur voor de hulp 
met het uitzoeken van een passende 
taalcoach voor mij en Jitske voor haar 
geduld, aandacht en hulp met het 
leren van de taal.
 
Darya Balvanovich, taalmaatje

Afscheid van twee trouwe Gildevrijwilligers

Mijn taalavontuur

Jitske van der Meer en Darya Balvanovich.

Eind oktober tijdens een bijeenkomst 
van bestuur, bureaumedewerkers en 
coördinatieteam SamenSpraak is 
afscheid genomen van Els Groenland. 
De afgelopen 20 jaar heeft zij met 
veel plezier, enkele dagdelen per 
week op het bureau van het Gilde, de 
contacten tussen aanvragers en vrij
willigers tot stand gebracht. Ook de 
administratieve verwerking daarvan 
was bij haar in goede handen. Haar 
man Piet, helaas geruime tijd geleden 
al overleden, was ook jarenlang gids 
bij het Gilde.
 
Met warme woorden uitte voorzitter, 
Jan Spoelstra, namens het Gilde 
zijn waardering, respect en dank 

voor haar jarenlange vrijwillige inzet 
en bood haar een ets aan van een 
Haags tafereel.

Ook de nodige woorden van dank 
wijdde hij aan bestuurslid Cor 
Verhülsdonk, die na 14 jaar zijn  
functie neerlegt. Hij vertegenwoor
digde het Gilde in de afgelopen 
jaren onder meer in de Raad van 
Afgevaardigden van Gilde Nederland, 
de koepelorganisatie waar de Gilden 
in het land onder vallen. Ook nam Cor 
namens het Gilde Den Haag actief 
deel aan de bijeenkomsten van de 
Gilden van Zuid Holland. Aanvankelijk 
was hij ook actief bij het organiseren 
van Gilde stands op openbare mani

festaties in Den Haag en bij de start 
van Sprekershoek, waar hij ook nog 
jarenlang een gastheerrol bleef ver
vullen. In de tijd dat Gilde Den Haag 
nog veel vrijwilligers had die in hun 
hobby zoveel deskundigheid hadden 
opgebouwd dat zij die kennis als vrij
williger graag aan anderen beschik
baar stelden deed Cor daar met veel 
hartstocht aan mee. Zijn hobby: het 
snoeien van fruitbomen.

Zowel Els als Cor zullen vast actief 
blijven. Gilde Den Haag wenst hen 
een gezonde en prettige voorzetting 
van hun pensioentijd.
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Communicatief, ondernemend,  
creatief, dynamisch en sprankelend. 
Deze eigenschappen maken Vronie 
van Manen uitstekend geschikt de 
regeringsstad te promoten. Dat was 
de secretaris van het Gilde Den Haag 
Mariet Hubatý niet ontgaan. Daarom 
heeft zij in januari van dit jaar de 
programmamanager van het Bureau 
Binnenstad Den Haag weten te  
strikken voor een vrijwilligersfunctie 
bij het Gildebestuur.

Een tweede waarom Mariet haar 
graag in de leiding wilde hebben,  
was vanwege haar uitgebreide kennis 
en het netwerk aan contacten dat zij 
meebracht. ‘Bovendien draagt haar 
benoeming bij aan de gewenste  
verlichting van de werkzaamheden 
van het bestuur door het overnemen 
van enkele taken’, aldus Mariet. 

In april vorig jaar ging Vronie met 
pensioen. Nauwelijks had ze haar 
dagelijkse werkzaamheden bij het 
Haagse bureau definitief neergelegd 
of het begon al bij haar te kriebelen. 
Ze wilde de vrijgekomen tijd graag 
met andere activiteiten opvullen. 
Zij droomde ervan met een groepje 
belangstellenden door Den Haag te 
wandelen en hen allerlei interessante 
wetenswaardigheden over deze naar 
haar mening ‘in alle opzichten  
prachtige stad’ te vertellen.

De avontuurlijk ingestelde Vronie had 
in het verleden al menigmaal familie
leden, kennissen en vrienden van bui
ten die bij haar op bezoek kwamen, 
al wandelend door het Haagse laten 
zien wat deze stad allemaal te bieden 
heeft. Het kwam haar dan ook prima 
uit toen het Gilde in het begin van dit 
jaar haar de mogelijkheid bood een 
cursus als stadsgids te volgen.
Dat was niet tegen dovenmans
oren gezegd. Energiek als ze is 
stortte Vronie zich in april van dit 

jaar met hart en ziel op de gidsen
opleiding, die zij succesvol wist af 
te ronden. Sindsdien heeft ze als 
officiële Gildegids al een aantal 
Residentiewandelingen gemaakt voor 
zo’n tien tot vijftien geïnteresseerden 
gemiddeld per keer.

Als het kan, wil ze graag ook andere 
stadswandelingen maken die het 
Gilde in zijn pakket heeft. Welke weet 
Vronie nog niet. Ze moet zich  
overigens wel eerst inwerken in  
de verschillende thema’s van de  
afzonderlijke routes door de stad. 
Voor haar is dat geen enkel bezwaar. 
‘Ik verdiep me graag in de historie en 
achtergronden van deze unieke stad’.

‘Vooruitstrevendheid’ is een karakter
trek die Vronie op het lijf geschreven 
staat. Dit blijkt wel uit haar ambitie 
die zij als kersverse stadsgids en 
beginnend bestuurslid van het Gilde 
toont. ‘De kwaliteit van de rond
wandelingen en stadsgidsen is echt 
goed. Dat moeten we zeker zo hou

den. Dat geldt ook voor het Gilde als 
geheel. Maar er valt nog meer uit te 
halen. Ik denk onder meer aan het 
opstellen van een communicatieplan. 
We moeten goed kijken naar de  
doelgroepen en hetgeen wij doen 
regelmatig evalueren’, zegt ze. 
Kortom: ‘Kwaliteit moet hoog in  
ons vaandel staan’.

Vronie streeft ernaar al het moois 
wat de regeringsstad te bieden heeft 
naar buiten uit te stallen. ‘De vraag 
is hoe krijg je het voor elkaar dat 
inwoners van Den Haag trots op hun 
stad worden en bezoekers van buiten 
hun bewondering voor deze stad mee 
naar huis nemen en daar verbreiden’. 
Ze is weliswaar in het landelijke Elst 
in de Betuwe geboren en getogen. 
Toch heeft ze Den Haag, waar ze nu 
al lange tijd woont, volledig in haar 
hart gesloten. ‘Ik voel me een echte 
ambassadeur van Den Haag’.  
       

Carel Wiemers

Vronie van Manen
Dé Ambassadeur van Den Haag

Vronie van Manen aan het werk als Gildegids.
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Ruim dertig vrijwilligers van het Gilde 
Den Haag hadden op 11 november 
jl. de eer een bezoek te brengen aan 
het Kabinet van de Koning. Dit is 
gevestigd in een bijzonder fraai his
torisch pand op de Korte Vijverberg, 
van waaruit men van een prachtig  
uitzicht over de hofvijver geniet. 

In het Kabinet van de Koning kom je 
niet zo gemakkelijk binnen en zeker 
niet met zo’n grote groep; maar is men 
eenmaal binnen, dan wacht een gast
vrij onthaal. In ons geval werden wij 
welkom geheten door Nico Hok, mede
werker binnen het Kabinet. Hij had al 
heel wat keren onze gidsen tijdens 
een stadswandeling langs zien lopen 
en stil zien staan bij de monumentale 
entree. Zijn idee ons uit te nodigen 
was in goede aarde gevallen bij  
drs. F.J.J. Princen, plaatsvervangend 
directeur van het Kabinet, die ons 
vervolgens begroette en meenam naar 
de hoogste verdieping om een presen
tatie te geven van hoe deze kleine 
rijksorganisatie (28 fte) de Koning 
ondersteunt in de uitoefening van zijn 
constitutionele werkzaamheden.

Nederland is een constitutionele 
monarchie. Dit betekent dat Koning 
Willem Alexander zich te houden 
heeft aan strikte regels, dat hij moet 
samenwerken met een regering waar
van hij weliswaar deel uitmaakt, maar 
niet de voorzitter is. Dat is immers 
premier Mark Rutte. Het Kabinet 
van de Koning vormt de verbindende 

schakel tussen de premier, de ove
rige bewindslieden en het ambtelijke 
apparaat enerzijds en de Koning, zijn 
Huis en hofhouding anderzijds. Het 
Kabinet heeft geen bevoegdheden 
maar verantwoordelijkheden, is in het 
samenspel tussen Koning en Premier 
geen speler.

In goed overleg wordt de agenda van 
de Koning hier wekelijks vastgesteld 
en daar worden ook de overige leden 
van het Koninklijk Huis in betrokken, 
evenals de ministers. Jaarlijks bereidt 
het Kabinet de vele honderden 
bezoeken, ontvangsten, gesprekken 
en beëdigingen door de Koning voor. 
Ook worden hier jaarlijks ruim 2500 
wetten, algemene maatregelen van 
bestuur en Koninklijke Besluiten ver
werkt en gearchiveerd. En tenslotte 
behandelt men in eerste instantie 
de vele duizenden verzoeken waarin 
burgers en andere belanghebbenden 
zich tot de Koning richten.

Een mijlpaal in de recente geschiede
nis van het Kabinet vormde de troons
wisseling, die op 30 april 2013 plaats 
vond in het Paleis op de Dam. Dit 
evenement moest tot in de kleinste 
finesses worden voorbereid en toen 
het grote moment daar was mocht 
daarbij niets maar dan ook niets fout 
gaan. Immers heel Nederland, de 
hele wereld, was via de tv getuige. 
De heer Princen wist boeiende staal
tjes te vertellen zoals het feit dat de 
akte van abdicatie na ondertekening 

door Koningin Beatrix en haar opvol
ger ook door alle leden van kabinet 
getekend moest worden. Dat deden 
ze met speciale vulpennen die op het 
juiste moment gebruiksklaar dienden 
te zijn. Ze moesten minutenlang in 
beweging worden gehouden zodat de 
inkt er gemakkelijk uit kon vloeien. 
Vervolgens moest het belangrijke 
document buiten het beeld van de 
camera’s om zo snel mogelijk naar 
een kluis worden gebracht. 

Belangrijker dan dit soort feitjes is de 
persoonlijke samenwerking tussen 
Koning en Premier. ‘Beiden zoeken 
elkaar op, op grond van welbegrepen 
eigenbelang’, aldus de heer Princen. 
Koningschap houdt in: ‘aandacht 
schenken en aanzien geven’. Vaak 
gaat het ook om inspelen op de 
actualiteit. Zo worden momenteel 
werkbezoeken gepland aan instan
ties die zich bezighouden met het 
vluchtelingenprobleem. Het Kabinet 
heeft bij dit alles tevens de taak om 
de Koning zo goed mogelijk te infor
meren. Zijn gesprekken moeten zich 
kunnen focussen op waar de ander 
mee bezig is, dan worden het betere 
gesprekken. ‘Werken bij het Kabinet 
van de Koning betekent werken voor 
Nederland, een land waarin iedereen 
zich gelukkig moet kunnen voelen’, 
aldus de heer Princen.

Wim Koole

Gildegidsen op bezoek bij het Kabinet van de Koning 

 Foto: Vronie van Manen

Foto: Guus van Geer
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Met de uitreiking van het bijbehoren
de certificaat hebben tien vrijwilligers 
hun opleiding tot stadsgids van  
Den Haag afgerond. Dit vond plaats 
tijdens de tweemaandelijkse  
zogeheten Hof Cultuur bijeenkomst. 
Voorafgaand aan deze samenkomst 
namen de nieuwelingen deel aan 
een rondleiding in de Oud Katholieke 
Kerk, gevolgd door een gezamenlijke 
lunch. 

Daarmee beschikt het Gilde nu over 
een zestigtal gidsen. Wie zijn die 
mensen en wat beweegt hen dit 
leuke vrijwilligerswerk te doen? Het 
is een heel divers gezelschap met 
totaal verschillende achtergronden. 
Wat zij met elkaar gemeen hebben 
is hun grote belangstelling voor de 
geschiedenis van Den Haag. Steeds 
zijn ze erop uit meer over de stad te 
weten te komen en zich in de achter
gronden ervan te verdiepen. Het is 
hun passie deze verworven kennis 
aan anderen over te dragen.

Education Permanente
Om hun kennis op peil te houden 
organiseren de gidsen zelf regelmatig 
excursies en bezoeken zij lezingen. 
Tijdens de tweemaandelijkse  

bijeenkomst houdt veelal een van hen 
een verhandeling over een historisch 
interessant onderwerp. Tegelijkertijd 
bieden dergelijke samenkomsten hen 
de gelegenheid allerlei wetenswaar
digheden met elkaar uit te wisselen; 
ook de onderlinge band wordt hier
door versterkt.

Zo geeft Annemargriet Vaartjes in 
het kader van education permanente 
begin 2016 als (opfris)cursus ‘De 
geschiedenis van Den Haag in vogel
vlucht’. De gidsen kunnen zich hier
voor opgeven bij het bureau van het 
Gilde. Annemargriet gaf haar cursus 
al eerder bij de Volksuniversiteit. 

Nieuwe Gildegidsen

Nieuwe gidsen met opleiders: van links naar rechts: Willem Tieman (opl),  
Vronie van Manen, Ellen Milders, Govert Christianen, Rob van Venetië,  
Joke Zuidwijk (opl.), Henders de Soeten, Jopie Sierts, Guus van Geer, Pieter de Vries  
en Harry van Kempen (opl.). Afwezig nieuwe gidsen: Nico Hergaarden en Lida Tanis.

Als dank voor de belangeloze inzet 
van de Haagse vrijwilligers heeft de 
Gemeente Den Haag de webwinkel 
www.denhaagdoet.nl geopend.
Tot het einde van 2015 kunnen alle 
Haagse vrijwilligers hierop een mooie 
waardering uitkiezen.
Elke vrijwilliger ontvangt per kalender

jaar 20 credits, vrij te besteden aan 
leuke (Haagse) producten, cursus
sen en uitstapjes, zoals een com
putercursus, een taalcursus bij ROC 
Mondriaan, een film bij Pathé, gratis 
entree Madurodam, een tegoed voor 
een voorstelling bij de Koninklijke 
Schouwburg, Bowlen bij Bowling 

Scheveningen, Schaatsen en/of skiën 
op de Uithof, Vrij zwemmen in Haagse 
zwembaden, een tegoed bij Rituals 
of Dille en Kamille of een Maaltijdbox 
voor twee personen van Matthijs 
Maaltijdbox.
Ga naar www.denhaagdoet.nl  
en maak een keuze!
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In 1811 werd Nederland ingelijfd 
door Frankrijk. Sindsdien golden hier 
Franse wetten. Onder andere werd 
vastgesteld dat veilingen van roerend 
en onroerend goed moesten gebeu
ren onder toezicht van een notaris. 

De Haagse notarissen hebben toen 
een vereniging opgericht die de voor
malige burgemeesterswoning aan de 
Nobelstraat aankocht. Dit werd het 

veilinghuis. Het gebouw is nog steeds 
in het bezit van de Vereniging der 
Notarissen. In 1812 is hier de eerste 
veiling gehouden.

Het venduhuis (spelling volgens het 
groene boekje) hoort tot de Haagse 
dingen die een gids zou moeten ken
nen. Alle reden voor een bezoek, 
en een excursie (met dank aan Han 
Bruin).

Na ontvangst door de directeur 
zijn we rondgeleid door mevrouw 
Philomeen van ’t Hooft. We bleken 
terecht te zijn gekomen in een leven
dig en interessant bedrijf dat we 
gedurende de uitgebreide en zeer 
boeiende rondleiding van vele kanten 
hebben bekeken. Om hier te beschrij
ven wat er allemaal te zien is zou veel 
te veel ruimte vergen. Wie meer wil 
weten kan het beste ter plekke gaan 
kijken. 

Albert Koopmans

Bezoek aan het Venduehuis der Notarissen

Foto: Albert Koopmans

Met een groep gidsen uit Amsterdam 
een Residentiewandeling in Den Haag. 
Een bijzonder verrassende ervaring.

Waarom Den Haag? 
Omdat een oudcollega naar hier is 
verhuisd en hen de stad wil laten zien.
Gidsen uit Amsterdam: veel humor, 
een vleugje chauvinisme, maar  
ook zeer geinteresseerd en heel  
nieuwsgierig. 
Na afloop positieve reacties over  
Den Haag. Amsterdam staat natuurlijk 
op 1, maar Den Haag nu wel op 2!!
Wij ook een keer naar Amsterdam?

Leo de Munk

Gildegidsen Amsterdam op bezoek in Den Haag

Coaching, Advies voor 
non-profit organisaties en 
hulp bij thuisadministratie
Kent u mensen in uw omgeving 
waarvoor Individueel Advies iets 
kan betekenen, adviseer hen dan 
eens contact op te nemen met 
het Gilde Den Haag. Meer info: 
www.gildedenhaag.nl/
individueeladvies.php

lucida Grande

Amsterdamse Gildegidsen bij de Haagse Louis Couperus. 
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In de bus komen we tot een ontdek
king: we hebben ‘twee kapiteins’ 
aan boord. Dit zou bij zeelieden geen 
genade kunnen vinden. Het doel van 
de reis: Schoonhoven en Oudewater 
‘twee steden’ dus.  

Na enkele kilometers rijden zit de 
stemming er al in, als één van de 
kapteins, Joke Zuidwijk, ons vertelt 
over het ontstaan en de  
geschiedenis van Schoonhoven. 
In Schoonhoven, in het Zilver
museum, wacht de koffie op ons. 
Na een rondwandeling langs al het 
mooie zilver van de Zilverstad, naar 
buiten waar gidsen ons rondleiden 
en ons vertellen over die prachtige, 
oude stad. Een belevenis! Na een 
uur wandelen wacht ons bij restau
rant ‘Belvedère’ een voortreffelijke 
lunch. Na brood, koffie en wijn weer 
de bus in. Onze tweede kapitein, 
Marianne Post, vertelt ons alvast 
over Oudewater. Niets te veel gezegd, 
Marianne. Oudewater is schitterend 
met zijn mooie, oude geveltjes. Twee 
steden, Schoonhoven en Oudewater, 
mooie stadjes om nog eens naar 
terug te keren. Lof voor beide  
‘gezagvoerders’. 

Otto van Soldt 

Naar (de) twee steden 
Uitstapje met bureaumedewerkers en gidsen

Stadhuis Oudewater Foto: Tjalling Dijkstra

Ridderzaal
‘Ik laat jullie bij hoge uitzondering 
via de hoofdingang uit, maar de 
deur mag maar half open’. Dat zei 
Miriam Evers, manager van het 
Binnenhofcomplex, na afloop van een 
rondleiding door de besloten zalen en 
gewelven achter de Ridderzaal.
De rondleiding vond onlangs plaats 
dankzij de contacten van Gerard 
Raven, onze zeer ervaren stadsgids, 
voor de nieuwe lichting gidsen van 
het Gilde. De rondleiding voerde van
uit de 13e eeuwse gewelven naar de 
kelder, waar voedsel en wild voor het 
hof werden bewaard. Vandaar ging 
het verder omhoog naar de Rolzaal, 
die aanvankelijk tot de grafelijke 
woonvertrekken behoorde, maar in 
de Bourgondische tijd als rechtszaal 
werd gebruikt. Vervolgens werd de 
Lairessezaal bezocht, die tot de ver
trekken van de gravin behoorde.  

De rondleiding eindige in de 
Ridderzaal. Met uitzondering van de 
Ridderzaal zijn de bezochte zalen niet 
voor het publiek toegankelijk. Het 
was dan ook een grote eer om de 
gedetailleerde en soms grappige  

toelichtingen van Miriam Evers te 
mogen volgen en om door de konink
lijke deur de Ridderzaal te mogen 
verlaten. Met dank aan onze Gerard 
Raven.

Guus van Geer

Miriam Evers en Gerard Raven. Foto: Guus van Geer


