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Is de aanhef van de flyer die  
binnenkort bij de ‘wandelfolder’ 
wordt gevoegd. In deze uitgave van 
het Gildejournaal gaat het over 
Individueel Advies van Gilde Den 
Haag. Een onderdeel van het Gilde 
dat wat minder ‘aan de weg timmert’ 
dan ‘Wandelen’. Dat mag dan zo zijn, 
minder belangrijk werk is het zeker 
niet. Ruim een jaar geleden werd in 
het Gildejournaal aangekondigd dat 
Individueel Advies zou worden ver-
nieuwd. Coaching, Organisatieadvies 
voor non-profits en Hulp bij Thuis-
administratie werden de belangrijke 
activiteiten. Hiermee zijn we nu 
ruim een jaar actief bezig; een goed 
moment om een beeld te geven over 
hoe het er op dit moment voor staat. 

Toen vacatures werden geplaatst  
voor dit onderdeel, bleek al snel dat 
er veel enthousiaste vrijwilligers te 
vinden waren voor genoemde werk-
zaamheden. Met een aanzienlijk 
aantal kandidaten zijn vervolgens 
gesprekken gevoerd, wat heeft  
geresulteerd in een team van  
bekwame mensen dat nu actief is. 
Hoogopgeleiden met ervaring o.a.  
in management, personeel en 
organisatie en financiële organisatie 
zijn nu enthousiast bezig om met 
hun ervaring anderen verder te  
helpen.

Wanneer wordt hulp ingeroepen 
van een coach
Nederland is een welvarend land en 
maakt deel uit van de grote econo-
mieën ter wereld. De wereldwijde 
crisis sinds 2009 met een grote 
economische krimp tot gevolg, 
veroorzaakte echter een dalende 
werkgelegenheid. Werkloos worden 
of in een ingrijpende reorganisatie 
terecht komen waren en zijn daarvan 
vaak het gevolg. Zij hebben grote 
impact op het individu dat hiermee te 
maken krijgt. Het ‘individualistische’ 
karakter van onze samenleving wordt 
dan vaak des te meer voelbaar. Veel 
mensen komen zo tussen ‘wal en 
schip’ terecht en moeten maar weer 
zien hoe ze aan hun (werkzame) leven 
een zinvolle invulling kunnen geven. 
Een helpende hand daarbij door een 
coach, naast de ‘begeleiding’ vanuit 
reguliere organisaties, blijkt dan van 
onschatbare waarde. Door coaching 
kunnen mensen verder worden gehol-
pen om er achter te komen hoe ze de 
draad weer kunnen oppakken. 
Bij coaching gaat het onder andere 

om mensen die niet meer aan de 
slag kunnen komen. Soms door een 
reorganisatie op een plek geplaatst 
worden waar het niveau, maar ook 
de aard van het werk niet meer over-
eenkomt met zijn of haar kwaliteiten. 
Men gaat zich ongelukkig voelen, 
raakt het zelfvertrouwen kwijt en 
belandt vaak in een neerwaartse 
spiraal. Diverse mensen hebben in 
een dergelijke situatie al een beroep 
gedaan op een coach van Gilde Den 
Haag. Deze helpt om weer zicht te 
krijgen op de ‘eigenwaarde’, geeft 
handvatten en leert hoe iemand zich 
beter kan presenteren. Belangrijk 
daarbij is het stimuleren van het 
denkproces, zonder iets op te  
dringen. Dit resulteert er meestal 
in dat men zich na bepaalde tijd 
gesterkt voelt, zich beter kan  
manifesteren en zo weer verder kan.  
Niet altijd in een betaalde baan,  
maar bijvoorbeeld ook als vrijwilliger 
of als iemand die een studie ter  
hand neemt. 

Vervolg op volgende pagina >>>

Gilde doet meer….

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 
www.gildedenhaag.nl

lucida Grande
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Een ander voorbeeld is van iemand 
die specifieke persoonlijke kwalitei-
ten van jongs af aan heeft ontwik-
keld. Na een jarenlange opleiding 
werd uiteindelijk het doel bereikt dat 
voor ogen stond. Toen dat beroep 
eenmaal succesvol werd uitgeoefend, 
traden lichamelijke problemen op 
en moest noodgedwongen met dat 
werk worden gestopt. Wat dat voor 
een impact heeft op een mensen-
leven behoeft verder geen betoog. 
Uiteindelijk is één van de coaches 
met de hierdoor ontstane complexe 
hulpvraag aan de slag gegaan. Het is 
één van de coaches met jarenlange 
(people) managementervaring.  
De hulp die wordt geboden blijkt  
van onschatbare waarde te zijn. 

Zo is er een aantal hoogopgeleide 
mensen uit het buitenland die inmid-
dels zijn genaturaliseerd in ons land. 
Zij zitten met vragen van hoe kom 
ik hier het beste tot mijn recht, wat 
moet ik daarvoor doen en waar kan  
ik met mijn kwaliteiten terecht.  
Ook daarin kan coaching vaak een 
helpende hand bieden.

Hulp bij thuisadministratie
Het zijn dikwijls oudere mensen,  
die geen beroep kunnen doen op 
familie of kinderen, die met vragen 
op financieel vlak komen. Zij kunnen 
meestal direct worden geholpen door 
een adviseur. Soms kan ook worden 
doorverwezen naar de juiste instan-
tie, zoals gemeente of fiscus. Ook 
vragen van jongere mensen komen 
binnen, zoals van iemand die een 

fobie had ontwikkeld voor ‘envelop-
pen op de mat’. Deze werden ergens 
in huis gedeponeerd en er werd niet 
meer naar omgekeken. Dat deze per-
soon, die toch al in een vervelende 
privé situatie verkeerde, verder in een 
neerwaartse spiraal terecht kwam is 
niet zo vreemd. Gelukkig heeft een 
adviseur door gericht advies, maar 
ook door coaching het tij kunnen 
keren.

Er zijn nog meer voorbeelden te 
geven waarin Individueel Advies  
succesvol bezig is. Nog niet echt 
grootschalig, maar wel met  
activiteiten die er toe doen. 

Guus Filius
Coördinator Individueel Advies

Het leuke van het vrijwilligerswerk bij 
Gilde SamenSpraak Den Haag is dat 
vrijwel iedereen die goed Nederlands 
spreekt ook taalcoach kan worden. 
Het is tenslotte een laagdrempelig 
project. Er wordt niet gevraagd naar 
specifieke diploma’s of onderwijs-
ervaring. Dit betekent echter niet dat 
het voor iedereen even makkelijk is 
om anderstaligen door middel van 
wekelijkse conversatie zoveel taal-
vaardigheid bij te brengen dat zij zich 
beter binnen de Nederlandse samen-

leving thuis kunnen voelen, een 
geschikte baan kunnen verwerven, 
een studie kunnen aanvatten etc. 

Daarom biedt Gilde SamenSpraak 
Den Haag sinds eind vorig jaar 
regelmatig specifieke trainingen aan 
die door onze landelijke koepel Het 
Begint met Taal zijn ontwikkeld.  
Zo werd dit jaar in april een training 
gegeven over ‘Spreekvaardigheid 
en Feedback’ door Annabelle Lock 
van onze zusterorganisatie Taal aan 

Zee, die hiervoor ook een lokaal ter 
beschikking stelde. De belangstel-
ling was opnieuw groot. Binnen een 
dag was de training voltekend. De 
18 deelnemers waren zonder uitzon-
dering enthousiast, kregen tal van 
nuttige tips en een certificaat van 
deelname aan de training.

Op dinsdag 6 oktober volgt een  
training “Effectief coachen bij  
tweedetaalverwerving”. Ditmaal in  
de Centrale Bibliotheek en eveneens 
verzorgd door Annabelle Lock.  
Er zullen zonder twijfel nog meer  
van deze trainingen volgen. De  
trainingen werden ontwikkeld door de 
afdeling NT2 van de vrije Universiteit 
Amsterdam in samenwerking met 
Het Begint met Taal. De trainingen 
blijken in een duidelijke behoefte bij 
onze meer dan 200 taalcoaches te 
voorzien en ze zorgen ervoor dat het 
coachen steeds professioneler kan 
worden aangepakt.

Wim Koole

Gilde SamenSpraak werkt hard 
aan scholing vrijwilligers
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Made in The Hague is een manifes-
tatie die het verborgen verleden van 
de industrie in Den Haag zichtbaar 
maakt. Met de tentoonstelling Made 
in The Hague in het Atrium van 
het stadhuis in mei werd een start 
gemaakt voor een estafetteprogram-
ma met diverse activiteiten op ver-
schillende locaties in Den Haag.

Het programma bestaat uit tentoon-
stellingen o.a. in De Affiche Galerij  
en in het Haags Historisch Museum, 
een educatief programma voor  
scholen en nog veel meer.
Voor veel mensen is het een verras-
sing om te horen dat er in Den Haag 
vroeger industrie is geweest. Den 
Haag staat niet in de eerste plaats 
bekend als industriestad. Juist daar-
om wordt in 2015 de manifestatie 
Made in The Hague georganiseerd.

Zelfs in het pre-industriële tijdperk 
was Den Haag al een stad van zout- 
en lakenproductie en van kanonnen. 
En later hebben bedrijven als de ijzer-
gieterij Enthoven, de ijzergieterij en 

machinefabriek De Prins van Oranje 
en de meubelfabrieken Horrix en 
Mutters een belangrijk stempel op de 
stad gedrukt.
Daarnaast kende Den Haag vanouds 
al veel drukkerijen en rijtuigmakers. 
In de 19de en 20ste eeuw kwamen 
daar de chemische bedrijven bij 
en een breed scala aan fabrieken 
in de voedingsmiddelenindustrie. 
Sommige Haagse bedrijven sloegen 
hun vleugels uit en richtten zich op 

de export en bedienden daarmee ook 
de Europese markt, zoals de meubel-
fabriek Mutters die de betimmering 
en inrichting van cruiseschepen ver-
zorgde, waaronder de Titanic.

Made in The Hague is onderdeel van 
het Europees Jaar van het Industrieel 
Erfgoed en wordt georganiseerd 
door de Stichting Haags Industrieel 
Erfgoed, het Haags Historisch 
Museum, het Haags Gemeentearchief 
en de afdelingen Monumentenzorg 
en Welstand en Archeologie van de 
Gemeente Den Haag.

Made in The Hague

Europees Jaar van het Industrieel Erfgoed
madeinthehague.eu  2015

The Hague.

Made in
tentoonstellingen                 lezingen                  rondleidingen              
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Tijdens Made in the Binckhorst kan 
het publiek per boot, of met een rit 
in een historisch bus, per fiets of 
wandelend verschillende voormalige 
industriële plekken en gebouwen 
bezoeken. Er wordt ingegaan op de 
geschiedenis van de Binckhorst en 
wat er zo al geproduceerd werd. 
Maar ook het hergebruik van al 
deze locaties.

Den Haag Industriestad 
1880-1970
In samenwerking met de Stichting 
Haags Industrieel Erfgoed heeft het 
Gilde een wandeling samengesteld. 
Hierin komt tot uiting dat Den Haag 
wel degelijk een industriestad was 

met grote productiefaciliteiten.  
De Laakhaven werd ontwikkeld o.a. 
om bedrijven in de binnenstad meer 
ruimte te geven. Toen het terrein 
Laakhaven vol was, werd uitgewe-
ken naar de Binckhorstpolder. 

De wandeling, waaraan gratis kan 
worden deelgenomen, start op 
zaterdag 10 oktober om 12.00 
en om 14.00 uur bij Binck 36, 
(Binckhorstlaan 36, op het ter-
rein achter de gebouwen) en duurt 
ongeveer 1½ uur. U kunt zich op de 
dag zelf hiervoor aanmelden vanaf 
11.00 uur bij de stand van SHIE in 
de hal van gebouw M, het tweede 
gebouw in de middeningang.

Made in the Binckhorst op 10 oktober
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Vrijdag 5 juni 2015

Wat een heerlijke zomerse dag; een perfecte dag 
voor de stadswandeling door de verrassend leuke 
en interessante Schilderswijk! Mijn vriendinnen 
en ik zijn alle drie geboren en getogen in Den 
Haag, maar hebben genoten van de boeiende 
verhalen over dit stukje Den Haag die onze gids, 
Theo Maijer, ons vertelde. Hartelijk dank Theo! 
Ons vriendinnenuitje was mede dankzij jouw  
verhalen en gezelschap een succes! Op naar 
weer een ander te ontdekken gedeelte van  
Den Haag bij een volgende stadswandeling.

Groetjes van Chantal, Sylvia en Chiquita

Als je door de oude stad van Den 
Haag loopt, valt het je lang niet altijd 
op. Toch zijn ze er, veel meer dan  
je denkt. De gevelsculpturen!  
Op draagbalken onder daklijsten  
en erkers, op sluitstenen boven 
ramen en deuren en elders op gevels. 
Mensenhoofden, dieren, planten en 
tal van andere afbeeldingen. Dikwijls 
fraaie staaltjes van beeldhouwkunst.

Wat een ander niet zag merkte Gilde-
gids Jacob Bijl tijdens zijn wan delingen 
door de stad wel op. Zijn hobby foto-
graferen bracht hem ertoe de camera 
menigmaal omhoog te richten om 
zo een grote verscheidenheid aan 
gevelornamenten vast te leggen. 
Jacob heeft vooral belangstelling voor 
afbeeldingen van koppen van mensen. 
‘Haagse hoofden’, noemt hij ze.

Een jaar na de Tweede Wereldoorlog 
werd Jacob Bijl geboren als zoon van 
een melkveehouder in Schipluiden. 
Het leren op de basisschool ging 
hem zo goed af dat hij geschikt werd 
bevonden voor het gymnasium in 
Vlaardingen. Met de bedoeling  
opgeleid te worden tot Hervormd 
predikant begon Jacob na het halen 
van zijn gymnasiumdiploma aan zijn 
studie theologie in Leiden.
Dominee is hij nooit geworden.  
Na de studie in Leiden vertrok Jacob 
als doctorandus theologie in 1973 
naar het toen nog verdeelde Berlijn. 
Hij werkte daar bij de Nederlandse 
Oekumenische Gemeente ter verbe-
tering van de contacten tussen Oost 
en West. Onder meer begeleidde en 
informeerde hij schoolklassen en 
andere groeperingen uit Nederland.

In 1977 keerde Jacob terug naar 
Nederland waar hij leraar maat-
schappijleer en godsdienst werd in 
Amsterdam, later aan het Groen van 

‘Gevelsculpturen’
Een opmerkelijke stadswandeling

Wandelaars laten van zich horen

Maandag 13 juli 2015

Graag laat ik u weten dat ik samen met mijn familie op zondag  
5 juli jongstleden heb genoten van een hele fijne stadswandeling 
‘200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’ onder leiding van de heer 
Harry van Kempen. Het klikte goed tussen de heer van Kempen 
en de groep. De heer van Kempen heeft erg veel leuke en interes-
sante dingen verteld over den Haag en de band het het Oranjehuis. 
De familie heeft ‘t er nog over! Verder vond ik het heel bijzonder 
hoe flexibel de heer van Kempen met de vragen en de wensen van 
de groep omging. Een groot compliment voor hem, wij hebben een 
heerlijke middag gehad, ondanks af en toe wat regenspatten.

Nogmaals veel dank en een hartelijke groet.
Leidus van der Klaauw

Jacob Bijl in gesprek met een jonge wandelaar.
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Prinsteren Lyceum in Den Haag en 
tenslotte vele jaren aan een middel-
bare school in Zoetermeer, die eerst 
het Wessel Gansfort College heette 
en bij een reeks fusies steeds weer 
een andere naam kreeg.
In 2008 lonkte het vervroegd  
pensioen. Als 61-jarige VUT-er ging 
Jacob zich op zijn gemak oriënteren 
op nieuwe mogelijkheden zijn vrije-
tijdsbestaan wat meer kleur te geven. 
‘Maar ik wilde niet opnieuw terecht-
komen in het strakke keurslijf van 
allerlei dagelijkse verplichtingen.’

Op een gegeven moment kwam hij  
in aanraking met het Gilde Den Haag. 
‘Stadswandelingen. Dat leek mij wel 

iets. Als voormalig docent was ik mijn 
publiek kwijt geraakt. Door als gids 
voor het Gilde te gaan werken kon 
ik dit weer terugkrijgen. Bovendien, 
ik had al ervaring met het gidsen 
van schoolklassen door Amsterdam, 
Brugge, Praag en Parijs.’

Na zijn opleiding als Gildegids  
maakte Jacob zijn proefwandeling op 
1 mei 2009 in de Schilderswijk. Later 
breidde hij zijn vrijwilligerswerk uit 
met de Gildewandelingen Residentie, 
Jugendstil, Scheveningen en Mesdag. 
‘Tijdens deze stadsrondgangen vielen 
mij de gevelsculpturen op. Een paar 
jaar geleden kwam ik op het idee hier 
een nieuwe wandeling van te maken’.

Als belangrijkste informatiebron 
maakte Jacob gebruik van het boek 
‘Een hechte verbintenis’ over beel-
den en architectuur in Den Haag van 
Botine Koopmans en de fotograaf 
Dick Valentijn. Dit werk was tot stand 
gekomen met steun van de afdeling  
Monumentenzorg van de Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling Den Haag.
Sinds dit voorjaar is de wandeling 
langs de gevelstructuren een officiële  
Gilde activiteit geworden. Jacob 
geniet ervan deze en ook de andere 
wandelingen te doen. ‘Den Haag is 
een mooie stad. Het is leuk om mijn 
toehoorders mooie dingen te laten 
zien en er interessante verhalen over 
te vertellen’.

Ook enkele collega-gidsen gaan deze 
nieuwe wandeling ‘gevelsculpturen’ 
lopen. Daarom is Jacob begonnen 
met het schrijven van een begeleiden-
de tekst. ‘Deze is bijna klaar’, voegt 
hij er geruststellend aan toe. 

Carel Wiemers
 

Dinsdag 11 augustus 2015

Op donderdagavond 6 augustus 
hebben wij een stadswandeling in 
de Archipelbuurt gemaakt. Graag 
wil ik laten weten dat wij een heer-
lijke avond hebben gehad onder de 
enthousiaste en deskundige leiding 
van Leo van den Oever. Het weer 
werkte ook nog mee, dus mijn  
verjaardag kon niet meer stuk. 
Hartelijk dank en succes met jullie 
fantastische activiteiten!

Vriendelijke groet,
Bep Sterke

Zondag 23 augustus

Vandaag zijn wij door  
mevrouw Bourgonje rondgeleid  
door het centrum van Den Haag.
Onze zeer grote waardering voor  
de zeer gedegen en enthousiaste 
rondleiding.  
Wij hebben een hoop geleerd.

Met veel dank,
Theo van Gurp 

Noot van de redactie: 

het gaat hier om de Residentiewandeling.

In oktober organiseert de 
gemeente samen met partners 
in de stad de Maand van de 
Vitaliteit met een keur aan 
activiteiten om vitaal, gezond  
en betrokken oud te worden. 
In deze maand komen mensen  
met anderen samen in beweging 
door deel te nemen aan allerlei 
sportieve en culturele activiteiten.

Actief met het Gilde Den Haag
In de Maand van de Vitaliteit biedt 
Plicare op 6 oktober, i.s.m. Gilde 
Den Haag, gratis een tweetal 
stadswandelingen met gids aan. 
De ene wandeling gaat door de 
Archipelbuurt, de andere door 
de Stationsbuurt, Rivierenbuurt 
‘De andere kant van Den Haag’. 
Lees meer hierover op 
www.denhaagvitaal.nl of in de 
festivalkrant, die binnenkort 
verschijnt.

Oktober Maand 
van de vitaliteit
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Colofon 

Het Gilde Journaal verschijnt  
4x per jaar in een oplage van  
750 ex. en is een uitgave van 
Stichting 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 en Carel Wiemers

Eindredactie Mariet Hubatý
Telefoon 070 393 59 12
E-mail hubaty@ziggo.nl

Productie
Knijnenburg Producties, Rijswijk

Vrijwillige Professionals

Ter afsluiting van de herdenking van 200 jaar Koninkrijk, die in 
november 2013 in Scheveningen begon, biedt het Gilde nog  
eens de stadswandeling aan, die is samengesteld voor deze  
herdenking. Er is vooral aandacht voor het Koningshuis en de 
staats inrichting sinds 1813. De gids neemt u mee langs  
diverse huizen van Oranje en andere locaties, die een rol  
hebben gespeeld bij de totstand koming van ons koninkrijk.
Op woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 september kunt  
u nog deelnemen.

Aanvang: 13.30 uur
Start: VVV Uitburo, Spui 68
Duur: ongeveer 2 uur
Einde: Plein 1813
Kosten: 4,- p.p
Aantal deelnemers: maximaal 15 personen per groep

Reserveren noodzakelijk, via excursies.denhaag.com  
of 0900-3403505 of aan de balie van het VVV-Uitburo, Spui 68.

Buiten deze dagen kunt u deze wandeling ook nog op ieder ander 
gewenst moment maken. Kijk hiervoor op www.gildedenhaag.nl

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Haags Historisch Museum
Held op Sokkel
Van 3 oktober t/m 24 januari 2016
Soms vallen ze ons nauwelijks op, 
maar standbeelden in de openbare 
ruimte vertellen ons wie onze hel-
den zijn, vroeger en nu. Wat maakt 
iemand tot een held? In de tentoon-
stelling Held op Sokkel belicht het 
museum een tiental helden van 
wie een standbeeld in Den Haag 
te vinden is; van Willem van Oranje 
tot Nelson Mandela en van Louis 
Couperus tot Aad Mansveld. Ook het 
hedendaagse heldendom komt aan 
bod. Wie verdient er tegenwoordig 
een standbeeld en in welke vorm. 
In Museum De Gevangenpoort vindt 
gelijktijdig de kleine presentatie ‘Held 
achter tralies’ plaats, over helden 
die in het gevang terecht kwamen. 
Deze tentoonstelling wordt georgani-
seerd in het kader van het 125-jarig 
jubileum van de Geschiedkundige 
Vereniging Die Haghe. 
www.haagshistorischmuseum.nl 

Panorama Mesdag
De wereld van Mesdag 
in stereofotografie
Van 18 oktober t/m 6 maart 2016
In samenwerking met het Haags 
Gemeentearchief toont Panorama 
Mesdag een unieke collectie  
stereofoto’s die verrast en betovert. 
Flaneer met Mesdag over de statige 
19e eeuwse pleinen, lanen en  
straten van Den Haag. Wandel 
samen over de Koninginnegracht, 
waar zijn vriend Jozef Israëls zijn 
atelier had, naar zijn Pulchri op het 
deftige Lange Voorhout. Maar ontdek 
ook hoe Mesdag Scheveningen heeft 
gezien en geschilderd. Het dagelijks 
leven van de vissers, het strand en 
de bomschuiten. Uniek zijn de foto’s 
van de verwoestende storm van 
1894 toen de meeste bomschuiten 
verloren gingen. Panorama Mesdag 
geeft met deze tentoonstelling een 
divers beeld van de twee werelden, 
waarin Mesdag zich bewoog en biedt 
een breed historisch perspectief met 
gebruik van moderne en oude  
beeldtechnieken. 
www.panorama-mesdag.nl 

Tentoonstellingen

Foto: Albert J.F. Koopmans


