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Het Gemeentemuseum van Den 
Haag, dat over de grootste collectie 
van Piet Mondriaan’s werken ter 
wereld beschikt, herdenkt met vier 
verschillende exposities de destijds 
geheel nieuwe ontwikkeling in de 
kunstgeschiedenis. Daarin laat het 
de bezoekers zien hoe de kunstbewe-
ging zich na de Eerste Wereldoorlog 
op uiteenlopende manier wist te 
manifesteren, niet alleen in de  
beeldende kunst, maar ook in de 
architectuur en woninginrichting.
Gilde Den Haag haakt in op het 

herdenkingjaar van Mondriaan De 
Stijl door tijdens de gebruikelijke 
De Stijl wandelingen extra aandacht 
te schenken aan de invloed van de 
kunstbeweging op de architectuur 
van de stad. 

Typisch Dutch Design
Een rustiek langgerekt parkje midden 
in de Haagse Bloemenbuurt. Rondom 
wit gepleisterde huizen, uiterst strak 
van vormgeving zonder tierelantijnen. 
Op een zonnige dag steken zij helder  
af tegen de fel blauwe lucht. De 
ramen van elk huis zijn consequent 
omlijst in geel en blauw. Twee van de 
drie basiskleuren waarmee De Stijl 
wereldwijd als Dutch Design haar 
faam heeft verworven. De deuren  
in de non-kleuren zwart en wit. 
We hebben het over De Papaverhof, 
het bekendste werk van de architect  
Jan Wils uit Voorburg, destijds lid 
van De Stijl. In opdracht van de 
Woningbouwvereniging Tuinstadwijk 

Daal en Berg gaf hij in 1920 en 1921 
vorm aan dit wooncomplex. Het  
bijzondere aan De Papaverhof is dat 
deze een van de weinig uitgevoerde 
architectonische huizenprojecten is in 
de stijl van de nieuwe kunstbeweging.
Daarom heeft de stadsgids van  
het Gilde Sjoerd van der Veen,  
samensteller van de rondleiding,  
de Papaverhof als uitgangspunt  
genomen van de wandeltocht van 
zo’n anderhalf uur langs meerdere 
architectonische objecten verspreid 
over de stadswijk Segbroek. 

Carel Wiemers 

Gilde viert 100 jaar De Stijl 
met architectuurwandeling door Segbroek

De Stijl, architectuurwandeling 
door Segbroek kan op ieder 
gewenst tijdstip worden gemaakt. 
Start op het Lijsterbesplein bij  
De Burcht. Kosten € 4,-- p.p.  
Min. 4, max. 15 deel nemers per 
wandeling. Boeken kan van  
maandag t/m vrijdag tussen 9.30 
en 12.30 uur op 070 356 12 81 
of via het formulier op de website: 
www.gildedenhaag.nl.

Vanaf 19 april is de wandeling 
bovendien opgenomen in het  
programma van de VVV.  
Meer hierover op pagina 4.

Het is honderd jaar geleden dat de kunstenaar, architect en criticus  
Theo van Doesburg samen met andere vooruitstrevende gelijkgestemden  
in Leiden de kunstbeweging De Stijl oprichtte. Met inmiddels bekende 
kunstenaars als Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en Bart van der Leck zette 
hij de toon voor een totaal vernieuwende kijk op kunst. Met een soms ver 
doorgevoerde abstractie, de toepassing van alleen de primaire kleuren rood, 
geel en blauw in een zwart, wit en grijs lijnenspel maakten zij radicaal een 
eind aan de romantische benadering van kunst in die tijd.

Foto’s: Albert J.F. Koopmans
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Op woensdag 1 februari werd  
Finy Sekuur door de Bibliotheek  
aan het Spui in het zonnetje gezet.  
Een heel leuk initiatief van de dames 
Annemie Konings en Yolanda Meijer, 
programmaleiders Laaggeletterdheid 
bij de Openbare Bibliotheek  

waarmee Gilde SamenSpraak  
nauw samenwerkt.

Het was die dag precies vijf jaar 
geleden dat  het SamenSpraak Café 
officieel door wethouder Karsten 
Klein werd geopend. Finy heeft het 

Samenspraak Café geïnitieerd. Zij 
heeft het die vijf jaar altijd met veel 
enthousiasme geleid. Het werd niet 
alleen een drukbezochte plek voor 
onze anderstalige taalmaatjes, maar 
zij vonden daardoor ook gemakkelij-
ker de weg naar de Bibliotheek.

Het lustrum was een complete  
verrassing voor Finy. Terwijl de  
bezoekers al waren verwend met  
koffie of thee met een koekje van 
een feestelijk versierde koffiekar, 
werd Finy door Helma Wigmans, 
hoofd afdeling Educatie van de  
bibliotheek lovend toegesproken.  
Prachtige bloemen en een boek  
als cadeau maakten de huldiging 
compleet. Alle aanwezigen waren 
het daar van harte mee eens want 
mede dankzij de prettige samen-
werking met de Bibliotheek is het 
SamenSpraak Café een succes 
geworden.

Ga zo door Finy!
Nora Mulder

Eerste lustrum SamenSpraak Café

Finy Sekuur krijgt bloemen en een boek van Yolanda Meijer (links). 

The Hague City Walk is niet zomaar 
een wandeling. Het is vooral beleving, 
een prachtige kennismaking met 
beroemde Haagse plekjes, die je een 
keer gezien moet hebben, maar ook 
met locaties waar je zelf niet snel 
(binnen) komt. Een unieke wandeling,  
dwars door verborgen en unieke 
parels van de stad. Bijvoorbeeld de 

tuin van het Vredespaleis. Er zijn twee 
afstanden, 10 km (stad) en 25 km 
(stad, richting Wassenaar, langs de 
zee, door Scheveningen), waarvoor 
men zich nog tot 16 april kan  
inschrijven. www.thehaguecitywalk.nl

Wat is nu zo bijzonder? The Hague 
City Walk heeft samenwerking met 

Gilde Den Haag gezocht.  
Met informatie en tips over  
bijzondere plekjes en locaties,  
heeft het Gilde kunnen helpen. 
Bovendien zijn op 29 april twee  
gidsen beschikbaar, die op de  
trappen van het Vredespaleis 
vertellen over het gebouw  
en omgeving. 

Op zaterdag 29 april 2017 vindt de eerste 
The Hague City Walk plaats!
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Rood en wit, dat zijn de kleuren van 
veel deftige panden in Den Haag 
- rode bakstenen en wit hout- en 
pleisterwerk. Dat geldt ook voor de 
herenhuizen aan de Alexanderstraat 
tussen de Mauritskade en Plein 1813 
(de nummers 3 t/m 15 en 4 t/m 16).  
Het is duidelijk te zien dat zij 
ontwor pen zijn door één architect, 
namelijk Johannes Jacobus Delia 
(1816 - 1898). Zij zijn omstreeks 
1860 gebouwd en zijn nu rijksmonu-
ment. Delia ging overigens zelf 
vlakbij wonen, in een villa op 
Alexanderstraat 2. 

Als gids word je geacht goed om 
je heen te kijken en alert te zijn op 
bijzondere zaken in het stadsbeeld, 
maar dan blijk je toch wel eens wat 
te missen. Een journaliste die net in 
De Haag was komen wonen, vroeg 
bij het Gilde naar de betekenis van 

de ‘oranje appeltjes’ hoog aan de 
gevels van een aantal panden aan 
de Alexanderstraat. Toen ik de vraag 
doorgestuurd kreeg, kon ik mij eerst 
niets voorstellen bij die ‘oranje appel-
tjes’. Maar inderdaad, toen ik er ging 
kijken, zag ik naast rood en wit ook 
toefjes oranje, die mij eerder niet 
waren opgevallen. 

Betekenis
Op zoek naar de betekenis heb ik 
eerst de collega-gidsen geraadpleegd 
die de Willemsparkwandeling doen. 
Wij kwamen tot de conclusie dat de 
bolletjes eerst gewoon wit geweest 
moeten zijn en dat het oranje later is 
aangebracht door iemand die waar-
schijnlijk een verband legde met de 
buurt (park van koning Willem II) en 
de straat (prins Alexander, zoon van 
koning Willem II). Daarna ben ik in 
de Haagse monumentenlijst en in de 
beeldbank van het archief op zoek 

gegaan naar beschrijvingen en foto’s. 
Ik vond er een zwart-wit foto uit 1977 
waarop alles nog wit lijkt en een  
kleurenfoto met ‘appeltjes van 
Oranje’ uit 1980. In dat jaar werd 
Koningin Beatrix gekroond; zij ging 
in Den Haag wonen. Allicht wilde 
de eigenaar van de panden aan de 
Alexanderstraat op zijn manier bij de 
periodieke schilderbeurt een kleine 
bijdrage aan de feestvreugde leveren. 

In de laatste jaren zie ik soms ook  
bij andere panden dat eigenaren  
en/of schilders ornamenten bont 
maken. Laan Copes van Cattenburg 
38 is daar een duidelijk voorbeeld 
van, zie onderstaande foto’s. En bent 
u bij het Gilde in de buurt, kijk dan 
eens naar het pand op de hoek van 
de Riviervismarkt en de Schoolstraat. 
Heeft men het te bont gemaakt? 

Jacob Bijl

Appeltjes van Oranje aan de Alexanderstraat?
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Coaching, Advies aan 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.phplucida Grande

Vrijwillige Professionals

Gilde Den Haag vraagt ter versterking van haar team  
vrijwilligers op het bureau een

Administratief medewerker m/v
voor twee dagdelen (ochtenden) per week

Gilde Den Haag
Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde!  

Zo’n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, 
kunde en (levens)ervaring in voor hun stad en hun stadgenoten.  

Zo verzorgt het Gilde verschillende stadswandelingen met een gids  
voor ruim 10.000 deelnemers per jaar, is er het taalmaatjesproject  

SamenSpraak en kunnen coaches/adviseurs/taalbegeleiders ingezet  
worden vanuit Individueel Advies.

De functie
Het Gildekantoor is de spil van onze organisatie. Hier worden vraag  

en aanbod bij elkaar gebracht. Als lid van het kantoorteam bent u het 
eerste aanspreekpunt voor iedereen die een beroep op ons wil doen.  

De taken omvatten o.a. het telefonisch en schriftelijk verstrekken  
van informatie over het Gilde in brede zin; het registreren van de  

aanvragen en het bewaken van de aanvraagdossiers (in een  
geautomatiseerd systeem); het onderhouden van contacten met de  
stadsgidsen, coaches en adviseurs; het maken van rapportages en  

het verrichten van secretariaatswerkzaamheden voor het Gildebestuur.  
Het huidige team bestaat uit negen parttimers. 

Onkosten worden vergoed. Alle vrijwilligers van het Gilde zijn verzekerd.

Wie zoeken wij?
U hebt tenminste MBO-niveau. U bent een administratieve  
duizendpoot met ervaring die plezier heeft in het werken in  

teamverband, maar ook zelfstandig kan functioneren. U kunt goed  
overweg met MS Word en Outlook, liefst ook met Excel. Kennis van 

vreemde talen is een pre. Goede communicatieve eigenschappen zijn een 
must, gezien de diverse contacten van het Gilde, zowel intern als extern. 

Belangstelling?
Bent u geïnteresseerd in deze afwisselende vrijwilligersbaan in een  
divers team, stuur dan een beknopte CV naar info@gildedenhaag.nl.  

Wilt u meer weten over de functie, neemt u dan contact op met  
Uschi Lubowski op dinsdag of donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur  

op 070 3561281. 

Gilde Den Haag, Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag.  
Geopend van 9.30 - 12.30 uur, 070 3561281  
info@gildedenhaag.nl www.gildedenhaag.nl

Gildewandelingen 
via de VVV
In samenwerking met het VVV stelt  
het Gilde een aantal stadswandelingen  
beschikbaar. Dit biedt de mogelijkheid  
ook individueel aan te sluiten.

Residentiewandeling 
Iedere zondag, met ingang van 16 april  
(1e Paasdag) t/m oktober,  
vertrek 13.30 uur VVV, Spui 68

Hofjeswandeling
Iedere dinsdag en donderdag t/m  
december, vertrek 13.30 uur VVV, Spui 68

100 Jaar De Stijl,
architectuurwandeling door Segbroek
Iedere woensdag, met ingang van  
5 april t/m oktober, vertrek 14.30 uur  
bij de Burcht, Lijsterbesplein 2

Residentiewandeling Engelstalig
Iedere donderdag, met ingang van  
1 juni t/m september, vertrek 13.30 uur 
VVV, Spui 68

Wandeling door Scheveningen 
Iedere vrijdag, met ingang van 7 april  
t/m oktober, vertrek 14.30 uur  
Stadsdeelkantoor, Scheveningseweg 303

Kosten € 4,-- p.p. + € 2,50 per boeking.

Deze wandelingen zijn  
te boeken bij de VVV: 
●  online: www.denhaag.com/nl/excursies 
●  telefonisch van maandag t/m vrijdag  

van 9.00 - 17.00 uur via telefoon: 
0900 - 340 35 05 (45cpm)

●  aan de balie van VVV Den Haag, Spui 68

Wilt u op en ander moment wandelen kijk 
dan op de website www.gildedenhaag.nl. 

Vrijwillige Professionals
JAAR



 Gilde Journaal • 5

Op donderdag 15 december 2016 
werden in Den Haag zo’n 50 nieuwe 
Nederlanders genaturaliseerd. 
In dit bijzondere geval - het was 
de tiende keer dat de landelijke 
Naturalisatiedag werd gehouden - 
was de koning er zelf bij aanwezig.  
Op de website van het Koninklijk Huis 
is nog altijd de foto te vinden met 
in de voorste rij Elham Beyranvand 
Nejad (31). Zij was tot oktober vorig 
jaar binnen SamenSpraak Den Haag 
het taalmaatje van Gilde vrijwilliger 
Johan Steenbakkers (74). ‘Elham was 
erg blij en trots dat ze nu de stap naar 
het Nederlanderschap kon zetten’, 
zegt haar taalcoach desgevraagd.

Iran
In 2011 kwam Elham samen met 
haar man vanuit haar geboorteland 
Iran naar Nederland. Ze was kort 
tevoren in Duitsland in de genees-
kunde afgestudeerd en kreeg daar 
ook een promotieplaats aangeboden. 
Na enige overweging gaf ze echter de 
voorkeur aan de Universiteit Leiden, 

vooral omdat het Koningin Wilhelmina 
Fonds bereid was haar verdere studie 
te financieren. Binnenkort hoopt zij te 
promoveren op een nieuwe techniek 
voor de behandeling van baarmoeder-
halskanker die daar wordt ontwikkeld.

Regelmatig contact
Johan heeft niet alleen een jaar 
lang als haar taalcoach gefungeerd, 
maar onderhoudt ook na de formele 
afsluiting nog geregeld contact met 
haar. Dat doet hij ook met twee van 
zijn drie andere vroegere taalmaatjes 
waaronder een Amerikaanse die blij 
is dat zij in Nederland mag blijven.  
Hij wist Elham ook nog te helpen  
bij het verkrijgen van het benodigde 
formulier om straks niet in Den Haag, 
maar in Leiden te gaan stemmen 
zodat zij dit vanuit haar werk kan 
doen. ‘Zij wil hoe dan ook gaan stem-
men. Het hele jaar dat ik wekelijks 
met haar omging gaf zij al blijk van 
een enorme interesse in de manier 
waarop onze Nederlandse democratie 
en de staats organen werken.  

Soms moest 
ik dingen 
opzoeken om 
haar gedetail-
leerde vragen  
te kunnen  
beantwoorden. Ik heb  
daardoor zelf ook weer wat geleerd’.

Vier jaar geleden meldde Johan 
Steenbakkers zich bij SamenSpraak 
nadat hij over ons project in een huis-
aan-huisblad had gelezen. Zelf heeft 
hij trouwens ook een multiculturele 
achtergrond. Geboren op Curaçao 
ging hij in Nederland studeren en 
werd daarna – als biochemicus –  
benoemd tot wetenschappelijk  
onderzoeker aan de universiteit.  
Hij kreeg toen steeds meer interesse 
in het functioneren van universiteits-
bibliotheken wat uiteindelijk leidde tot 
een directiefunctie bij de Koninklijke 
Bibliotheek.

Willem Koole

Bijzondere Naturalisatiedag voor 
taalmaatje Elham Nejad

Ellham Nejad op de voorste rij als derde links van Koning Willem-Alexander (voor de kijker rechts).
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Een feestje ter gelegenheid van  
een zestigste verjaardag werd  
op 5 februari jl. gevierd met een  
rond leiding per historische tram met 
aan boord Gildegids Guus van Geer.
Op verzoek van de aanvrager  
en in overleg met HTM  
Specials zette Guus 
tevens de route uit.  
Het gezelschap vertrok 
in een oude PCC tram 
vanaf de Statenlaan, via 
de keerlus aan het einde 
van lijn 11, naar het Kurhaus 
en via de Scheveningseweg en de 
binnenstad naar het Hollands Spoor 

en vandaar weer terug naar het 
beginpunt aan de Statenlaan. Tijdens 
de feestelijke rit gaf Guus de nodige 
uitleg over hetgeen er zoal onderweg 
aan interessants te zien was. 

Bij tramritten met historisch  
materiaal moet de gids een  

stevige stem opzetten om 
boven die mechanische 
geluiden uit te komen. 
De aanschaf van een 

20W Megafoon bracht 
uitkomst!

Elke zondagmiddag van april t/m  
oktober organiseert het Haags 

Rondleiding per historische tram
Openbaar Vervoer Museum ritten  
met historische trams, waarmee u  
het verleden opnieuw kunt beleven. 
Gereden wordt met de zeer oude, 
vooroorlogse tram (80-110 jaar oud!), 
of met de bekende Haagse PCC tram 
(40-60 jaar oud). Meer informatie: 
www.hovm.nl

Save the date!
Gilde Den Haag bestaat dit jaar 
30 jaar! Dat gaan wij natuurlijk 
vieren en wel op donderdag  
28 september. Reserveer alvast 
deze datum in uw agenda! 

De jubileumcommissie is al 
vanaf de zomer 2016 actief  
met het programma bezig.  
Het belooft een verrassend en 
geanimeerd Haags spektakel  
te worden. Voorlopig verklappen 
wij niets.

Vrijwillige Professionals
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