
Gilde J•urnaal

Vol verwachting kwam zaterdag
morgen 10 maart een dertigtal 
enthousiaste mensen bij elkaar bij 
de Haagse Dienst Stadsarcheologie. 
Zij hadden zich ingeschreven voor  
de cursus Hagologie, een nieuwe  
activiteit van Gilde Den Haag, opge
zet voor mensen die hun kennis van 
de regeringsstad willen verdiepen.

De cursus bestaat uit een serie  
van zes lezingen op zaterdag door  
deskundigen met aansluitend een 
rondwandeling met een ervaren 
Gildegids. Na afloop krijgt de  
cursist een certificaat. Voorzitter  
Jan Spoelstra van het Gilde gaf  
zaterdag het startsein voor de  
eerste les, die werd gegeven door  
de stads archeoloog Corien Bakker 
over de ontstaansgeschiedenis 
van Den Haag.

Met enige verbazing keken de  
cursisten naar een plaatje dat de 
archeoloog liet zien, waaruit bleek 
dat de ondergrond van de regerings
stad zesduizend jaar geleden ver van 
de huidige kust nog onder het water 
van de Noordzee lag. Met zevenmijls
laarzen stapte ze vervolgens door de 
eeuwen heen waarin de strandwallen, 
vlakten en de drassige veengebieden 
hun vorm kregen. 

Voorts nam ze de cursisten met haar 
sprankelende verhalen mee naar 
de vele opgravingen in en rond Den 
Haag en liet zien hoe de Romeinen 
hier zo’n tweeduizend jaar geleden 
een stempel hebben gedrukt op de 
toenmalige samenleving. Tenslotte 
gingen ze met haar mee naar het  
‘heiligdom’ van de archeologische 
dienst, waar normaal achter een 

dikke deur de opgegraven schatten 
liggen opgeslagen: aardewerk,  
schedels, skeletten, schoenen,  
weefsels, geld en sieraden.

De stadswandeling liep over ’t Zand, 
het Veen, langs de Haagse Beek en 
het na de oorlog herbouwde stads
gedeelte dat de Duitse bezetters 
hadden afgebroken voor de aanleg 
van de Atlantikwall. De voettocht 
eindigde in het Museon voor een 
bezoekje aan de permanente  
tentoonstellingen van de eerste  
kustbewoners en de Romeinen  
achter de duinen. 

De volgende onderdelen van de 
cursus zullen worden gewijd aan de 
‘Graven, Prinsen en Regenten’, ‘Stad 
van rangen en standen’, ‘Stad van 
Vrede en Recht’, ‘Scheveningen, 

Eerste cursus Hagologie succesvol van start
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Corien Bakker aan het woord in ‘haar’ archeologisch depot Start Gildewandeling over ‘t Zand en het Veen
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De traditionele Nieuwjaars receptie van Gilde Den haag op 11 januari j.l. kreeg ditmaal een extra accent doordat Marijke van Weelden 

van de vrijwilligerscentrale PEP het Haags Keurmerk uitreikte aan de voorzitter van het Gilde. Zij begeleidde het proces dat heeft geleid 

tot het behalen van dit kwaliteitskeurmerk voor vrijwilligersorganisaties. 

op de foto v.l.n.r.:  Fenna Noordermeer (directeur PEP), Karsten Klein (wethouder SEZH gemeente Den Haag),  

Jan Spoelstra (voorzitter Gilde Den Haag), Marijke van Weelden (adviseur vrijwilliger inzet PEP)

Haags Keurmerk voor Gilde Den Haag!
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Het organisatieteam Hagologie v.l.n.r.: Jacob Bijl, Vronie van Manen en Rieks Toxopeus

Vissersdorp en Badplaats’ en 
‘Stadsontwikkeling na de Tweede 
Wereldoorlog’.

De deelnemers waren zeer gemoti
veerd en geïnteresseerd, of ze nu 
inwoner van Den Haag waren of niet. 
Meer kennis opdoen over Den Haag 
of deze delen met familie en vrien
den tijdens een wandeling door de 
stad. Een nog jonge Yvonne Gardner 
van het door haar opgerichte bemid
delingsbureau ‘Pure Hague’ voor 
mensen die tijdelijk onderdak zoeken 
liet weten ‘Om mijn klanten beter van 
dienst te kunnen zijn, is het handig 
dat ik wat meer kan vertellen over de 
plek waar ze terecht komen’.

De cursus Hagologie kan voorlopig 
een goede toekomst tegemoet zien. 

Buiten verwachting was het aantal 
aanmeldingen bij het begin van de 
eerste les al gestegen tot ruim  
honderd, terwijl voor elke cursus van 
zes zaterdagen niet meer dan dertig 
mensen kunnen worden ingeschreven. 
Het Gilde wil de gegadigden echter  

niet teleurstellen. Daarom wordt
de cursus in het najaar herhaald. 
Allereerst voor de mensen die nog 
op de wachtlijst staan. 

Carel Wiemers
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‘Ik ben nu tweeënhalf jaar in 
Nederland’, vertelt de Syrische Azza 
Elias. ‘Ik kwam aan in mijn eentje. 
Mijn broer woonde wel al hier, maar 
helaas niet in dezelfde stad. Ik kwam 
via het AZC in Oude Pekela in Den 
Haag terecht, hij woont in Groningen.’
Gevoelsmatig is haar moederland 
nooit ver weg. Azza: ‘Je kunt wel 
besluiten: ik ben nu hier, ik draai de 
knop om, maar je draagt de oorlog 
altijd met je mee. Mijn ouders zijn 
nog in Syrië. Ik probeer elke dag 
contact met ze te hebben, maar 
soms lukt het niet door een stroom
storing. Je bent altijd ongerust.’

Vrijwilligster Marjan Hoogeboom 
vraagt Azza tijdens hun ontmoetingen 
soms hoe het met haar ouders gaat, 
maar niet altijd. Hun gesprekken 
waaieren breed uit, van persoonlijke 
tot maatschappelijke onderwerpen. 
‘Mijn vorige taalmaatje had vooral 
hulp nodig met de taalcursussen’, 
vertelt Marjan. ‘Bij Azza merkte 
ik meteen dat we dezelfde brede 
belangstelling hadden. We komen bij
voorbeeld allebei uit een socialistisch 
nest. Wel ben ik een humanist en 
atheïst, dus toen Azza vertelde dat 
ze orthodox christelijk was, dacht ik 
even: o, dat is anders.’ 

Azza beschouwt religie als een  
individuele keuze. Haar Syrische 
vriend is ook atheïst. Zelf doet ze 
vrijwilligerswerk in twee kerken, maar 
ze gaat maar een paar keer per jaar 
naar een dienst.

Beide vrouwen hebben ruime ervaring 
met andermans vooroordelen, en 
hoe je je daartegen kunt wapenen. 
Marjan: ‘Ik heb tot mijn pensioen 
gewerkt als humanistisch geestelijk 
verzorger in de gevangenis. 
Het contact met buitenlandse gevan
genen heeft mijn ogen geopend zodat 

ik ons land met niet
Nederlandse ogen kan 
bekijken. Als mensen 
nare dingen zeggen 
over nieuwkomers, heb 
ik geleerd om rustig te 
antwoorden en een 
beroep te doen op hun 
empathie. Denk je eens 
in dat je zelf in zo’n 
situatie komt, zeg ik 
dan, of een van je familieleden.’

Azza: ‘In Oude Pekela waren veel 
mensen tegen asielzoekers, ze  
wilden geen AZC in hun gemeente. 
We hebben nog een ludieke actie op 
touw gezet en kaartjes met bloemen 
uitgedeeld, maar niemand nam ze 
aan. Er heerste een onvriendelijke 
sfeer. Daarom bleef ik liever binnen, 
in het AZC. Eigenlijk werd ik pas na 
mijn komst naar Den Haag een  
beetje rustiger. Hier gaat het goed.’

De twee gaan graag samen op pad. 
Het Haags Historisch Museum, 
Filmhuis, ProDemos, een dagje 
Amsterdam: het decor van hun 
gesprekken wisselt regelmatig. Ook 
hebben ze elkaars huizen inmiddels 
gezien. ‘Een heel nieuwe ervaring’ 
aldus Azza, ‘mensen hebben thuis 
toch een heel persoonlijke stijl. 
Marjan heeft een mooi appartement 
met een balkon met uitzicht en veel 
bloemen. Binnen zijn de wanden 
gevuld met boeken, heel veel boeken. 
Dat gaf me een vertrouwd gevoel:  
zo was het in mijn ouderlijk huis ook.’

Over Azza’s woning in een oud, 
gerenoveerd pand in een hofje in een 
gezellige stadswijk zijn beiden even 
enthousiast. ‘Azza zit daar leuk’  
zegt Marjan. ‘Er wonen kunstenaars 
en muzikanten, er zijn veel buurt
activiteiten.’ ‘Ik heb er een goed,  
welkom gevoel’ zegt Azza.

Intussen timmert ze hard aan de weg.  
In Syrië werkte ze na het voltooien 
van haar studie Engelse literatuur 
in de transportsector en vervolgens 
bij een vertaalbedrijf. Nu maakt ze 
haast met een goede kennis van het 
Nederlands. Naast het inburgerings
examen studeert ze voor het staats
examen2. Thuis kijkt Azza naar het 
Nederlandse nieuws, met ondertitels. 
Maar de beste spoedcursus krijgt 
ze op haar werkervaringsplek bij het 
Intermediairen Contactpunt (ICP) 
van de gemeente Den Haag, waar 
stadsbewoners terecht kunnen met 
problemen op het gebied van energie, 
water, wonen en voedsel. ‘Al mijn  
collega’s zijn Nederlands’, zegt ze. 
‘Het tempo ligt heel hoog, er wordt 
ingewikkeld vakjargon gesproken.  
Ik loop op mijn tenen, maar ik geniet 
van elke dag. Soms kunnen we  
mensen direct helpen, soms kunnen 
we alleen doorverwijzen.’

Marjan is blij voor haar taalmaatje,  
en hoopt net als Azza dat er een  
langer dienstverband uit voortvloeit. 
Wel heeft Azza’s werk hun afspraken
ritme beïnvloed. ‘Het wisselt nu sterk’ 
zegt Marjan. ‘Eerst had ze heel veel 
tijd, nu gaat haar werk voor.  
Maar ik ben blij voor haar hoor.  
Dit is een kans.’

Sandra Heerma van Voss 

Een kans voor Azza

Azza en Marjan
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Haag Atletiek organiseert op zaterdag 
5 mei 2018 de tweede editie van de 
The Hague City Walk. Na het succes 
van 2017, ruim 2.800 deelnemers,  
is besloten er een jaarlijkse traditie 
van te maken.

The Hague City Walk is niet zomaar 
een wandeling. De route leidt de 
wandelaars, behalve langs beroemde 
Haagse plekjes, die je een keer 
gezien moet hebben, ook naar  
locaties waar je zelf niet snel  
(binnen) komt. Plekjes waar de meest 
door gewinterde Hagenaar soms het 
bestaan niet van weet. 

Gidsen van het Gilde zijn op die  
dag bij enkele bijzondere locaties 
aanwezig om over de historie  
daarvan tekst en uitleg te geven. 

Er zijn drie afstanden: 10, 17½ en 
25 km. De deelnemerskosten zijn 
resp. € 10,, € 12,50 en € 15,. 
Er wordt gestart tussen 8.00 en 
11.30 uur vanuit de historische 
Lutherse Kerk aan de Lutherse 
Burgwal. De finish zal dit jaar in  
het kader van 5 mei plaatsvinden  
op het Malieveld op het terrein van  
het Haagse Bevrijdingsfestival.

The Hague City Walk is een  
echte belevingswandeling, waar de  
deelnemers na afloop verrast zullen 
zijn door veelzijdig Den Haag! 

Meer informatie en inschrijven  
www.thehaguecitywalk.nl

In samenwerking met de VVV zijn  
een aantal Gildewandelingen  
geprogrammeerd. Hieraan kan  
men ook individueel deelnemen.  

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

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

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

200 Jaar Scheveningen  
Badplaats
Elke vrijdag, met ingang van 6 april 
t/m september, vertrek 14.30 uur  
eindpunt van tramlijn 11

Joods verleden van Den Haag
Op 28, 29 april, 1, 2, 3 en 4 mei, 
vertrek 13.30 uur VVV, Spui 68

Kosten 
€ 5, p.p. + € 2,50 per boeking.

De wandelingen zijn te boeken  
bij het VVV: 
  online via  

https://excursies.denhaag.com
  telefonisch van ma. t/m vr. van 

9.00 – 17.00 op 070 361 88 60
  aan de balie van VVV Den Haag, 

Spui 68

Wilt u op een ander moment  
wandelen (min. 4 personen) neem 
dan contact op met het Gilde  
of kijk op www.gildedenhaag.nl 

Tweede editie The Hague City Walk 
zaterdag 5 mei 2018

Gildewandelingen  
via de VVV

Stroopwafels

Voor 31 januari had het Gildebureau 
drie gidsen opgetrommeld om 45 
Amerikaanse studenten door Den 
Haag te leiden. Ze waren voorname
lijk afkomstig uit Texas en inmiddels 
in Maastricht aan verschillende stu
dierichtingen begonnen. Het bezoek 
aan Den Haag was onderdeel van 
een kennismaking met Nederland,

die van Neeltje Jans via Den Haag  
en Amsterdam naar de Zaanse 
Schans voerde.

Tussen de studenten was ook 
een Amerikaanse professor 
Communicatie met zijn vrouw en drie 
jonge kinderen. Op de Lange Poten 
kwamen we voorbij een kraam waar 
de geur van warme stroopwafels ons 
tegemoet kwam. Hier moest een stop 
worden gemaakt om ze met deze 
Hollandse lekkernij kennis te laten 
maken.

Guus van Geer

Het gezin van de Amerikaanse professor 
met de nanny en gids Guus van Geer

4 • Gilde Journaal



ZATERDAG 14 APRIL 2018, 
PLEIN DEN HAAG

VAN 11.00 – 16.00 UUR
VOOR JONG EN OUD

Het Haags Gemeentearchief  
organiseert de Dag van de Haagse 
Geschiedenis en biedt erfgoed
partners, daarmee de mogelijkheid 
om alle bewoners van Den Haag 
bekend(er) te maken met de rijke 
geschiedenis van hun stad en hen  
die ook zelf te laten ontdekken. 
Waar liggen de wortels van Den Haag, 
de Hagenaars en de Scheveningers? 
Hoe is de stad ontstaan en hoe is zij 
veranderd in de loop der eeuwen?  
Er worden verbanden gelegd tussen 
het rijke verleden en het veelzijdige 
heden. Niet alleen de professionele 
musea, maar ook de historische  
stichtingen en verenigingen hebben 
een plekje binnen de Dag van de 
Haagse Geschiedenis. 

Meer dan 30 instellingen doen mee. 
Het Plein is het hart van de Dag en 
wordt omgetoverd tot festivalterrein 
met een historische markt en allerlei 
activiteiten voor jong en oud. Bij de 

kramen van de historische markt 
kunnen tickets gehaald worden voor 
rondleidingen, lezingen, boottochten, 
torenbeklimmingen en stadswandelin
gen. Altijd onder begeleiding van een 
goede gids. 

De gidsen van het Gilde begeleiden 
op die dag met veel plezier stads
wandelingen met het thema Vreemde 
vogels. Laat u verrassen!

De wandelingen starten bij de  
kraam van het Gilde om 12.00, 
13.30 en 15.00 uur.
Om 14.00 uur start bovendien de 
stadswandeling ‘Van Haags Jantje 
naar Haagse Harry’ voor kinderen  
van 9 – 11 jaar.  
(Het is wel de bedoeling dat de kinderen 

een begeleider bij zich hebben.) 
Vanaf 11.00 uur kan men zich  
opgeven voor deze wandelingen  
bij de kraam van het Gilde. 
Deelname is gratis. 

Pauline Krikke, een jaar geleden aangetreden als burgemeester van Den Haag, bracht op maandag 12 februari een bezoek aan het 

Gilde. Tijdens een sessie van een uur mochten bestuursledenen en enthousiaste vrijwilligers haar op de hoogte stellen van een reeks 

recente ontwikkelingen en ervaringen. Aan de orde kwamen onder meer de stadswandeling voor kinderen, de cursus Hagologie, 

Individueel Advies en de eind 2016 opgerichte afdeling Vluchtelingen, onderdeel van Gilde SamenSpraak. Van het project Gilde 

SamenSpraak was zij bijzonder gecharmeerd. ‘Ik dacht, bij Gilde gaat het toch vooral om stadswandelingen, maar dit is voor mij een 

complete verrassing. Ik wist niet dat er zoveel vrijwilligers bij jullie actief zijn. Bestaat SamenSpraak tien jaar en gaan jullie dat vieren? 

Dan kom ik graag weer eens langs’, aldus de burgemeester.

Burgemeester op bezoek bij het Gilde
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Het Gilde Journaal verschijnt 3x per jaar  
in een oplage van 850 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
met een bijdrage van Sandra Heerma van Voss
Eindredactie en samenstelling Mariet Hubatý
Telefoon 070 393 59 12
E-mail hubaty@ziggo.nl
Productie Knijnenburg Producties, Rijswijk

Vrijwillige Professionals

Vrijwillige Professionals

Gilde Den Haag ⚫ Riviervismarkt 2 ⚫ 2513 AM Den Haag
Geopend van 9.30 - 12.30 uur 
070 356 12 81 ⚫ info@gildedenhaag.nl ⚫ www.gildedenhaag.nl

Stichting Gilde Den Haag is op zoek naar een

Bureaucoördinator
voor enkele dagdelen per week

De Stichting Gilde Den Haag is een platform voor professionele 
vrijwilligers. Rond de 500 stadgenoten zetten zich belange-
loos in om hun kennis, kunde en levenservaring te delen met  
anderen, in aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen.  
Dit doet het Gilde door enerzijds inwoners van de stad te  
helpen hun vaardigheid van de Nederlandse taal en kennis  
van de Nederlandse cultuur te vergroten. Anderzijds richt de 
organisatie zich op het vergroten van de bekendheid met de 
rijke historie van de stad Den Haag. Daarnaast stelt Gilde  
Den Haag zich ten doel het zo nodig helpen versterken van  
de zelfredzaamheid en participatie van stadgenoten. 

SamenSpraak (taalmaatjes), Stadswandelingen, Individueel 
Advies, Hagologie en Sprekershoek zijn hiervoor de organisa-
tieonderdelen.

Het Gildebureau is de spil van de organisatie en het cen-
trum van de communicatie. Hier komen vraag en aanbod 
samen. Het bureau draagt zorg voor het onderhouden van 
functionele contacten met alle vrijwilligers en het informe-
ren en ondersteunen van het Gildebestuur. Tevens is het 
Bureau verantwoordelijk voor het registreren van de aan-
vragen en het beheren van de aanvraagdossiers via een 
geautomatiseerd systeem. Het huidige bureauteam bestaat 
uit negen parttimers die belangeloos werken. 

De Bureaucoördinator heeft de volgende taken
⚫ Geeft leiding aan het Bureau, binding en verbinden  

zijn belangrijke kenmerken daarbij
⚫ Onderhoudt als eerste aanspreekpunt contacten  

met alle onderdelen van de organisatie
⚫ Is de spil van interne en externe communicatie tevens  

naar pers en via sociale media
⚫ Heeft aandacht voor deskundigheidsbevordering van  

professionals die zich belangeloos inzetten
⚫ Doet voorstellen voor het opstellen van begroting en  

investeringsplan
⚫ Werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid  

met de portefeuille Bureauzaken.

Wat bieden wij
⚫ Een gevarieerde vrijwilligersbaan met veel  

zelfstandigheid in een collegiale sfeer
⚫ Veel vrijheid bij de invulling van de functie, inhoudelijk  

en qua werktijd
⚫ Deelname aan functiegerichte training of professionele  

communicatiebegeleiding
⚫ Volledige vergoeding van onkosten
⚫ Alle vrijwilligers bij het Gilde zijn verzekerd.

Wie zoeken wij
⚫ Minimaal MBO-niveau 
⚫ Communicatief vaardig, ook op sociale media 
⚫ Computervaardig met minimaal kennis van MS Outlook  

en MS Word, bij voorkeur ook MS Excel
⚫ Gewend of bereid te werken met vrijwilligers
⚫ Kennis van vreemde talen is een pré

Belangstelling?  
Stuur dan een beknopte CV met begeleidende brief naar  
christiaaneckhart@gmail.com. Wilt u meer weten over 
de functie, neemt u dan contact op met dhr. C. Eckhart, 
bestuurslid Bureauzaken, 06 532 470 35.

lucida Grande

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.php


