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‘Het Haagse Gilde brengt ons allen 
bij elkaar en doet dat nu al dertig 
jaar’, schalde het donderdag 28  
september massaal door de foyer 
van het Theater aan het Spui in  
Den Haag. Met dit lied sloot pianist, 
zanger, dichter en entertainer Hans 
Steijger zijn bijdrage aan het jubileum 
van de vrijwilligersorganisatie af. 

Als een sprankelende 
fontein overgoot hij 

de tweehonderd 
genodigden 
anderhalfuur 
lang met allerlei 
zelf gemaakte 

liedjes over de 
activiteiten van het 

jubilerende Gilde, aangevuld met 
bekende Haagse meezingers als  
‘Oh, oh Den Haag, mooie stad achter 

de duinen’, afgewisseld met allerlei 
gedichten en grappige teksten. 

De Stadswandelingen van het Gilde 
bezong hij met het kinderliedje ‘In 
Den Haag daar woont een graaf en 
zijn zoon heet Jantje’. Terwijl op de 
achtergrond een groot scherm beel-
den vertoonde van de rondwandelin-
gen door Den Haag, zong een achttal 
vrijwilligers met de bekende groene 
shawl om het gildelied ‘Dit is wat ik 
altijd al wilde, vrijwilligerswerk bij het 
Gilde’. Een luidkeels echo vanuit het 
aanwezige publiek kon niet uitblijven.

Een andere activiteit, Individueel 
Advies, typeerde de zanger met 
de liedjes ‘Een op een, dan sta je 
niet alleen’ en ‘Het wordt een mooi 
akkoord als je met z’n tweeën bent’. 
Een liedje over ‘Inspraak, uitspraak, 
samenspraak… internationaal,’  
eindigend met ‘Het begint met taal’, 
sloeg op de activiteit van Gilde 
SamenSpraak, waarbij anderstaligen  
wegwijs worden gemaakt in de 
Nederlandse taal en cultuur.

Gilde Den Haag vierde zijn 30 jaar bestaan met een
wervelende show en schitterend cadeau aan de stad

Bestaan er feestjes met louter hoogtepunten? Na de viering van ons 30-jarig 
Gilde jubileum kunnen wij daar volmondig ‘Ja, die bestaan’ op antwoorden. 
Carel Wiemers schreef er een verslag over in dit Gilde Journaal waardoor 
degenen die erbij waren nog eens zachtjes kunnen nagenieten en de  
anderen, die om wat voor reden dan ook er niet bij konden zijn, een goede 
indruk van het feest kunnen krijgen.
Het programma, dat schijnbaar moeiteloos en in rap tempo aan onze  
gasten en eigen Gilde vrijwilligers werd voorgezet, heeft ruim een jaar van 
voorbereiding gekost. Wij kunnen de feestcommissie, de uitvoerenden 
en allen die daarbij een rol hebben gespeeld daarvoor zeer dankbaar zijn. 
Oplettende kijkers konden in het ondersteunende koortje van de hoofdact 
enige bureaumedewerkers en bestuursleden herkennen.  
Wat een multi-talenten heeft het Gilde Den Haag toch in huis! 
Dit was onze lijfspreuk ‘Kennisoverdracht’ op een ander niveau; dit was 
‘Plezieroverdracht Door Vrijwillige Professionals’, het zesde lustrumfeest 

waardig! Vol vertrouwen gaan wij de  
toekomst tegemoet. Want wat wij al 
wisten, weten nu (bijna al) onze stad-
genoten: Gilde Den Haag is na 30 jaar 
niet meer weg te denken uit het Haagse.

Jan Spoelstra

Van de voorzitter

Jubileumnummer
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Geschiedenis het Gilde 
in vogelvlucht
Voorzitter Jan Spoelstra van het Gilde 
Den Haag begon zijn toespraak met 
als eerste de loftrompet te steken over 
het minst naar buiten toe zichtbare, 
maar zeker niet het minst belangrijke 
onderdeel van de organisatie: Het 
Bureau. De tien medewerkers, die 
alles coördineren en aansturen, vormen  
de spil van het Gilde, waar alles om 
draait. ‘Zij doen dit voortreffelijk’, 

benadrukte de voor-
zitter. Een hartelijk 

applaus vanuit 
de zaal volgde.

Bezong Hans 
Steijger de  

uil als het logo  
van de vrijwilligers-

organisatie, de voor-
zitter scheerde In vogelvlucht over 
de verschillende Gilde-activiteiten. 
‘Het succes van Individueel Advies 
laat zich zien in het groeiend aan-
tal aanvragen’. Met 22 standaard 
Stadswandelingen leren ruim vijftig 
Gilde gidsen jaarlijks ongeveer tien-
duizend belangstellende deelnemers 
de schoonheid en het bijzondere van 
Den Haag kennen. Een zeer succesvol 
programma is Sprekershoek.  
In de wintermaanden houdt het Gilde 
namelijk lezingen over uiteenlopende 
onderwerpen, die elke keer zo’n  
70 tot 80 bezoekers trekken.

Bloemen
‘Ben ik iets vergeten? Niet echt 
natuurlijk… SamenSpraak’, zei 
Jan Spoelstra en vroeg Ellie 
Christoffersen en Wim Koole op het 
podium te komen om ze vanwege hun 
verdiensten in het zonnetje te zetten. 
Het echtpaar stond aan de basis  
van het in 2008 in gang gezette 
taalmaatjesproject, waarbij een 
Nederlandstalige gekoppeld wordt 
aan een anderstalige. ‘Onlangs werd 
het 300e taalkoppel ingeschreven 
met inmiddels al 90 verschillende 
nationaliteiten’. De voorzitter prees 
Ellie als ‘De stuwende kracht achter 
het succes van dit project, dat  
overigens niet zonder het geweldige 
team van contactpersonen en  
taalcoaches tot stand is gekomen’.

Koninklijke onderscheiding
‘Ik ben totaal verrast’, zei de oudste 
Gildevrijwilliger Gerard Raven, toen 
de voorzitter hem vroeg naar voren 
te komen om van Bianca Bremer, 
locoburgemeester van Leidschendam-
Voorburg, te horen te krijgen dat hij 
benoemd werd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. De bijna 93-jarige 
stadsgids, die sinds 1992 vele duizen-
den bezoekers door de stad heeft 
geleid, heeft zijn Koninklijke onder-
scheiding mede te danken aan zijn 
inzet, veertig jaar lang, voor de kerk 
in Leidschendam-Voorburg. Het was 
Gerard niet aan te zien dat hij door zijn 
hoge leeftijd iets heeft moeten inboe-
ten. Vlot, helder en duidelijk vertelde 
hij vervolgens enkele leuke anekdotes 
uit zijn verleden als stadsgids.

Behalve aan het echtpaar Koole en 
de heer Raven overhandigde de voor-
zitter tot slot ook aan Mariet Hubatý, 
secretaris van het Gildebestuur, een 
fraaie bos bloemen voor haar inzet 
als ‘de stille kracht achter een hele 
hoop activiteiten’.

Vrijwillige Professionals
JAAR
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Het cadeau
Het hoogtepunt van de bijeenkomst 
was de overhandiging van het cadeau 
door voorzitter Jan Spoelstra aan  
wethouder Joris Wijsmuller, onder 
meer verantwoordelijk voor het 
cultuur beleid van Den Haag. Een jaar 
lang biedt het Gilde voor kinderen 
van alle basisscholen in Den Haag 
gratis een voor hen aangepaste 
stads wandeling aan. Het geschenk 
werd gepresenteerd in de vorm van 
een korte film van de proefwandeling, 
met een toelichting van stadsgids 
Harry Bogers, een van de mede- 
ontwerpers van de wandeling.  
Wethouder 
Wijsmuller bekeek 
deze korte impres-
sie met veel 
interesse en was 
zeer ingenomen 
met deze unieke 
aanwinst voor de 
stad.

Dank aan de sponsors
De stadswandeling voor kinderen en de viering van 
het 30-jarig bestaan van Gilde Den Haag is mede 
mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van 
Fonds 1818, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, 
Stichting Boschuysen, The Hague City Walk, Theater 
aan het Spui, ‘s-Peer Catering, Lionsclub Voorschoten 
Vlietranden en Knijnenburg Producties.

Vrijwillige Professionals
JAAR
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Gerrit Vennema, dichter/songwriter, is o.a. taalcoach bij 
Gilde SamenSpraak. Het begeleiden en stimuleren van 
anderstaligen geeft hem veel voldoening, vooral als hij 
ziet hoe iemands zelfvertrouwen groeit, naarmate hij/zij 
zich beter in het Nederlands leert uitdrukken.

PLEIN 1813
De straatverlichting brandde overdag… 
Het gaf het plein een aanblik van twee uren: 

of er al avond door de bomen gluurde,
terwijl de ochtend pas zijn einde zag.

Gerrit Vennema

Binnenkort! 
Cursus Hagologie 

Een reis door de  
geschiedenis van die mooie 
stad achter de duinen!

Gilde Den Haag start in het  
voorjaar van 2018 met de  
cursus Hagologie. 
Wie meer wil weten over de  
rijke historie van onze stad  
door de eeuwen heen, kan  
straks deelnemen aan deze  
boeiende cursus.
 
In een serie van 6 presentaties 
en stadswandelingen  
(in verschillende wijken)  
op zaterdagochtend leert u  
Den Haag pas goed kennen.

In november verschijnt zijn dichtbundel ‘Woorden van het 
naseizoen’. De foto op het omslag is van Frederick Linck. 

Interessant en zinvol 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. 

Vakanties zijn goed in te passen.

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

Wanneer u wilt kunt u ook een vluchteling helpen met de taal. 

Heeft u belangstelling?
Kijk op onze website www.gildedenhaag.nl/samenspraak

U vindt daar een aanmeldingsformulier.

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)

Vrijwillige Professionals
JAAR
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‘Als je vraagt waar woont je pa, wijst 
hij met zijn handje’, luidt de tweede 
regel van het bekende kinderliedje. 
Als de Gildegids aan de kinderen van 
de Carolusschool, die de proefwande-
ling mochten meemaken, startend 
bij het beeld van het Haags Jantje 
aan de Lange Vijverberg, vraagt wat 
zij over het zoontje van de Graaf van 
Holland Floris V weten, gaan meer-
dere vingertjes omhoog. Tijdens de 

gehele wandeling valt het op 
dat de kinderen van groep 

zeven over het algemeen 
goede en in sommi ge   
gevallen gedetailleer de 

antwoorden 
weten te 

geven of zelfs 
met aanvullende 

informatie komen. Een 
enkele keer ontstaat 
er discussie tussen 
de gids en een leer-
ling, die op school 
iets anders heeft 

geleerd of elders gelezen 
heeft dan wat de 
Gildevrijwilliger ver-
telt. Het ging om de 
vraag wie de klein-

ste veldheer was: Keizer Napoleon 
of Prins Maurits. Het verschil bleek 
slechts 1 centimeter. Maar toch!

Via de Hofvijver en langs het stand-
beeld van Johan van Oldenbarnevelt 
gaat de wandeling naar de Gevangen-
poort. Kennelijk om de tere kinder-
zieltjes een beetje te sparen vertelt 
de gids niet de meest gruwe lijke 
dingen die zich vroeger in of buiten 
de gevangenis afspeelden. De kinde-
ren laten zich echter niet onbetuigd 
wat hun kennis van griezelverhalen 
betreft. ‘Meneer, de misdadigers 

werden zelfs met behulp van paarden 
gevierendeeld’, geeft een van hen als 
aanvullende informatie.

De route van de kinderwandeling 
gaat onder meer via het Binnen- en 
Buitenhof, het Oude Stadhuis en de 
Grote Kerk, de Vismarkt en Grote 

Markt naar het stand-
beeld van de strip-
figuur Haagse Harry 

van de inmiddels 
overleden illus-

trator Marnix 
Rueb, die 
in stripboe-
ken alleen 
plat Haags 

praat. Het is 
lastig zo’n ver-

haal te lezen. De 
kinderen mogen 
het proberen 

Van Haags Jantje naar Haagse Harry
Stadswandeling voor kinderen van 8 tot 11 jaar

Stadswandeling
voor kinderen



6 • Gilde Journaal

Colofon 

Het Gilde Journaal verschijnt 3x 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
Foto’s Ruud Abeln, Albert J.F. Koopmans en Eric de Vroome
Film Kinderwandeling Eric de Vroome
Eindredactie en samenstelling Mariet Hubatý
Telefoon 070 393 59 12
E-mail hubaty@ziggo.nl
Productie Knijnenburg Producties, Rijswijk
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door hardop het boekje ‘Nijntje an 
zei’ (Nijntje aan zee) voor te lezen.

Net als Haags Jantje wijst Haagse 
Harry ook met zijn vinger. ‘Steekt 
Harry zijn duim omhoog?’ luidt een 
van de vijf uit dertien keuzevragen 
die de gids de kinderen voorhoudt. 
De handen hoog als het waar is, de 
handen laag als het niet klopt. Niet 
iedereen heeft het goed. Het is de 
middelvinger als Harry het ergens 
niet mee eens is.
Aan het eind van de tocht krijgen alle 
kinderen een certificaat, omdat zij 

met succes hebben deelgenomen 
aan de stadswandeling ‘Van Haag 
Jantje naar Haagse Harry’. Iets om 
trots op te zijn!

Tot oktober 2018 kunnen basis-
scholen bij het Gilde terecht voor zo’n 
gratis stadswandeling, bestemd voor 
kinderen van groep vijf, zes en zeven. 
Dus in de leeftijd van 8 tot 11 jaar. 
Deze kinderwandeling is bovendien 
opgenomen in het programma van 
Cultuurschakel. 

Carel Wiemers

Stadswandeling
voor kinderen


