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Voor sommigen zal het kort lijken, 
voor anderen al een eeuwigheid,  
een feit is dat het coronavirus de 
wereld nog steeds in de greep houdt.  
In ons land sinds begin maart. De 
maatregelen die werden genomen  
na de eerste toespraak door de 
minister-president, half maart, zijn 
na enkele maanden gelukkig wat ver-
soepeld. De basisregels blijven echter 
onveranderd en van grote invloed, 
bijvoorbeeld om anderhalve meter 
afstand van elkaar te houden, geen 
handen te schudden en mondkapjes 
te dragen in het openbaar vervoer.
Toch heeft het Gilde langzamerhand 
een aantal activiteiten kunnen hervat-
ten, uiteraard met inachtneming van 
de geldende richtlijnen van de over-
heid. Onze website (gildedenhaag.nl) 
is daarvan de weerslag.  
De situatie op dit moment is als volgt: 

De Stadswandelingen zijn hervat,  
maar met strikte inachtneming van  
de regels van RIVM en Veiligheids regio 
Haaglanden. Zo geldt een maximum 
van 6 personen per gids en geldt ook 
anderszins een corona protocol voor 
de deelnemers. Ook de wandelingen 
met betrekking tot 75 Jaar Vrijheid 
Den Haag - een bijzonder programma - 
kunnen weer worden aangevraagd.

Bij SamenSpraak worden weer  
taalkoppels gevormd en veel coaches 
hebben het contact met hun taal-
maatje hervat. Koppels die vanwege 
het virus nog even afzien van fysieke 
ontmoetingen maken zoveel mogelijk  
gebruik van Whatsapp, Skype of 
Facetime. De gezamenlijke activiteiten 
zoals het SamenSpraak Café en de 
Leeskring in de Centrale Bibliotheek 
kunnen helaas voorlopig niet  
plaatsvinden.

De cursus Hagologie werd na het 
eerste programmaonderdeel van  
7 maart noodgedwongen onder-
broken. De overige cursusdelen  
zijn met ingang van 26 september 
hervat.

Jammer genoeg zullen de lezingen 
van Sprekershoek vooralsnog een 
jaar opschuiven; de locatie biedt 
onvoldoende ruimte om de onderlinge 
afstand van anderhalve meter te 
waarborgen.

Ons Bureau is op werkdagen  
telefonisch bereikbaar van  
10.00 - 13.00 uur. Ons bezoekadres 
(bij PEP) blijft voorlopig gesloten.

Het bestuur hoopt van harte dat wij 
allen met elkaar het virus buiten de 
deur houden en dat iedereen weer 
van een (normaal) actief leven kan 
gaan genieten.

Jan Spoelstra, voorzitter 

Gilde Den Haag en Corona

Volg ons vooral op www.gildedenhaag.nl en op Facebook!

Mededeling
Voor u ligt het laatste Gilde 
Journaal in gedrukte vorm.  
Met ingang van het januari 2021 
ontvangt u de berichtgeving over 
Gilde Den Haag digitaal. 

Foto: Jacob Bijl
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Alle gezamenlijke activiteiten, zoals 
het maandelijks SamenSpraak Café 
en de Leeskring in de Centrale 
Bibliotheek moesten worden gestopt. 
Dat is bijzonder jammer, want het 
oefenen in het spreken van de 
Nederlandse taal gaat nu eenmaal 
veruit het gemakkelijkst wanneer je 
bij elkaar zit. De jaarlijkse bijeen-
komst van de koppels moest even-
eens worden geannuleerd.

Digitaal contact
Via de contactpersonen binnen het 
coördinatieteam hoorden we echter 
dat veel coaches er wel in slaagden 
langs digitale weg regelmatig het 
contact met hun taalmaatje(s) te 
onderhouden. Enkele van hen bleven 
ondanks alles hun taalmaatje thuis 
ontmoeten, uiteraard met in acht-
neming van de eisen die onze huidige 
anderhalvemetermaatschappij stelt.

Nadat in mei veel horecagelegenheden  
hun deuren weer konden openen −  

Gilde SamenSpraak 
Wat gebeurde er in de afgelopen maanden?

zij het onder voorwaarden en na het 
nemen van allerlei maatregelen −  
gingen geleidelijk meer taalkoppels er 
toe over elkaar weer te zien. Intakes 
werden weer opgestart, zodat nieuwe 
taalkoppels konden worden gevormd.

Bijzonder jaar
Ook zonder coronacrisis zou 2020  
al een bijzonder jaar zijn geweest 
omdat voor het eerst in het twaalf-
jarig bestaan een wisseling van de 
projectleiding was gepland. Ellie 
Christoffersen, in januari 2008 offi-
cieel als projectleider begonnen − in 
het voorafgaande jaar had zij hiervoor 
al de nodige voorbereidingen getrof-
fen − droeg haar taak in februari van 
dit jaar, net voor het uitbreken van de 
crisis, over aan Jan Willem van Lith. 

Doordat de organisatie in de loop  
van de tijd behoorlijk complex was 
geworden was die overdracht voor 
beiden bepaald geen sinecure.  
Op 21 februari was het zover en kon 

Ellie eindelijk van een welverdiende 
rust gaan genieten. Plannen van 
zowel het bestuur als vanuit het team 
om dit afscheid te vieren moesten voor 
onbepaalde tijd worden uitgesteld. 
Na afloop van een bijeenkomst in de 
buitenlucht heeft het team toch nog 
afscheid van haar kunnen nemen.  
Dit ging gepaard met toespraken, 
bloemen, een fantastisch gedicht en 
een mooi cadeau.

Volop in beweging
Inmiddels is het september en wij 
merken dat SamenSpraak weer volop 
draait. In de afgelopen periode is er 
ook herhaaldelijk contact geweest 
met de gemeente Den Haag, onze 
subsidiegever, over de bestedingen 
van de subsidiegelden in deze  
periode. Van de gemeente mogen de 
subsidiegelden ook gebruikt worden 
voor niet geplande activiteiten.  
Er wordt daarom onderzocht of er  
nog een aantal cursussen voor onze 
coaches in de vorm van webinars 
kunnen worden ontwikkeld. 

Frans Bodmer en Wim Koole

Ellie, met Wim, op haar afscheid van het team, juli 2020.  foto: Bertie Fokkelman

Het project Gilde SamenSpraak kwam met het uitbreken van de corona-
crisis en de daarmee verbonden overheidsmaatregelen vrijwel geheel tot 
stilstand. Taalcoaches en anderstaligen, onze taalkoppels, konden elkaar 
vanaf medio maart niet langer wekelijks fysiek ontmoeten. Intakes konden 
niet meer worden gedaan en dat betrof zowel de anderstaligen als de  
taalcoaches. 

Aanvang 13.30 uur
Aantal max. 6 personen per gids
Start THIS (VVV), Spui 68
Duur ongeveer 1½ uur
Eindpunt Paleis Noordeinde
Kosten € 5,- p.p. kinderen   
  6–12 jaar € 2,50 

Reserveren 
denhaag.com/nl/agenda/
gilde-den-haag-bezet-verzet-bevrijd

Do  1 oktober
Za 3 oktober
Do 8 oktober
Za 10 oktober
Do 15 oktober

Za 17 oktober
Do 22 oktober
Za 24 oktober
Do 29 oktober
Za 31 oktober

Bezet – Verzet – Bevrijd
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In het kader van 75 jaar Vrijheid  
Den Haag heeft het Gilde dit jaar 
een nieuwe wandeling samen-
gesteld: Bezet - Verzet - Bevrijd.

Het idee voor de samenstelling van 
deze wandeling volgde op het overleg, 
dat het Gilde eerder had met ver-
schillende organisaties in Den Haag. 
Daartoe behoren o.a. de Stichting 
Haagse Historie en Erfgoed (HH&E), 
de Haagse Vrijheidsweken en de 
Gemeente Den Haag met de Dag  
van de Haagse Geschiedenis.  

De volgende stap was, dat de gidsen 
Virginie Janssen, Robert van Venetië 
(historicus) en Guus van Geer bij 
elkaar zijn gaan zitten om alle aan-
wezige kennis te verzamelen en een 
plan van aanpak op te stellen. Want 
voordat zo’n nieuwe wandeling zijn 
definitieve vorm heeft, gaat er heel 
veel tijd en energie zitten in research, 
zoals boeken en artikelen opzoeken, 
snuffelen in de Beeldbank van het 
Gemeentearchief en locaties bekijken. 
Daarna het consolideren van het 
gevonden materiaal en tot slot het 
uitzetten van de route.

Historisch beeld
Het resultaat geeft een duidelijk  
historisch beeld van wat zich zoal in en 
rond het Binnenhof heeft afgespeeld  
in oorlogstijd. Ik was aanwezig bij de 
proefwandeling met een aantal Gilde-
gidsen en ik was onder de indruk van 
de geweldige hoeveelheid parate  
kennis. De presentatie en de achter-

grondinformatie met authentieke foto’s 
die Virginie en Guus hebben gevonden,  
zorgen voor een boeiend verhaal.

De wandeling begint bij het monu-
ment Artikel 1 van de Grondwet aan 
de Hofweg, waarin o.a. vermeld  
wordt dat discriminatie wegens ras  
of geslacht niet is toegestaan; op  
de achtergrond de Tweede Kamer  
als democratische zetel van onze 
volksvertegenwoordiging.
Aan de rechterzijde van de Hofpoort 
hangt een plaquette ter nagedachte-
nis aan de 54 Nederlandse agenten 
die vielen bij het Englandspiel;  
in de kelders achter dit monument 
waren de verhoorkamers van de 
Sicherheitsdienst.

Eremonument
In de hal van het oude Tweede 
Kamer  gebouw staat in een sfeervolle 
entourage een eremonument voor de 
18.000 Nederlanders die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen,  
alsmede een Indisch monument en een  
lijst van gevallenen van latere missies.
Aan de andere kant van het Binnen-
hof wist Gerrit Kastein met een  
dappere actie te voorkomen dat hij 
zou doorslaan.
Via het Torentje van Rutte kom je dan 
op het Plein, waar toen vier van die 
prachtige monumentale panden  
door de bezetters werden gevorderd. 
De SS, de Wehrmacht en Seyss-
Inquart hielden daar kantoor maar 
recreëerden in Sociëteit De Witte, dat 
als casino, bar en telefooncentrale 
diende tijdens de bezetting.

In de Korte Poten was en is nog 
steeds de Wiener Konditorei, die  
door de Joodse eigenaar Willy Prager 
in 1934 werd overgenomen.  
Hij had een bordje in zijn etalage 
gezet met het opschrift ‘Für die 
Deutsche Wehrmacht verboten’.  
Dat werd door de Nazi’s bepaald niet 
gewaardeerd. Willy heeft de oorlog en 
concentratiekampen overleefd maar 
zijn vrouw en kind helaas niet. 
In het thans geheten Kabinet van de 
Koning had Anton Mussert, toen het 
hoofd van de NSB, zijn kantoor. 

Lange Voorhout
De route gaat dan via het Lange 
Voorhout, waar een aantal Joodse 
kunsthandelaren woonden, naar Hotel 
Des Indes dat na de invasie generaals-
kwartier werd en verder naar het hoofd-
kwartier van generaal Winkelman. 

In het Paleisje op de Kneuterdijk zat 
destijds de Presse- und Propaganda-
dienst van de Nazi’s en direct na de 
oorlog de rechtbank voor Bijzondere 
Rechtspleging. De rondleiding eindigt 
bij Paleis Noordeinde. 

Een boeiende wandeling door  
een stukje oorlogsverleden van 
’s-Gravenhage, dat – volgens een van 
de wandelaars – door de Nazi’s bij 
voorkeur Den Haag werd genoemd 
omdat zij moeite zouden hebben 
gehad met de uitspraak van de namen 
Scheveningen en ’s-Gravenhage. 

Nora Mulder

Bezet - Verzet - Bevrijd
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In de buiten tentoonstelling 75 jaar VN  
in 75 verhalen vertellen ooggetuigen,  
hulpverleners, militairen, activisten en anderen 
over de impact van de VN op hun persoonlijke 
leven. Indrukwekkende getuigenissen worden  
ondersteund met prachtige foto’s. 

75 jaar VN in 75 verhalen staat van 17 oktober t/m 
29 november op het Lange Voorhout in Den Haag, 
stad van Vrede en Recht. De toegang is gratis. 

Deze tentoonstelling is een initiatief van Humanity 
House, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, UNICEF en  
Just Peace.

TENTOONSTELLING 
 

75 jaar VN in 75 verhalen

Vanaf de eerste Vredesconferenties in 1899 en 1907 
groeide het elegante en rustige Den Haag uit tot het  
dynamisch centrum van het wereldstreven naar Vrede. 
Hierbij werd en wordt voortgebouwd op de traditie die  
al rond het jaar 1600 is begonnen met Hugo de Groot,  

een belangrijke grondlegger van het Internationaal Recht. 
Hugo de Groot beïnvloedde de 17e eeuwse filosoof 
Baruch Spinoza in wiens gedachtegoed democratie,  
vrijheid van meningsuiting, vrede, recht en tolerantie  
centraal stonden. Na zijn verbanning uit Amsterdam 
woonde en werkte Spinoza tot zijn overlijden in Den Haag. 

Wandel mee langs de herkenningspunten van de rijke 
geschiedenis van Den Haag, internationale Stad van 
Vrede en recht. Met het Vredespaleis als het onbetwist 
hoogtepunt. (Bezoek aan het Vredespaleis maakt geen 
deel uit van de wandeling)

Op woensdag 21, donderdag 22, vrijdag 23,  
zaterdag 24 en zondag 25 oktober kan individueel  
worden deelgenomen. Kosten € 5,- per persoon.

De wandeling start om 13.30 uur voor het hek van  
het Vredespaleis en duurt ongeveer anderhalf uur.
Meer informatie en reserveren: denhaag.com/nl/agenda/
gilde-den-haag-vrede-en-rechtwandeling 

Wilt u de wandeling op een ander moment maken,  
maak dan gebruik van het aanvraagformulier op  
gildedenhaag.nl/stadswandeling-vrede-en-recht-22 

Nationale Viering 75 Jaar 
Verenigde Naties

Op 24 oktober 2020 bestaan de Verenigde Naties 75 
jaar en wordt stilgestaan bij het feit dat Nederland  
75 jaar geleden is bevrijd en wij sindsdien in vrede en 
vrijheid leven. Het Gilde sluit hierop aan met de stads-
wandeling Vrede en Recht onder leiding van een gids.
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Het team bestaat nu uit negentien 
coördinatoren. Zij onderhouden het 
contact met de taalcoaches en de 
anderstaligen, doen de intakes en  
verzorgen trainingen en bijeenkom-
sten. De goede sfeer is voor een deel 
ook haar verdienste. 

Ellie wist goede mensen aan te trek-
ken, was zorgvuldig in haar relaties 
met anderen en zorgde ervoor dat 
iedereen de taak kreeg waarvoor hij 
of zij geschikt was. Aan de andere 
kant greep ze vrij snel in als iemand 
niet goed functioneerde. Zeker In het 
begin waren er wel wisselingen, maar 
gaandeweg kon ze echt bouwen op 
een vaste groep medewerkers die zich 
met enthousiasme inzette. Toen een 
van hen vorig jaar ging afronden, zag 
ze er erg tegenop om weer een nieuwe 
te zoeken. Daarbij overwoog ze al een 
tijdje om te stoppen. Waartoe ze toen 
ook daadwerkelijk besloot. Toch zou 
het een vol jaar duren eer de over-
dracht een feit was. 

Aanvankelijk was het plan om de orga-
nisatie in tweeën te delen omdat al 
Ellies bezigheden te veel werk leken 
voor één persoon. Er meldden zich 
aanvankelijk twee kandidaten maar 
toen er een al snel afhaakte vanwege 
de hoeveelheid administratie, bleek 
veel voorbereidend werk voor niets. 
Het grootste deel van Ellies baan gaat 
nu over naar Jan Willem. De eindver-
antwoordelijkheid van SamenSpraak 
Den Haag, Zuidoost en Vluchtelingen 

Wisseling van de wacht bij 
SamenSpraak: een hele klus

wordt een taak voor Frans Bodmer die 
deze afdelingen ook vertegenwoordigt 
in het bestuur van Gilde Den Haag.

Verder zal Elisabeth Müller het  
matchen van taalcoaches en anders-
taligen voor haar rekening nemen, 
iets wat Ellie erg graag deed en waar 
ze door haar vroegere baan als maat-
schappelijk werker goed in was. Daar 
leer je immers hoe je mensen moet 
inschatten, kijk je naar wat ze willen  
en probeer je hun sterke kanten te 
activeren. Dat ze de taalmaatjes 
niet in werkelijkheid zag – dat is het 
werk van de intakers – maar alle 
informatie van papier haalde, vond ze 
geen bezwaar. Het matchen deed ze 
zittend op de vloer van haar kamer 
naast de uitgespreide kaart van Den 
Haag. Op de coördinaten daarvan 
sorteerde ze de gegevens van de 
taalcoaches en de anderstaligen.  
De toekomstige taalmaatjes moeten  
tenslotte niet te ver van elkaar 
wonen. Daarbij lette ze op de tijden 
waarop iemand beschikbaar was, of 
iemand een voorkeur had voor een 
man of een vrouw, voor een hoger- of 
een lageropgeleid maatje en zocht 
ze naar een overeenkomst in de 
wederzijdse opleidingen, hobby’s of 
bezigheden. Het mooiste zou zijn 
als iedereen altijd kon en geen wen-
sen had, maar steeds vaker willen 
taalcoaches wel een hoogopgeleid 
taalmaatje maar niet ‘s avonds of in 
het weekend. Dat is lastig want deze 
anderstaligen werken door de week 

vaak overdag. Daarbij hebben ze het 
meestal ook druk met hun gezin en 
de taalcursus. Toch lukte het Ellie 
vaak goede matches te maken van 
taalmaatjes die blij waren met elkaar 
en soms ook na de SamenSpraak-tijd 
contact bleven houden.

Jan Willem van Lith wordt nu het 
gezicht van SamenSpraak. Wie naar 
het bekende adres mailt, krijgt met 
hem te maken. Hij beantwoordt de 
mails en zorgt voor de administratie 
en de registratie van de taalmaatjes. 
Hij stuurt de contactpersonen en de 
intakers aan en probeert de wacht-
lijst met anderstaligen zo kort  
mogelijk te houden. 

Op den duur gaat Ellie ook zelf een 
taalmaatje nemen. Haar hobby’s zijn 
filosofie, lezen, wandelen en een 
museum bezoeken. Maar of haar taal-
maatje een of meerdere bezigheden 
met haar deelt of niet, zeker is dat 
Ellie hier meer gelegenheid voor gaat 
krijgen in haar welverdiende vrije tijd.
 
Bertie Fokkelman

Ellie en Jan Willem tijdens de overdracht, 
begin maart 2020.  Foto: Wim Koole

Nu Ellie Christoffersen haar werk voor SamenSpraak heeft overgedragen  
aan Jan Willem van Lith is het voor haar echt wennen dat ze niet telkens 
naar boven moet om achter haar bureau te werken voor het project dat ze 
samen met haar man Wim Koole opzette. De afgelopen twaalf jaar was ze 
daar vaak zo’n twintig à vijfentwintig uur per week mee bezig. Toch deed  
ze dat met liefde en toewijding. Ze is er terecht trots op dat er nu zo’n  
325 taalkoppels actief zijn. Bovendien vond ze het ontzettend leuk om  
met een hecht team in een goede sfeer samen te werken. 
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Samen met Ralph Welcker heeft 
Loekie de afdeling verder uitgebouwd, 
veel informatie verzameld en een 
eigen werkwijze ontwikkeld. Inmiddels 
heeft de afdeling drie contactpersonen  
en worden ongeveer 70 taalkoppels 
begeleid. Het afgelopen jaar is de 
vluchtelingenstroom sterk afgenomen.  
Deze fluctueert, afhankelijk van  
mondiale en politieke ontwikkelingen, 
maar nog steeds melden zich vluchte-
lingen aan én taalcoaches die graag 
met deze groep willen werken, dus de 
afdeling heeft nog steeds bestaans-
recht. 

Wat hebben vluchtelingen nodig?
Vluchtelingen hebben al heel wat 
problemen moeten overwinnen voor-
dat ze zich in Den Haag vestigen. 
Moeilijkheden in het land van her-
komst die het noodzakelijk maakten 
het land te verlaten, de reis, een 
verblijf in vluchtelingenkampen en een-
maal in Nederland in een AZC. Leven 
in onzekerheid over de eerste levens-
behoeften én zorgen over de toekomst 
van zichzelf, maar ook van meereizen-
de en achtergebleven familieleden. De 
vluchtelingen die zich melden bij Gilde 
SamenSpraak hebben doorgaans een 
voorlopige verblijfsvergunning en zijn 
vanuit een AZC uitgeplaatst naar Den 
Haag. Soms melden vluchtelingen zich 
al aan wanneer ze in een AZC in de 
Haagse regio verblijven. Sommigen 
hebben al Nederlandse les gehad, 
anderen hebben zich de taal al een 
beetje eigen gemaakt zonder een 
cursus te volgen. Voor allemaal geldt 
dat ze op het moment dat er weer 
perspectief is, volop bezig zijn met de 
toekomst. Velen hebben al een studie 
achter de rug in het land van herkomst 

of hebben al jarenlang een beroep  
uitgeoefend. Zij zoeken naar de  
kortste weg om de draad weer op te 
pakken in Nederland en economisch 
zelfstandig te worden. Het spreken van 
Nederlands is daarvoor een absolute 
voorwaarde. Het is een gevarieerde 
groep wat betreft leeftijd, opleiding, 
man/vrouw, geloof en land van her-
komst. Voor vrijwel alle vluchtelingen 
geldt dat ze verplicht zijn binnen drie 
jaar een inburgeringsdiploma te halen, 
d.w.z. Nederlands op A2-niveau, ken-
nis van de Nederlandse samenleving 
(KNS) en kennis van de Nederlandse 
Arbeidsmarkt (ONA). Halverwege 2021 
treedt een nieuwe inburgeringswet in 
werking. Dan wordt de gemeente  
eindverantwoordelijk en wordt het  
taalniveau verhoogd naar B1.

Wat hebben zij nodig van de 
taalcoach?
Een taalcoach is er in de eerste 
plaats voor de spreekvaardigheid in 
het Nederlands. Daarnaast kunnen er 
andere vragen op tafel komen, over 
werk, huisvesting, opleiding, waar-
door taalcoaches behoefte hebben 
aan informatie die ze door kunnen 
geven aan de vluchteling. De afdeling 
heeft daarvoor een databestand met 
tal van instanties en publicaties die 
nuttig kunnen zijn. Veel vluchtelingen  
hebben Nederland leren kennen 
vanuit een of meerdere AZC’s elders 
in Nederland, wonen nog maar kort 
in Den Haag én hebben nauwelijks 
een netwerk, zeker niet van mensen 
die Nederlands spreken. Daarom is 
het goed om de taalcoaching ook 
te gebruiken om Den Haag en de 
Nederlandse samenleving beter te 
leren kennen, bijvoorbeeld door op 

stap te gaan of een Nederlandse 
krant te lezen of samen na te gaan 
welke (vervolg)studie nuttig is.

Wat doet Gilde SamenSpraak voor 
de taalcoaches van vluchtelingen?
Voor de taalcoach houden de contact-
personen van de afdeling vluchtelingen 
de database en het netwerk bij. Alle 
taalcoaches hebben de beschikking 
over de inlogcodes van de koepelorga-
nisatie Het begint met Taal, waar les-
materiaal, instructiefilmpjes en (online) 
trainingen beschikbaar zijn. Naast de 
trainingen die Gilde SamenSpraak 
organiseert voor alle taalcoaches, 
organiseert de afdeling bijeenkomsten 
voor nieuwe taalcoaches en intervisie-
bijeenkomsten voor taalcoaches. 

Het afgelopen jaar hebben studenten 
van de Haagse Hogeschool zich aan-
gemeld om in het kader van de studie 
(en voor studiepunten) taalcoaching 
te verzorgen voor vluchtelingen. Dit is 
wederzijds goed bevallen en het plan 
is om dit jaar opnieuw die mogelijk-
heid te bieden met speciaal op de 
studenten afgestemde voorlichting- en 
trainingsbijeenkomsten. Ook zijn er 
contacten met het AZC in Wassenaar 
om vluchtelingen die alvast hun 
Nederlands willen oefenen, een taal-
coach aan te bieden. 

Anke van Kampen

Taalcoaches voor vluchtelingen
Sinds 1 december 2016 heeft Gilde SamenSpraak een aparte afdeling  
voor vluchtelingen. Het initiatief is genomen door Ellie Christoffersen en 
Loekie van der Sar, coördinator en contactpersoon bij Gilde Samenspraak. 
Het aantal aanmeldingen van vluchtelingen was dat jaar sterk gestegen  
en ze merkten dat er bij taalcoaches behoefte was aan meer informatie  
en begeleiding in verband met de bijzondere situatie van vluchtelingen. 

Shirin Hasani (rechts) ontvangt het  
certificaat van haar taalcoach Yolanda van 
Straten.
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De Stichting tot Instandhouding van 
de Joodse Begraafplaats in Den Haag 
heeft het Gilde gevraagd of gidsen 
bereid zouden zijn rondleidingen op 
de begraafplaats te verzorgen. De 
gidsen Kees Huisman en Bert Toet 
gingen de uitdaging aan. Zij hebben 
zich verdiept in de geschiedenis van 
de begraafplaats (gesticht in 1694) 
en in samenwerking met de secretaris 
van de stichting een script samen-
gesteld. Dit vormt de grondslag voor 
een boeiende rondleiding, waarin 
onder andere uitvoerig aandacht 
wordt besteed aan de geschiedenis 
van de joden in Nederland en met 

Rondleiding oude Joodse Begraafplaats 
aan de Scheveningseweg

name in Den Haag, omdat 
allerlei aspecten hiervan 
hun weerslag vinden op 
deze begraafplaats. 

In de vele persoonsbeschrijvingen  
worden de belevenissen van 
Hagenaars tijdens de bezetting 
behandeld, maar ook wordt  
beschreven hoe het de overlevenden 
is vergaan na de oorlog. Bijzondere 
aandacht is er voor de Joodse stads-
genoten die werden omgebracht 
tijdens de bezetting, onder wie ook 
George Maduro (nu opgenomen in  
de Canon van Nederland). Anderen  
sneuvelden bij bombardementen,  
of stierven bij gebrek aan voedsel  
tijdens de Hongerwinter. Ook het  
vervolg op de oorlog komt aan bod. 
Hoe was het om terug te keren in een 

Tentoonstelling 

Verlangen naar Vrijheid en Vrede
Ooggetuigen van ’40 - ’45
Nog tot en met 17 januari 2021 in het Haags Historisch Museum

ernstig gehavende stad, als  
overlevende, of juist als verstotene?

In de tentoonstelling komen vooral 
veel gewone stadsgenoten aan het 
woord, in voor het Haags Historisch 
Museum gefilmde interviews. Iemand 
als Arie Spaans uit de Scheveningse 
wijk Duindorp vertelt hoe hij speelde 
met zijn vriendjes te midden van de 
Atlantikwall. Aan de hand van dit 
soort getuigenissen wordt de bezet-
ting in Den Haag invoelbaar. Deze 
persoonlijke verhalen worden aange-
vuld met voorwerpen met een bijzon-
der verhaal, dierbare herinneringen 

die vaak jarenlang zijn bewaard door 
Hagenaars. Voor veel mensen is de 
bezetting een gebeurtenis die hen 
nog steeds bezig houdt. 

Wat doet oorlog met mensen? Deze vraag staat centraal in de tentoon-
stelling. Ooggetuigen vertellen over de angstige meidagen van 1940, het 
Duitse bestuur, de razzia’s, de Jodenvervolging, de Atlantikwall, het afvuren 
van V-2’s, de bombardementen en de Hongerwinter. De bijzondere verhalen 
– aangevuld met foto’s, film en objecten – maken van de tentoonstelling  
een indrukwekkende ervaring. In aansluiting op deze tentoon-

stelling biedt het Gilde de 
wandeling Bezet - Verzet - Bevrijd 
aan (zie de informatie op pagina 3.) 
De wandeling start elke zondag 
t/m 17 januari 2021 om 13.30 uur 
voor het Haags Historisch Museum. 
Hieraan kan individueel worden 
deelgenomen.

Meer informatie en reserveren 
haagshistorischmuseum.nl/agenda/
stadswandeling-bezet-verzet-bevrijd-8

(Het museum is op zondag geopend 
van 12.00 - 17.00 uur) 

Meer informatie en aanvraag formulier: 
gildedenhaag.nl/stadswandeling-rondleiding-
oude-joodse-begraafplaats-aan-
de-scheveningseweg-31
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Benedictus de Spinoza, de 17de-eeuwse grondlegger 
van de Radicale Verlichting, heeft veertien jaar van 
zijn leven in Groot-Den Haag gewoond: bijna zeven jaar 
in Voorburg en daarna ruim zeven jaar in Den Haag. 
Zijn denkbeelden over o.a. democratie en vrijheid van 
meningsuiting en godsdienst sluiten naadloos aan bij 
de identiteit van Den Haag als internationale Stad van 
Vrede en Recht. 

Onder voorzitterschap van Jeroen Vervliet, bibliothecaris 
Vredespaleis, stelt Stichting Spinoza Den Haag zich 
tot doel om Spinoza tot icoon van Den Haag te maken. 
Tot de statutaire doelstellingen behoren ook: het onder 
een breed en divers publiek verspreiden van Spinoza’s 
gedachtegoed en het ondersteunen van de Vereniging 
Het Spinozahuis bij het vestigen van een Internationaal 
Spinoza Centrum aan de Paviljoensgracht 72. 

Als onderdeel van een meerjarig activiteitenprogramma 
vindt eens per twee jaar de Spinoza Rede plaats: een 
lezing over een maatschappelijk onderwerp, gerelateerd  
aan Spinoza’s denkwereld. En ieder jaar wordt de 
oktobermaand tot ‘Haagse Spinozamaand’ gemaakt, 
waarin kunstenaars, dichters, musici en filosofen elkaar 
ontmoeten en Spinoza’s gedachten op eigentijdse wijze 
vormgeven. 

 

Stichting Spinoza 
Den Haag opgericht

Spinoza Plaza zondag 11 oktober, 15.00
Café chantant met gedichten en gedachten over 
Spinoza. Gezien de anderhalve meter maatregel
zijn er helaas geen plaatsen meer beschikbaar.
Het geheel wordt live gestreamd op: 
youtu.be/j8--8KP_B9A

Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Bijna 
500 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, 
kunde en (levens)ervaring in voor hun stadgenoten. Zo verzorgt 
het Gilde verschillende Stadswandelingen met een gids voor 
zo’n 10.000 deelnemers per jaar en is er het taalmaatjes project 
SamenSpraak. De cursus Hagologie leert de deelnemers  
op een bijzondere manier de historie van Den Haag kennen.  
In Sprekershoek geven deskundigen presentaties over in de 
belangstelling staande onderwerpen.


