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December gedachten
Bij gedachten in de laatste maand
van het jaar horen een terugblik en
een glimp van wat gaat komen. Om
met het eerste te beginnen: 2017
Was voor ons Gilde natuurlijk vooral
het jaar van voorbereidingen voor en
viering van het 30-jarig jubileum. De
voorbereidingen waren niet alleen
gericht op een succesvolle viering
van het jubileum zelf, maar ook op
het ontwikkelen en uitproberen van
het cadeau dat wij aan de stad hebben aangeboden: een bijzondere
stadswandeling voor kinderen. ‘Van
Haags Jantje naar Haagse Harry’.
Dat was het hoogtepunt van de
jubileumviering. De wandeling zal
tot oktober 2018 gratis zijn voor de
Haagse basisscholen. In het vorige
Gildejournaal (oktober) is uitgebreid
verslag gedaan van de feestelijkheden op onze jubileumdag. Daarbij
is ook op ludieke wijze aandacht
besteed aan het Bureau en aan
onze onderdelen Stadswandelingen,
SamenSpraak, Individueel Advies en
Sprekershoek. Om niet al te veel in

herhaling te vallen verwijs ik degenen
die dat nog eens willen herbeleven
met genoegen naar onze website.
www.gildedenhaag.nl.

Jaar van de vrede
Ik neem u even mee naar twee andere onderwerpen die de pers haalden
in het bijna afgelopen jaar. Op de eerste plaats, wist u dat de op 1 januari
aangetreden Secretaris Generaal van
de Verenigde Naties 2017 uitgeroepen heeft tot het ‘Jaar van de Vrede’?
Niet veel van terecht gekomen,
helaas, maar de wens is en blijft de
vader van de gedachte.

Opwekkend nieuws
Op nationaal niveau is er meer
opwekkend nieuws. Volgens het
World Happiness Report 2017,
gesponsord door de Verenigde
Naties, staat Nederland voor wat
betreft geluksbeleving van de inwoners op de zesde plaats van de 155
onderzochte landen. Er zijn ongetwijfeld enige lezers die denken ‘ja,

Gilde Den Haag behaalt keurmerk!
De gemeente Den Haag hecht
veel waarde aan de kwaliteit van
haar vrijwilligersorganisaties en
wist u dat de gemeente Den Haag
steeds vaker een keurmerk als
voorwaarde stelt bij het toekennen
van subsidies?
Bovenstaande zinnen heeft het
Gilde Den Haag ter harte genomen
en gedurende het afgelopen jaar is
er met volle kracht gewerkt om het
Haags Keurmerk te behalen. Veel
dank aan allen en in het bijzonder

aan de werkgroep die het proces
heeft begeleid.
Wij hebben kunnen aantonen dat
onze ca. 400 vrijwilligers zich niet
alleen enthousiast en deskundig
inspannen voor de samenleving,
maar dat het ook op een
verantwoorde manier plaatsvindt
en ondersteund wordt door een
professionele organisatie.
Meer daarover op onze Nieuwjaars
receptie op 11 januari en in het
volgende Gilde Journaal.

maar ze hebben mij niks gevraagd!’
Daarom hier de zes factoren van
geluk die zijn onderzocht: het nationaal inkomen per hoofd van de
bevolking, de sociale verbondenheid,
gezond ouder worden, keuzevrijheid,
edelmoedigheid ook wel genoemd
vrijgevigheid en tenslotte de afwezigheid van corruptie. Mij zijn twee dingen uit het rapport opgevallen, namelijk ‘geld alleen maakt niet gelukkig’
en het grote belang van de sociale
verbondenheid. Het eerste blijkt uit
de lagere klassering van een aantal
rijkere landen. De invloed van sociale
verbondenheid wordt in het rapport
omschreven als het antwoord op de
vraag ‘Als er moeilijkheden zijn, is er
dan iemand op wie ik kan rekenen?’
Volgens het onderzoek is het belang
van die factor in vrijwel alle landen,
rijk of arm, even groot.

Cultureel erfgoed
Op weg naar 2018, het Europees jaar
van het Cultureel Erfgoed. Dat komt
mooi uit, want onze Cursus Hagologie
Leer mij Den Haag kennen die in
maart van start gaat, is ontwikkeld in
samenwerking met de erfgoedinstellingen van de gemeente Den Haag.
Dan is er het voornemen te bezien
hoe onze grotere projecten (Stads
wandelingen, SamenSpraak, Indivi
dueel Advies) nog nauwer kunnen
samenwerken, vanzelfsprekend bijgestaan door ons onvolprezen Bureau.
Daarmee, beste lezers, wens ik u
namens het bestuur fijne feestdagen,
gevolgd door een gelukkig, gezond
en voorspoedig 2018 voor u en uw
dierbaren.
Jan Spoelstra, voorzitter
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Hagologie, nieuwe activiteit van het Gilde
Cursus over de historische ontwikkeling van Den Haag
Al vanaf het begin van haar bestaan dertig jaar geleden leiden de stadsgidsen van het Gilde dagelijks Hagenaars en mensen van buiten rond om ze de
stad te laten zien en daar iets over te vertellen. Voor hen, die hun kennis van
de regeringsstad verder willen verdiepen, heeft de vrijwilligersorganisatie een
cursus ontwikkelt. Onder de titel Hagologie ‘Leer mij Den Haag kennen’ start
het Gilde het komende voorjaar een serie van zes presentaties met aansluitend een stadswandeling. Na afloop van de serie kunnen de cursisten bij goed
gevolg rekenen op een certificaat.
zes zaterdagen, een in het voorjaar
en een in het najaar trekt Utrecht veel
belangstelling. Die voor het komende
voorjaar is al volgeboekt. Voor belangstellenden is er een vervolgserie ‘Leer
mij Utrecht beter kennen’.

Historische Leeszaal, Vredespaleis.
Eén van de zes verschillende locaties waar
de cursus wordt gegeven.

Bestuurslid Vronie van Manen en
de Gildegidsen Jacob Bijl en Rieks
Toxopeus zijn de drijvende krachten
achter de cursus, die zij met elkaar
vorm hebben gegeven. Op mijn vraag
hoe zij op het idee zijn gekomen,
geven zij ruiterlijk toe dat ze het
dankzij een tip van vrienden bij twee
andere steden hebben afgekeken.
Bij nader onderzoek bleek dat vijftien gemeenten, vooral gelegen in
Noord-Brabant, al zo’n lezingencyclus
hebben. Den Bosch is de oudste, die
met haar cursus ‘Boschlogie’ al 27
jaar mensen nader kennis met de
stad leert maken.
Het Haagse drietal liet zich echter niet
kennen: ‘Wat zij kunnen, kunnen wij
ook’. Na overleg met en de toestemming van het Gildebestuur begonnen
Vronie, Jacob en Rieks enthousiast
aan de uitvoering van het project. Als
voorbeeld namen zij Utrecht, waar de
cursus ‘Leer mij Utrecht kennen’ eveneens door het plaatselijke Gilde wordt
gedragen. Met een basiscursus van
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Niet minder succesvol is de cursus in
Dordrecht, die vanaf 2008 onder de
eigen bevolking een draagvlak wil creëren voor het zorgvuldig omgaan met
het culturele erfgoed van de stad.
Onder de naam ‘Dordtologie’ zijn daar
sindsdien 525 cursisten opgeleid.
Jacob Bijl, leider van de groep, legt
uit waarom hij samen met Vronie en
Rieks veel vertrouwen in het welslagen van de cursus heeft. ‘Ten eerste
beschikken we over een uitstekend
korps van deskundigen en ervaren
gidsen, die het project in de praktijk
gaan uitvoeren. Voorts zijn we verzekerd van de steun van het Haags
Gemeentearchief, de Gemeentelijke
Bibliotheek, Monumentenzorg en
andere instellingen, die het behoud
van het stedelijk erfgoed bevorderen.
Aanvankelijk had het drietal de kennis van Den Haag Hagalogie willen
noemen, omdat dit refereert aan de
oude naam van Den Haag ‘Haga’ en
het uit 1327 stammende Haagse
gymnasium Haganum. ‘Een taalkundige heeft ons ervan weten te overtuigen dat dit Hagologie moet zijn’, vertelt Jacob. Dat is juist want ‘logos’ is
het Griekse woord voor ‘geschreven
woord’, ‘verhaal’ of ‘lezing’. Daarom
eindigen de namen van wetenschap-

pelijke kennis allemaal op ‘-ologie’,
zoals geologie, biologie, sociologie,
cardiologie enz., met als enige uitzondering ‘genealogie’.
Het Hagologie-team wil op 10 maart
a.s. met de cursus beginnen, in een
serie van zes bijeenkomsten op de
zaterdagmorgen op verschillende
locaties. De cursisten krijgen daar een
(powerpoint) presentatie te zien en vervolgens maken zij een stadswandeling
met een Gildegids.
‘We sluiten de cursus op 21 april af
in de Centrale Bibliotheek met een
presentatie over de stadsontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog, een
quiz en het uitreiken van het certificaat, waarmee de deelnemers zich
Hagoloog – een ware kenner van de
stad – mogen noemen. Staat ook
leuk op iemands CV, als hij naar een
functie bij de gemeente solliciteert’,
grapt Jacob Bijl.
Vanaf 19 januari kan iedereen zich
via de website van het Gilde voor de
cursus inschrijven. De initiatiefgroep
heeft echter een ondergrens vastgesteld van minimaal 15 cursisten en
maximaal 30. Tijdens de stadswandelingen wordt de groep in tweeën
gesplitst, elk met een eigen gids. Over
de exacte prijs die geïnteresseerden
voor de cursus moeten neertellen kan
het drietal zich nog niet uitspreken,
maar gedacht wordt aan een bedrag
van rond de 90 euro, inclusief koffie
en thee en een brochure. Of er in het
najaar een herhaling komt laat het
team in het midden. Dat zal onder
meer afhangen van de belangstelling
voor de eerste cursus.
Carel Wiemers

Nederlands hoogste rechter in ruste sluit vriendschap
met Syrische vluchteling

Osama Naser (links) en Willibrord Davids.

Iedere woensdagochtend om half elf
stipt ontmoeten Willibrord Davids (79)
en Osama Naser elkaar in het leescafé van de Centrale Bibliotheek.
Er wordt koffie gehaald en meneer
Naser kiest een willekeurige krant uit
het ruime Nederlandse aanbod - de
titel varieert. Aan hun tafeltje scant
meneer Davids snel de pagina’s, op
zoek naar een geschikt artikel. Het
moet de waan van de dag ontstijgen
en een meer algemeen probleem aan
de orde stellen. Daar hebben ze
het meeste profijt van, weten ze
inmiddels, zo’n acht maanden nadat
hun lerende vriendschap vorm kreeg.
‘We zijn allebei geïnteresseerd in grote
maatschappelijke kwesties’, vertelt
Davids. ‘Grammatica krijgt Osama al
genoeg op school. De eerste teksten
die we bespraken kwamen uit het
Europees Verdrag voor de rechten
van de Mens, waarover ik hier in het
Leeshuis een boek in toegankelijke
taal vond. Langzaamaan lukt het ons
om steeds grotere, meer gecomprimeerde stukken te behandelen. We
praten over zaken als de doodstraf, de
bruidsschat, de internationale politiek.
Soms verschillen onze standpunten,
maar we respecteren elkaars mening.’
Sinds Osama Naser in september
2015 vanuit Syrië in Nederland aankwam leerde hij de taal goed begrijpen
en behoorlijk spreken. Hij studeert
aan twee instituten tegelijk voor het
staatsexamen niveau B2 en maakt
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zinnen van hoog intellectueel niveau.
Gemakkelijk vindt hij het Nederlands
niet: ‘Die harde ‘g’ kent het Arabisch
ook, dat is geen probleem. Maar
Nederlands is zo’n kleine taal. Engels,
Frans, Duits, daar kom je nog wel mee
in aanraking, via films en boeken of
andere media. Nederlands had ik tot
ik hier kwam nog nooit gehoord!’
Tweede obstakel: Nederlanders
praten graag en gemakkelijk Engels.
Zodra ze een accent of enige aarzeling bespeuren schakelen ze om. ‘In
Duitsland komt dat niet voor’, vertelt
Naser. ‘Daar willen ze echt dat vluchtelingen Duits leren. Hier is het lastig.
Mijn oudste zoon werkt in Amsterdam
bij een ICT-bedrijf en praat de hele
dag Engels. Ik waarschuw hem nu:
je Nederlands wordt slechter! Mijn
jongste drie kinderen gaan nog naar
school of studeren, dus zij zijn er elke
dag mee omringd.’ Naser zelf, die
in Syrië dertig jaar als anesthesist
heeft gewerkt, volgt trouw de actualiteiten op de Nederlandse televisie.
En hij heeft zijn taalmaatje bij Gilde
SamenSpraak Den Haag.
Voor Davids, die na zijn pensionering als president van de Hoge
Raad onder meer voorzitter van de
Restitutiecommissie was (het ging
daarbij om de teruggave van tijdens
de Tweede Wereldoorlog door de
bezetter ontvreemde kunstwerken) is
de frisse blik op zijn moedertaal ook
leerzaam. ‘Onze metaforen zijn lastig

uit te leggen. Steen en been klagen,
iets dat de spuigaten uitloopt… Ook
de uitspraak van sommige woorden
is knap ingewikkeld. ‘Enerverend’ telt
in totaal vier verschillende e’s!’
Over Nasers land van herkomst
praten ze ook. ‘Ik was er eerst voorzichtig mee’, zegt Davids, ‘maar
Osama vertelt er openlijk over. Over
Aleppo, over zijn achtergebleven
schoonouders daar. De rest van zijn
familie is ook gevlucht. Ik hoor van
binnenuit hoe hij het land ziet, in
plaats van in algemene nieuwstermen.’
Nederland is een goed land, vindt
Naser. ‘We zijn hier met respect
ontvangen. Iedereen wordt gelijk
behandeld. Mijn dochter en vrouw
zijn vrij om een hoofddoek te dragen.
De bureaucratie is wel moeilijk:
huisvesting, een verblijfsvergunning,
goede scholen voor de kinderen,
alles kost veel papierwerk en geduld.
Ik volg een cursus bij het Rode
Kruis en zoek een plek als medisch
vrijwilliger, maar bij een ziekenhuis
binnenkomen lukt niet zomaar.’
‘Dan gaan we toch een keer samen?’,
valt Davids spontaan in. ‘Ik ga met je
mee.’ Soms doorbreken ze hun vaste
patroon: eerder bezochten ze een
boekhandel, om zomaar wat titels
door te bladeren. Kookboeken vormden de aanleiding voor een gesprek
over hun verschillende eetculturen.
‘Oliebollen en kroketten zijn lekker’,
grijnst Naser. Maar de Levantse
keuken, dat is toch iets anders.
Tijdens een etentje bij de Nasers
werden meneer en mevrouw Davids
op typisch Levantse gerechten
onthaald. ‘Heerlijk!’ zegt Davids.
‘Hij is nu een vriend’, zegt Naser.
Sandra Heerma-van Voss
Sandra Heerma-van Voss is romanschrijfster/
publiciste en dochter van een van onze
taalcoaches.
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De Haagse Archipel, een aparte wijk met
een zelfstandig en standvastig volkje
Onder de titel ‘Nieuwe eenheid en
harmonisch geheel’ heef ing. Gert
Esmeijer een boekje geschreven
over het bijzondere karakter van
de Archipelwijk en dat van haar
bewoners. Daarin beschrijft hij niet
alleen de unieke ligging op korte
afstand van de Haagse binnenstad
en het Scheveningse strand, midden
in een groene omgeving, maar ook
over de betrekkelijke rust tussen de
straten en vrij ruime woningen met
hun eigen identiteit.
Voorts laat hij zien dat de bewoners
van de Archipel nauwlettend waken
over het unieke karakter van hun

Uitgave: Stichting
voor Stedebouw
kundige Harmonie.
Kosten € 10,telefonisch te
bestellen via
070 3864783
of per email
stedharm@xs4all.nl
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2 maart
3 maart
9 maart
10 maart

Aanvang: 11.00 uur
Start:

Centraal Station/
Anna van Buerenplein

Duur:

Ongeveer 1½ uur

Einde:

Hoek Theresiastraat/
Laan van Nieuw Oost-Indië
± € 5,- p.p.

Reserveren noodzakelijk
via 070 356 12 81, of via het
formulier op www.gildedenhaag.nl
Wilt u de wandeling op een ander
moment maken, kijk dan op
www.gildedenhaag.nl
In samenwerking
met Stichting
3 maart’45

Gert Esmeijer is o.a. stadsgids bij het
Gilde en begeleidt een aantal wandelingen
waaronder de door hem samengestelde
Jugendstilwandeling.

Vrijwillige Professionals

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
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Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag

Kosten:

In samenspraak met de architect,
projectontwikkelaar, Gemeente
Den Haag en de Stichting
Stedenbouwkundige Harmonie lukte
het de bewonersorganisatie dat het
nieuwbouwproject in goede verstandhouding met elkaar werd aangepast
en naar volle tevredenheid in 2004
werd afgerond.
Carel Wiemers

Indien onbestelbaar retour aan:
Stichting Gilde Den Haag, Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag.
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dierbare woonomgeving en met succes in actie komen tegen eventuele
aantasting daarvan.
Zo verzette de bewonersorganisatie
zich in 1986 met succes tegen het
nieuwbouwproject van de Spaanse
architect Ricardo Bofill op het
Burgemeester De Monchyplein in het
hart van de buurt. ‘Een ernstige en
onoverkomelijke aantasting van het
karakter van de wijk’.

Gildewandelingen door
Bezuidenhout rond
herdenking bombardement

