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Zondag 27 oktober 2019
Het rekeningboek van Wendela Bicker
Vanaf haar huwelijk met raadspensionaris Johan de Witt in 1655  
tot aan haar dood in 1668 hield Wendela Bicker bij wat zij uitgaf aan  
kleding voor zichzelf, haar echtgenoot en haar kinderen. Deze lezing 
biedt een uniek kijkje in de garderobe van een regentenfamilie. 
Wendela’s aantekeningen over juwelen, linnen, kant en wollen stoffen 
geven niet alleen een beeld van de mode uit het derde kwart van de 
17de eeuw, maar ook van de ontwikkelingen in het gezin van een van  
de beroemdste staatsmannen uit de Gouden Eeuw. Ontdek welke  
schatten in deze ogenschijnlijk saaie bron verborgen zijn. 
Presentatie: drs. Saskia Kuus, kunsthistoricus 

Zondag 24 november 2019
De onbekende kant van de speelkaart
Eeuwen geleden werden speelkaarten op de rugzijde niet bedrukt.  
Er werd op geschreven, getekend, geschilderd, in gesneden, geknipt en 
gescheurd. Wat er zoal met speelkaarten werd gedaan laat de spreker 
ons zien en horen. Hij heeft inmiddels meer dan 550 vormen van herge-
bruik gevonden, van noodkreten van moeders die hun kind te vondeling 
legden tot en met noodgeld uit de Franse Revolutie. Zijn verzameling telt 
meer dan 6000 hergebruikte speelkaarten, van de 15de eeuw tot nu. 
Goed voor een boeiende kijk op de geschiedenis van het dagelijks leven.
Presentatie: Gejus van Diggele, verzamelaar en onderzoeker
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Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en een praatje.
Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen gratis toegankelijk.

Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur)
Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10 Voorburg
(bereikbaar met tram lijn 2)Vrijwillige Professionals

Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Bijna vijfhonderd 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 gids 
voor zo’n 10.000 deelnemers per jaar, is er het taalmaatjes project SamenSpraak 
en kunnen coaches/adviseurs worden ingezet vanuit Individueel Advies. De cursus 
Hagologie leert de deelnemers de historie van Den Haag kennen. In Sprekershoek 
geven deskundigen presentaties over in de belangstelling staande onderwerpen.



Zondag 26 januari 2020
Tropisch Modernisme  
Nederlandse architectuur in Indië
Na een korte inleiding over het koloniale bouwen focust de spreker  
zich op de periode 1900 - 1940. Het werk van Charles Prosper  
Wolff Schoemaker en zijn jongere broer Richard, beiden KNIL militair,  
architect en hoogleraar, staat centraal in deze lezing. Ook is er  
aandacht voor de huidige situatie, beheer en behoud van monumenten, 
onderzoek in Indonesië en de betekenis van de Nederlandse  
architectuur in de tropen.
Presentatie: Dr. Jan van Dullemen, kunsthistoricus

Zondag 23 februari 2020
Kunst in het Westbroekpark
Wist u dat het Westbroekpark, naast rozen, ook nog eens bijzondere 
beelden huisvest? Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Gemeente  
Den Haag het park verfraaid met beelden en is er een prachtige  
collectie te vinden van bekende en minder bekende kunstenaars.  
Tijdens deze presentatie leidt de spreker u virtueel door het park en 
langs deze beelden. Ook de interessante geschiedenis van dit park 
komt natuurlijk aan de orde. Je zou het een verborgen parel in  
Scheveningen kunnen noemen.
Presentatie: Marie-Josee van het Erve, o.a. rondleidster in het  
Westbroekpark en gids bij de Ooievaart in Den Haag

Zondag 29 maart 2020
Ferdinand Bordewijk
De familie Bordewijk woonde ten tijde van het bombardement van  
3 maart 1945 in het Bezuidenhout. Zij waren thuis op het bewuste  
moment en hebben het gelukkig overleefd. Wel is hun huis met 
inventaris volledig verwoest en wat het ergste was: alle manuscripten, 
boeken en partituren van de schrijver en zijn vrouw, die componiste was, 
gingen verloren. In deze lezing komt naar voren wat de familie Bordewijk 
in de oorlog overkwam en hoe zij een en ander later hebben verwerkt. 
Daarbij wordt geciteerd uit het werk van de schrijver en aandacht  
gegeven aan de muziek van Johanna Bordewijk – Roepman, die zij 
tijdens de bezetting heeft gecomponeerd.
Presentatie: Niels Klinkenberg, secretaris Bordewijk Genootschap
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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.  

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)

Interessant en zinvol
 vrijwilligerswerk!


