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Begin dit jaar werd het Gilde benaderd 
door Zonta Club Den Haag, met de 
vraag of het Gilde een wandeling zou 
kunnen ontwikkelen, met als thema 
‘Markante vrouwen in de residentie’.
Zonta is een internationale organisa-
tie van en voor vrouwen met 30.000 
leden wereldwijd. Zonta Club Den 
Haag zet zich in om de positie van 
vrouwen te verbeteren, onder meer 
door het steunen van acties en het 
organiseren van activiteiten.
Saskia de Koning van Zonta: ‘Het 
doel van de wandeling is om een 
breed publiek kennis te laten maken 
met een aantal bijzondere vrouwen 
uit de residentie en tegelijkertijd geld 
in te zamelen voor een goed doel. 

Omdat Vronie van Manen, bestuurslid 
Stadswandelingen, de vraag voor een 
wandeling rondom bekende Haagse 
vrouwen al eerder had gekregen,  
was het een goede aanleiding dit  
idee samen verder uit te werken. 
Met vijf gidsen van het Gilde en Ineke 
Giezeman en Saskia de Koning van 
Zonta werd een lijst van markante 
vrouwen opgesteld en een daarbij 
behorende route uitgestippeld.  
‘De vrijwilligers van het Gilde hebben 
er duidelijk heel veel tijd en energie in 
gestoken, fantastisch’, aldus Saskia.

Markante vrouwen in de Residentie
Stadswandeling, speciaal ontwikkeld voor ZONTA

De wandeling ‘Markante vrouwen in 
de residentie’ is gebaseerd op de 
Residentiewandeling, een van de 
23 stadswandelingen van het Gilde. 
Zoals de titel aangeeft ligt het accent 
op de rol van vrouwen door de  
eeuwen heen op het gebied van de 
adel, politiek, kunst en cultuur.
Dat klinkt allemaal eenvoudig maar 
het was een hele klus om alle infor-
matie op papier te krijgen, een draai-
boek te maken en gidsen klaar te 
stomen voor deze nieuwe rondleiding. 
De proefwandelingen zijn inmiddels 
gemaakt; het is een leuke wandeling 
geworden met boeiende verhalen óver 
vrouwen, vóór vrouwen én mannen!

Een paar namen …
Een bijzondere vrouw is Alexandrine 
Tinne, een Nederlandse ontdekkings-
reizigster die in 1862 als eerste 
westerse vrouw tot Centraal-Afrika 
doordrong en later in de Sahara op 
ontdekkingsreis ging.

Zij heeft gewoond aan het Lange 
Voorhout, waar nu Van Lanschot 
kantoor houdt en exclusief voor deze 
wandeling voor Zonta haar deuren 
opent tijdens de rondleiding op  
28 september. 

Een andere markante 
Haagse vrouw was 
Bertha von Suttner. 
Zij was van adellijke 
afkomst, overtuigd 
vredesactiviste en 
pleitte voor een  

internationaal Hof van Arbitrage dat 
later zetelde in het Vredespaleis.  
Ze heeft voor Alfred Nobel gewerkt 
en ontving zelf in 1905 de Nobelprijs 
voor de Vrede. Haar buste staat in 
het Vredespaleis.

Goede doel
Zo heeft het Gilde een boeiende en 
interessante rondleiding ontwikkeld, 
die in dit geval ook nog eens bij-
draagt aan de fundraising van Zonta, 
namelijk het Mama Verhalenkoor  
Den Haag. Dit koor, dat bestaat uit 
vrouwen met verschillende culturele, 
religieuze en etnische achtergronden, 
komt wekelijks bij elkaar. De vrouwen 
praten over thema’s uit hun leven.  
Zij maken daar liedjes over en zingen 
die met elkaar.
‘Een leuk, nuttig en maatschappelijk 
initiatief van Zonta waaraan het Gilde 
Den Haag met veel plezier heeft  
meegewerkt’, aldus Vronie.

Nora Mulder

De eerste wandeling MARKANTE 
VROUWEN IN DE RESIDENTIE is 
exclusief voor ZONTA op vrijdag  
28 september. Er zijn 3 wandelin-
gen gepland, om 17:30, 18:00 en 
18:30 uur. Start bij Restaurant 
Millers op het Plein. Duur ca.  
90 minuten. Kijk voor verdere  
informatie en reserveren op de 
website van ZONTA.  
(zonta denhaag1.nl/wandeling)

Vanaf 1 oktober wordt deze 
wandeling opgenomen in het 
programma van het Gilde en 
kan dan worden aangevraagd 
via het formulier op de website 
www.gildedenhaag.nl. 
Op 070-3561281 of via 
info@gildedenhaag.nl

Vronie van Manen (L), van het Gilde en 
Saskia de Koning van Zonta Club Den Haag.  
 Foto: Eric de Vroome


