Haagse Tijden Den Haag
Stage: webredacteurs Haagse Tijden. Geplaatst 9 maart 2017.
Tijdens deze stage schrijf en redigeer je artikelen voor de website http://www.haagsetijden.nl/ De
website www.haagsetijden.nl is bedoeld voor scholieren van ongeveer 10-14 jaar en houdt de
indeling van de tijdvakken van commissie De Rooy aan. Deze indeling wordt ook gebruikt in de
geschiedenismethoden op het basis- en voortgezet onderwijs.
Op de site staat de tijdlijn van Den Haag van 0 tot nu. Belangrijke gebeurtenissen zijn weergegeven
met aanklikbare icoontjes, die leiden naar toegankelijk geschreven teksten met afbeeldingen. Tijdens
de stage schrijf je nieuwe teksten voor deze site, check je of de links nog kloppen en voeg je uitleg
toe aan begrippen die voor de doelgroep ingewikkeld kunnen zijn. Ook kan het voorkomen
dat teksten met een te hoog leesniveau herschreven moeten worden in voor de leerlingen
begrijpelijke taal. Aan het schrijven van elke tekst gaat een bescheiden onderzoek vooraf, want de
informatie op deze site moet uiteraard waarheidsgetrouw zijn. Gedurende de stageperiode maak je
kennis met alle organisaties die bij de website betrokken zijn. Je zult daarom op verschillende
locaties je werkplek hebben en onderzoek doen in de bibliotheek en het archief. Ook word je door
personen van de verschillende organisaties begeleid. Hierdoor bouw je tijdens je stage een mooi
netwerk op!
Wie zoeken wij?
Deze stage is geschikt voor studenten van verschillende studierichtingen. Bijvoorbeeld: Geschiedenis,
Nederlands, Journalistiek, Cultuurwetenschappen, Archeologie, Kunstgeschiedenis, Museum Studies,
etc. Affiniteit met (schrijven voor)de doelgroep is natuurlijk belangrijk, evenals het kunnen doen van
eenvoudige onderzoekjes om informatie voor nieuwe tijdlijnteksten te verzamelen.
Ben jij:






communicatief vaardig?
goed in het schrijven van teksten voor de doelgroep 10-14 jaar?
geïnteresseerd in de culturele en sociale geschiedenis van Den Haag?
iemand die graag onderzoek doet?
een teamspeler, die het leuk lijkt in de stageperiode met verschillende erfgoedorganisaties
en begeleiders te werken?

... dan ben je bij ons aan het goede adres!
Wie zijn wij?
Aan de haagsetijden.nl werken de volgende organisaties samen:






Archeologie Den Haag
Bibliotheek Den Haag
Haags Gemeentearchief
Haags Historisch Museum
Monumentenzorg Den Haag



Museum de Gevangenpoort

Informatie per organisatie:
Archeologie Den Haag
Bezoekadres: Prins Hendrikstraat 39
Contactpersoon: Victor Kersing
Vroegere bewoners hebben hun sporen en voorwerpen in de bodem achtergelaten. Regelmatig
wordt hiervan iets gevonden. Achter iedere vondst zit een verhaal; over het verleden van de stad en
over de manier waarop mensen er woonden, leefden en aten. Om gegevens niet verloren te laten
gaan en de archeologie te beheren is ruim 30 jaar geleden de afdeling Archeologie van de gemeente
Den Haag opgericht. Dit onderdeel van de dienst Stadsbeheer beoordeelt plannen, doet opgravingen
en bewaart archeologische vondsten en gegevens. Ontdekkingen worden gepresenteerd aan publiek
en wetenschap met tentoonstellingen, open dagen, publicaties, lessen en audiovisuele producties.
Archeologen graven op als bouw, wegen- en rioolaanleg of sloop de archeologie in de grond
bedreigt. De afdeling Archeologie wordt in een vroeg stadium bij plannen betrokken. Mogelijke
vindplaatsen worden met grondboringen opgezocht; zo nodig volgt een opgraving of worden
graafactiviteiten begeleid.
Archeologische vondsten van uiteenlopende materialen als metaal, glas, leer, bot en aardewerk
komen vuil en aangetast uit de grond. Ze worden voorzichtig gewassen en gesorteerd. Belangrijke
stukken worden door de restaurator geconserveerd. Uiteindelijk worden vondsten bewaard in het
depot van de gemeente om te worden bestudeerd, uitgeleend of tentoongesteld.
Bibliotheek Den Haag
Bezoekadres: Spui 68 (Centrale Bibliotheek)
Contactpersoon: Saskia Kuus
Bibliotheek Den Haag is er voor alle Hagenaars en speelt een verbindende rol in elke wijk van Den
Haag. We willen zorgen dat iedereen vrije toegang heeft tot informatie en we willen een
ontmoetingsplek zijn in de wijk waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Per jaar komen er ruim 2,5
miljoen bezoekers in de Centrale Bibliotheek en de 12 wijkbibliotheken. Via de
website http://www.bibliotheekdenhaag.nl/web/show kun je de collectie en activiteiten bekijken.
Haags Gemeentearchief
Bezoekadres: Spui 70 (stadhuis)
Contactpersoon: Sanderijn Schuur
Het Haags Gemeentearchief beheert historische informatie over Den Haag in schrift, beeld en geluid.
In de studiezalen kunnen bezoekers onderzoek doen en origineel archiefmateriaal inzien.
Een kort filmpje over het Gemeentearchief is hier te
vinden: https://www.youtube.com/watch?v=Xd6UIdawhEY
Haags Historisch Museum
Bezoekadres: Korte Vijverberg 7

Contactpersoon: Rosa Bilkes
Het museum aan de Hofvijver toont de geschiedenis en ontwikkeling van Den Haag. Prachtige
stadsgezichten van o.a. Jan van Goyen, Jan Ten Compe en P.C. La Farque en voorwerpen zoals een
draagkoets en zilverwerk brengen de verhalen tot leven waarin de Oranjes, de Gebroeders de Witt
en Johan van Oldenbarnevelt figureren. Vaste collectie en tijdelijke tentoonstellingen tonen typisch
Haagse aspecten van vroeger tot nu.
Monumentenzorg Den Haag
Bezoekadres: Spui 70 (stadhuis)
Contactpersoon: Elise Mutter
Den Haag is een veelzijdige stad: hof- en regeringsstad, stad van vrede en recht, en stad aan zee.
Maar Den Haag is ook een echte monumentenstad met statige herenhuizen en villa’s, lommerrijke
parken en omvangrijke historische 19de-eeuwse wijken. De stad is ontstaan rond de oude grafelijke
residentie en een bijbehorende kleine burgerlijke nederzetting. Door de eeuwen heen heeft de stad
zich geleidelijk uitgebreid. De gemeente Den Haag heeft ongeveer 2500 beschermde monumenten
en 21 beschermde stadsgezichten. Met deze score behoort Den Haag tot de top 5 van
monumentensteden in Nederland.
Het werkterrein van Monumentenzorg in Den Haag is omvangrijk, het dynamisch behoud van alle
monumentale waarden is een forse opgave. Maar wel de moeite waard! De afdeling
Monumentenzorg & Welstand bewaakt het gebouwde erfgoed van de stad en is het gemeentelijke
kenniscentrum op het gebied van dit Haagse erfgoed, het aanspreekpunt voor belanghebbenden en
belangstellenden.
Bij de afdeling Monumentenzorg en Welstand kunt u als eigenaar van een monument terecht voor
zowel restauratie- en onderhoudsadviezen en met vragen over financiële mogelijkheden.
Om de kennis van ons waardevolle gebouwde erfgoed meer bekendheid te geven verzorgt de
afdeling regelmatig publicaties over diverse onderwerpen betreffende het vakgebied (de VOMreeks). Daarnaast organiseren we tentoonstelling en lezingen. Ook geven wij lessen aan
basisschoolscholieren.
Museum de Gevangenpoort
Bezoekadres: Buitenhof 33
Contactpersoon: Rosa Bilkes
Museum de Gevangenpoort neemt je mee langs zeven eeuwen geschiedenis. Eens was het gebouw
de toegangspoort tot het Binnenhof, later werd het een plek waar verdachten werden opgesloten in
afwachting op hun vonnis en eventuele straf. In 1882 opende de Gevangenpoort zijn deuren als
museum. Sindsdien is hier de grootste verzameling straf- en martelinstrumenten van Nederland te
zien. Het museum toont aan de hand van het oude monument en de uitgebreide collectie
gerechtsvoorwerpen de maatschappelijke visie op misdaad en straf tot de negentiende eeuw.
De stagiair kan via Gemeente Den Haag (waar Archeologie, Bibliotheek, Gemeentearchief en
Monumentenzorg onder vallen) een overeenkomst krijgen en zal steeds een korte periode bij een
van de partners een werkplek krijgen, zodat hij/zij alle zes de organisaties goed leert kennen.

Neem voor meer informatie contact op met
Saskia Kuus: 070-3534442
Sanderijn Schuur 070-3537041 .

