Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag
Verschillende mogelijkheden voor stages bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Je kunt
je eigen onderzoek uitvoeren of meewerken in een bestaand project. Doorlopend.
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag is het militair-historisch kennisen onderzoekscentrum van de krijgsmacht. Het maakt deel uit van het Ministerie van Defensie. Het
NIMH doet onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse strijdkrachten in binnen- en
buitenland, te land, ter zee en in de lucht, in de periode van de Tachtigjarige Oorlog tot heden.
Daarbij is er vanouds veel aandacht voor de voormalige koloniën. De medewerkers van het instituut
beheren een unieke militair-historische collectie, maken het papieren en het audiovisuele bezit
toegankelijk voor een breed publiek, publiceren wetenschappelijke studies, geven onderwijs aan
militaire opleidingsinstituten en universiteiten, en verzorgen de vastlegging van lopende militaire
operaties, zoals nu in Afghanistan. Voor meer info: zie www.defensie.nl/nimh.
Het NIMH biedt jaarlijks aan een aantal studenten geschiedenis de mogelijkheid stage te lopen. De
stage duurt bij voorkeur drie maanden, maar een kortere of langere periode is ook mogelijk: we
houden van maatwerk. De inhoud van de stage kan verschillen: onder begeleiding van één van de
historici van het NIMH kun je een eigen onderzoek uitvoeren dat moet uitmonden in een
wetenschappelijk verslag en eventueel een publicatie. Je kunt daarvoor zelf een onderzoeksvoorstel
doen of putten uit de suggesties van het NIMH, die je op onze website kunt vinden. Het spreekt voor
zich dat het onderwerp militair-historisch van aard moet zijn.
Het is ook mogelijk dat je een bijdrage levert aan een van de lopende onderzoeksprojecten van het
NIMH, zoals bijvoorbeeld het actueel houden van onze encyclopedie internationale operaties: een
onderdeel van onze website. Een andere stagemogelijkheid is het bewerken en toegankelijk maken
van een van onze militair-historische collecties. Daarbij ligt dan de nadruk op het doen van
onderzoek naar de herkomst en de historische context van het materiaal. Dit alles onder deskundige
begeleiding.
Wat de precieze aard van je stage ook zal zijn, we streven ernaar dat je kunt werken aan een
concreet product waaraan je hopelijk na afloop met trots je naam kunt verbinden. Een
nevendoelstelling van de stage is om je met zoveel mogelijk aspecten en activiteiten van het NIMH
kennis te laten maken. Je zult ervaren wat het inhoudt om als historicus en onderzoeker actief te zijn
in de ambtelijke omgeving van een groot ministerie. We bieden je graag een zo breed mogelijke blik
in onze keuken.
Heb je belangstelling voor een stage bij het NIMH of wil je meer informatie, neem dan contact op
met prof. dr. B. Schoenmaker, wetenschappelijk medewerker van het NIMH en tevens bijzonder
hoogleraar militaire geschiedenis in Leiden (b.schoenmaker@hum.leidenuniv.nl).

