De Stichting Oude Hollandse Waterlinie (SOHW) zet zich in voor het behoud van ons nationaal
erfgoed de Oude Hollandse Waterlinie. De SOHW is een schakel tussen provincies, waterschappen,
gemeenten, ondernemers en vrijwilligersorganisaties; om krachten te bundelen, expertise te delen en
ervaring uit te wisselen. De SOHW organiseert en participeert in publieksevenementen, faciliteert
historisch onderzoek en publiceert voor een breed publiek over de Oude Hollandse Waterlinie. De
SOHW is gevestigd in Woerden, in het hart van het liniegebied.
De Stichting Oude Hollandse Waterlinie biedt stageplaatsen aan masterstudenten en studenten in
het derde jaar van hun bachelor studie. Jonge historici krijgen de kans om tijdens hun studie
werkervaring op te doen en te leren hoe hun vakgebied aan de basis kan staan van een breed scala
aan activiteiten en projecten. Deze ervaring kan samen met het vergroten van een professioneel
netwerk een bijdrage leveren aan hun positie op de arbeidsmarkt.

Onderzoekstage naar de geschiedenis van de Oude
Hollandse Waterlinie
De Oude Hollandse Waterlinie kwam in Rampjaar 1672 in grote paniek en onzekerheid tot stand.
Welke polders moesten onder water worden gezet? Waar moesten forten worden aangelegd om
dijken en andere toegangswegen te verdedigen? Welke sluizen en waterwegen waren van cruciaal
belang voor de waterlinie? En wat gebeurde er met de dorpen en polders die net buiten de
waterlinie vielen?
De grote lijnen over deze episode uit de geschiedenis zijn bekend, maar er zijn de nodige witte
plekken in het verhaal van de Oude Hollandse Waterlinie. Een lokale aanpak biedt kansen voor een
zinvolle verrijking van onze kennis van de linie en het Rampjaar. De SOHW is daarom op zoek naar
een stagiair die onderzoek kan verrichten naar een of meerdere witte plekken; ruïnes, fortificatiën,
waterwerken of inundatiegebieden. Hierbij zal een combinatie van literatuur- en archiefonderzoek
noodzakelijk zijn. Het onderzoek leidt tot een inhoudelijke beschrijving van een duidelijk afgebakend
onderwerp. De opgedane kennis draagt bij aan de activiteiten en publicaties van de SOHW.

Taken
•
•
•

Onderzoeken van een specifiek onderdeel van de geschiedenis van de Oude Hollandse
Waterlinie in 1672 en 1673;
Schrijven van een onderzoeksrapport over de ruïnes, fortificatiën, waterwerken of
inundatiegebieden in een bepaalde regio;
Schrijven van publieksteksten voor de website(s) van de SOHW en/of partnerorganisatie,
inclusief bijbehorende beeldredactie.

Profiel
•
•
•
•

Student Bachelor Geschiedenis (3e jaar) of Master Geschiedenis;
Goede beheersing van zowel hedendaags als zeventiende-eeuws Nederlands;
Toegankelijke schrijfstijl;
Belangstelling voor publieksbereik.

Aanbod

•
•
•
•

Onderzoeksstage bij een actieve stichting waar historisch onderzoek en publieksactiviteiten
elkaar aanvullen;
Begeleiding bij de werkzaamheden en ruimte voor eigen initiatief;
Mogelijkheid om korte artikelen te publiceren op de website(s) van SOHW of lokale partners.
Een stagecontract met maandelijkse vergoeding en een (beperkte) reiskostenvergoeding.

Heb je belangstelling? Stuur een motivatiebrief vergezeld van een curriculum vitae, en indien
beschikbaar een door jou geschreven artikel, naar Bernt Feis, directeur SOHW: contact@ohwl.nl

