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Duik vanuit
je eigen huis
in het archief van
Den Haag!

Het Haags
Gemeentearchief
Een archief is een plek waar de
geschiedenis bewaard wordt. Het
Haags Gemeentearchief bewaart de
geschiedenis van de stad Den Haag.
Heel veel informatie over Den Haag
wordt verzameld om in het archief te
bewaren:
Wie woonden er vroeger in de stad?
Wat schrijft de krant over Den Haag?
Hoe zag de stad er vroeger uit op
foto’s of op een kaart?
Jij hebt zelf ook een archief! Jouw
foto’s, diploma’s, tekeningen en werkstukken horen bij jou en dus bij jouw
eigen archief.

Wie werkt er in een archief?
Een
is iemand die bij een archief werkt.
Hij of zij zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle informatie over de stad op de juiste plek
bewaard wordt. Speur op internet of in je eigen geheugen naar de antwoorden van
de puzzel en kom erachter welk beroep er in de vakjes hoort te staan.

1. In Den Haag daar woont een graaf en zijn zoon heet _ _ _ _ _
2. De troonrede wordt elk jaar gelezen in de _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Het Kurhaus staat in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Den Haag ligt in de provincie _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _
5. Station Laan van _ _
6. Den Haag is de stad van _ _ _ _ en Recht
7.
_ _ is de voetbalclub van Den Haag
8. De _ _ _ _ _ _ _ is het dier dat op het stadswapen van Den Haag staat
9. De bijnaam van het Haagse stadhuis is _ _ _ _ _ _ _ _
10. Deze Haagse plekken staan op het Monopolybord: Plein, L. Poten en _ _ _

Kijk op
de kaart
Deze kaart van Den Haag is al 300
jaar oud. Den Haag is in die tijd erg
veranderd. Maar sommige gebouwen
staan er nog steeds. Hoe heten de
gebouwen bij de nummers op de kaart?
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Waar woon jij?
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Den Haag is inmiddels veel groter dan
je op deze oude kaart kunt zien.
Staat jouw straat op deze kaart?
Zoek je straat op via de beeldcollectie
van het Haags Gemeentearchief.
Hoe oud is de oudste tekening of foto
die je van je straat kunt vinden? Welke
verschillen zie je met hoe je straat er
nu uit ziet?

Stadswapen
Rechts onderin op de kaart zie je het
wapen van Den Haag, op het schild
staat een Ooievaar.
Zoek op de site van het Gemeentearchief twee redenen waarom Den
Haag een Ooievaar op het stadswapen
heeft staan.

1.

Ooievaar
De afbeelding van de Ooievaar wordt
in Den Haag nog steeds vaak gebruikt.
Waar kun je de Ooievaar van Den
Haag nu regelmatig zien?

2.

Maak je eigen
wapenschild
De meeste steden hebben sinds de
Middeleeuwen een stadswapen.
Sommige families hebben een familiewapen. Een wapen is een teken waaraan
je een familie of stad kunt herkennen,
net als een logo van een winkel of
een merk. Op een wapen staat vaak
een dier, een spreuk en middeleeuwse
spullen zoals zwaarden, een mantel of
een kroon.
Teken je eigen wapen. Welk dier
past het best bij jou? En welke kleuren?

✂

De Laan van
Meerdervoort
De langste laan van Nederland ligt in
Den Haag. Het is de Laan van Meerdervoort. Deze laan is ongeveer de
scheidingslijn tussen twee delen van
Den Haag. De stad staat voor een
deel op duinzand en een ander deel
staat op veengrond. Er wordt gezegd
dat rijke mensen vroeger op het zand
woonden, en minder rijke mensen hun
huis op de veengrond hadden staan.

Buitenspelen
Teken een lijn op de grond. De ene kant van de lijn heet op het zand.
De andere kant van de lijn heet op het veen.
Eén iemand is de omroeper, hij of zij staat op het uiteinde van de lijn.
De rest van de spelers beginnen op het veen.
Als de omroeper roept: “op het zand” springen alle spelers in één keer
over de lijn naar het zand. Zegt de omroeper vervolgens “op het veen”
dan springen de spelers terug naar de kant van de lijn waar ze begonnen
zijn. Spelers die niet, fout of te laat reageren zijn af.
Om het moeilijker te maken kan de omroeper de zinnen iets anders zeggen,
bijvoorbeeld: “in het zand” of “op het been”. De spelers die dan toch gaan
springen zijn af.
Wie blijft er over?

Even uitwaaien
Ga je wel eens naar het strand?
Dan heb je in Scheveningen vast wel de
pier gezien. Meer dan 100 jaar geleden
stond er ook al een pier in Scheveningen,
deze heette: het Wandelhoofd
Koningin Wilhelmina.
Welke grote verschillen tussen de
oude pier en de huidige pier zie je?

Groetjes!
✂

Wat is jouw favoriete plek in Den
Haag? Teken deze plek op je eigen
“Groetjes uit Den Haag” ansichtkaart.

Mail ons een foto
van jezelf met
een zelfgemaakt
wapenschild en
ontvang een
leuke prijs!

Al het beeldmateriaal is te vinden via
www.haagsgemeentearchief.nl

cursus.hga@denhaag
.nl
o.v.v. Wapenschild

Volg het Haags Gemeentearchief online op:
Facebook - Twitter - Instagram - Youtube

Deze opdrachten zijn voor het
Haags Gemeentearchief bedacht en
vormgegeven door Lotte Verweij

