Toelichting filmpje HAAGS HISTORISCH MUSEUM
Voor gebruik als introductie van het museum voor leerlingen
Zie http://youtu.be/tXBeT5SfOO8
>> Welke toelichting mogelijk bij welk fragment? (cijfers verwijzen naar tijdstelling van filmpje)
00.00 ‐ 00.20
We gaan binnenkort naar het Haags Historisch Museum. Wie weet waar dit museum te vinden is?
00.20 – 00. 40
Het museum ligt aan de Hofvijver, vlakbij het Binnenhof, waar de regering van ons land zit.
Het Binnenhof is één van de oudste plekken van de stad. Al in de 13de eeuw werd hier gebouwd door
de graven van Holland, zij wilden hier een huis hebben. De Ridderzaal werd in die tijd door Graaf
Willem II gebouwd.
00.40 – 01.07
Het Binnenhof en de Ridderzaal zijn op veel oude schilderijen van de stad te zien. Die schilderijen kun
je vinden in het Haags Historisch Museum.
01.08 – 01.55
Het gebouw van het Haags Historisch Museum was vroeger van het schuttersgilde Sint Sebastiaan.
De schutters waren zoiets als de stadswacht, de politie. Het gebouw was hun ‘clubhuis’, het heette
‘St.Sebastiaandoelen’.
01.56 – 02.29
In het museum kom je overal de ooievaar tegen. Waarom zou dat zijn? De ooievaar staat op het
stadswapen van Den Haag. Vroeger kwamen hier in de stad heel veel ooievaars. Ze waren dol op al
die weilanden, veengronden, duinmeertjes en moerassen in de buurt. In het museum vind je de
ooievaar op schilderijen, op tegels, bekers en nog veel meer.
02.30 – 03.00
In het museum zijn veel schilderijen van mensen te zien die iets met Den Haag te maken hebben.
Vaak portretten van rijke mensen die in de stad woonden; zij hadden geld om een portret van
zichzelf te laten maken. Heel chique om je met je mooiste kleren voor altijd te laten vastleggen door
een kunstenaar…
03.01 – 04.09
Op de topetage van het museum vind je een heel groot poppenhuis, al wel 100 jaar oud. Niet
gemaakt voor kinderen om mee te spelen, maar voor de rijke mevrouw Lita de Ranitz. Zij vond het
leuk om allerlei dingetjes voor haar poppenhuis te verzamelen: meubels, poppetjes, schilderijtjes,
maar ook dingen die de dienstmeisjes dagelijks gebruikten. Dingen die we nu soms niet echt meer
kennen of gebruiken, maar die toen heel gewoon waren. Wat dacht je van een linnenpers, of een
ruitspuit?

04.10 – 04.48
Wie je zeker tegenkomt in het museum, zijn de broers De Witt. Twee mannen uit de 17de eeuw. De
één was raadspensionaris (de machtigste man van het land in die tijd), de ander burgemeester. Ze
vonden dat de familie Van Oranje teveel macht had. Omdat mensen dachten dat de broers Prins
Willem III Van Oranje wilden vermoorden, werden ze zelf door groep woedende mensen gedood op
de Plaats. We zien de broers in het museum nog op schilderijen, maar er zijn ook twee stukjes van
hen bewaard: een tong en een vinger, in een houten doosje…
04.49 – 05.25
Het Haags Historisch Museum vertelt over de geschiedenis van Den Haag en haar inwoners. En wat
voor ons nu ‘gewoon nu’ is, is voor mensen over 10, 50 of 100 jaar ook geschiedenis. Daarom
verzamelt het museum de verhalen van Hagenaars nu ook al. Inwoners van de stad gaan op de foto
met een bijzonder eigen voorwerp, dat voor hen een stukje persoonlijke én Haagse geschiedenis
vertelt.
05.26 – einde
Den Haag is de hofstad van Nederland. Het hof van de familie Van Oranje is hier al heel lang.
Verschillende Willems en een Frederik Hendrik woonden hier. Maar ook Beatrix en Máxima hebben
hun thuis in of vlakbij Den Haag. Eerst waren de Oranjes stadhouders, aan het begin van de 19de eeuw
werden zij een Koninklijke familie en werd Nederland een koninkrijk. Dus… veel te zien en te doen in
het Haags Historisch Museum!

