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Verslag 

 

 ‘De atlas van jouw buurt, de atlas van jouw stad’   
 
Haagse Kinderatlas Transvaal 
 

Met dit wijkproject voor het Haagse 

onderwijs hebben leerlingen van OBS De 

Springbok in Transvaal hun directe 

schoolomgeving in kaart gebracht. 

Stapsgewijs, ontstond een papieren 

kinderatlas o.l.v. een kunstenaar, een 

cartograaf en het Haags Historisch Museum. 

In februari 2009 opent in het Historisch 

Museum een tentoonstelling met de 

resultaten van deze pilot. 

 

Op dit moment ontvouwt zich een hele reeks 

initiatieven over de geschiedenis van Den 

Haag, waaronder het schoolplatenproject en 

MIJNDENHAAG* van het Haags Historisch 

Museum en ’De Haagse Schatkist’, waarbij 

Hagenaars uitgenodigd worden hun eigen 

verhaal te doen. Recent verscheen ook een 

Historische Atlas van Den Haag, die alom 

gretig aftrek vindt.  

Het project Haagse Kinderatlas, Transvaal 

behelst eveneens een atlas, maar dan een 

atlas die veel verder gaat dan een 

traditionele atlas. Niet gewone kaarten staan 

centraal maar gevoelskaarten die kinderen zelf hebben samengesteld op basis van 

historisch en eigen onderzoek van hun wijk. 

De atlas verschijnt in de vorm van een boekwerk dat gaandeweg groeit, en in de 

komende jaren in afleveringen verschijnt. Daarbij passeert steeds een andere wijk of 

cluster van wijken de revue.  

 

De centrale invalshoek van de Kinderatlas is de geschiedenis van de plek en van de 

mensen die er woonden en wonen. Die hebben de leerlingen onderzocht tijdens de 

lessenserie, de geschiedenis van de mensen die er nu wonen - waar vandaan komen ze 

en waarom kwamen ze hier? De geschiedenis van de mensen die er niet meer wonen - 

waarheen vertrokken zij en waarom? Welke plekken speelden en spelen een rol in het 

leven van mensen - lagen die in de buurt of vooral daarbuiten. Welke dingen deed men 

in de buurt en welke daarbuiten, met wie en waarom?  

Welke plekken waren voor de kinderen van vroeger van belang en waarom? Zijn deze 

hot spots van vroeger dezelfde plekken als nu? Waarom wel, waarom niet?   
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Concrete opbouw van het project 

 

Na een voorbereidende VIP-les in het Haags Historisch Museum 

waarbij de leerlingen kennis maakten met het onderwerp 

kaartlezen, ontvingen de leerlingen ook hun onderzoekskit. Een 

prachtige map met lesmateriaal, een inhoudelijk 

achtergrondkatern en werkbladen voor de creatieve verwerking 

van de theorie. Verder een pet en een pen met kompas. De 

leerlingen uit de groepen 7 werden door de directeur van het 

museum officieel geïnstalleerd als onderzoeker van de wijk 

Transvaal. 

 

Een les op school behandelde vervolgens het technische deel 

van kaartlezen, hoe gebruik je een legenda, wat betekenen de 

kleuren op een kaart, hoe bereken je afstanden, wat is een ‘schaal’ etc. Via experimenten 

op het schoolplein onder leiding van een cartograaf en lees- en kijkoefeningen uit het 

speciaal ontwikkelde wijkkatern werkten de leerlingen toe naar 

een artistieke verbeelding van hun eigen omgeving. Ze 

maakten een kaart van de eigen straat met bijbehorende 

legenda. 

 

Tijdens de derde les doken de leerlingen in het verleden. Het 

Haags Historisch Museum liet de kinderen kennis maken met 

het leven van honderd jaar geleden. Met films en hands-on 

voorwerpen van toen ontdekten de leerlingen de verschillen 

met toen. Hoe deden mensen vroeger de was, hoe zagen 

huizen er toen uit, wat deed je in de tijd dat er nog geen tv 

was en veel mensen geen elektriciteit in huis hadden? Het 

secreetje maakte erg veel indruk. Naast de algemene 

leefomstandigheden van bewoners van toen zagen de 

onderzoekers specifieke foto’s van hun wijk met verdwenen 

delen van Transvaal, bv. de haven die er vroeger was. De plekken op de foto’s bezochten 

de leerlingen tijdens de latere wijkwandeling. 

 

Gewapend met een kaart van hun wijk speurden ze vervolgens naar de (verdwenen) 

hotspots in de omgeving; spannende, uitdagende of juist heel verborgen plekken. Op 

deze zoektocht werd het wijkkatern gebruikt waarin aan de hand van kaarten, historische 

foto’s en enkele (persoonlijke) documenten de geschiedenis geschetst wordt, met de 

nadruk op het leven van alledag.  

 

Ter afsluiting van elke les werden 

opdrachten gemaakt en werd 

geëvalueerd met de leerkrachten 

van de Springbok. Na deze vier 

inhoudelijke lessen startte het 

creatieve proces onder leiding van 

een kunstenaar. In Zebra 

Kinderkunstcentrum werkten de 

leerlingen aan een eigen 

gevoelskaart van de wijk 

Transvaal. Specifieke plekken die 

betekenisvol zijn voor henzelf 

zetten zij letterlijk op de kaart. 
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Van deze werkstukken wordt een kunstwerk gemaakt dat samen met de werkstukken 

van de leerlingen gedurende een maand tentoongesteld wordt in het Haags Historisch 

Museum. De opening staat gepland voor 18 februari 2009. Er zal breed naar de pers 

worden gecommuniceerd. Verwacht wordt dat er minimaal zo’n 5000 bezoekers de 

tentoonstelling zullen bekijken. Dit getal is gebaseerd om een gemiddeld aantal 

bezoekers per maand in het Haags Historisch Museum.  

Na evaluatie van alle onderdelen van het project wordt onderzocht hoe de Haagse 

Kinderatlas voor andere wijken ingezet kan worden. Doel is om in schooljaar 2009/2010 

met andere scholen in Transvaal deze lessenserie uit te voeren.  

 

Partners / uitvoerende partijen 

 

-Zebra Kinderkunstcentrum / Susan de Kruiff  / contactpersoon scholen / inhoudelijke 

ontwikkeling project 

 De Kruiff Kunstprojecten i.s.m. Soup Royale Vormgeving / creatieve begeleiding  

 

- Uitgeverij Open Kaart / Steven van Schuppen (auteur Historische Atlas van Den Haag): 

productie katern lesmateriaal (i.s.m. educatief auteur - afd. educatie Haags Historisch 

Museum), inhoudelijke ontwikkeling project  

    

- Haags Historisch Museum/ Educatieve Afdeling/ Diana Timmer  

Projectmanagement, museumlessen, productie katern lesmateriaal.           

 

- OBS De Springbok, een openbare basisschool voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar in de 

wijk Transvaal. Ieder kind is welkom, ongeacht geloof, levensbeschouwing, ras, geslacht, 

sociaal-culturele achtergrond of fysieke verschijningsvorm. Het gemiddeld aantal 

kinderen, waarvan de ouders niet in Nederland geboren zijn, is 99%. De meeste 

leerlingen wonen in de directe omgeving van de school. De school telt momenteel 

ongeveer 363 leerlingen en 40 personeelsleden. http://www.pretoriusschool.nl/  

 

 

 

http://www.pretoriusschool.nl/
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Groepsfoto van de onderzoekers Haagse Kinderatlas Transvaal 


