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Voorwoord
Het Haags Gemeentearchief is een van de pioniers op het gebied van digitale beschikbaarstelling. In het begin van 
de 21e eeuw lag de nadruk op de hoeveelheid informatie die via internet beschikbaar kon worden gesteld. In de 
afgelopen twee jaar is meer nadruk komen te liggen op de kwaliteit van het aanbod van digitale informatie. Maar 
hier is nog een lange weg te gaan. Bij het tot stand komen van het Informatiebeleidsplan in 2009, is gebleken dat 
er grote verbeteringen nodig zijn om onze ambities op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en betrouwbaarheid 
van gedigitaliseerde informatie waar te kunnen maken. 
Maar ook de historische, papieren bestanden zullen in de komende periode onze deskundige aandacht nodig hebben. 
De collecties moeten worden geconserveerd, gerestaureerd, beschreven en geïnventariseerd zodat niet alleen nu 
maar ook op de langere termijn de informatie uit onze archieven en collecties beschikbaar en bruikbaar blijft. 
Zoals de digitale informatie in een e-depot wordt beheerd dat aan alle eisen moet voldoen, zo moeten ook de 
omstandigheden in het depot voor het fysieke materiaal voldoen aan de wettelijke eisen, zowel voor wat betreft 
verpakkingsmateriaal en klimaat als berging.
In de komende jaren staat het Haags Gemeentearchief voor verbetering en vernieuwing van de dienstverlening. 
Waar de dienstverlening in de afgelopen jaren sterk gericht was op de bezoekers van de studiezaal, zal nu de digitale 
dienstverlening aan burgers en de eigen gemeentelijke organisatie leidend worden. We ontvangen groepen geïnte-
resseerden en individuele bezoekers in hun eigen wijk of hun eigen huiskamer, waar ook ter wereld, op elk moment 
van de dag. Medewerkers zullen aanvullende competenties moeten ontwikkelen, bestaande procedures zullen radi-
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caal moeten worden aangepast en systemen moeten zo worden ingericht dat de digitale dienstverlening betrouwbaar, 
 duurzaam, 24 uur op 24 uur en interactief beschikbaar is. Dat vraagt bij medewerkers om een grote inspanning en 
vertrouwen in de toekomst.
Vanaf 2010 zal het Haags Gemeentearchief organisatiebreed thematisch gaan werken. Zowel in de verwerving, in de 
ontsluiting en bij het beschikbaar stellen van informatie zullen de thema’s leidend zijn. Deze thematische manier van 
werken maakt het Haags Gemeente archief typisch Haags. Wij willen uitgroeien tot het informatieportaal voor en over 
de Haagse samenleving, van Den Haag tot vandaag.
In 2009 werd de vraag gesteld of het Haags Gemeentearchief over 125 jaar nog zal bestaan. Bij de beantwoording 
van die vraag moeten de twee betekenissen van archief afzonderlijk worden bekeken. De organisatie zoals we die de 
afgelopen 125 jaar hebben gekend, zal opgaan in een bredere samenwerking waarin alle (historische) informatie over de 
stad Den Haag bewaard wordt en beschikbaar gesteld. De organisatievorm is hierbij ondergeschikt aan de informatie en 
het doel. Echter het archief als collectie, als geheel aan informatie bestanden heeft eeuwigheidswaarde. Dat is de reden 
dat de medewerkers van het Haags Gemeentearchief nu werken aan het behoud van die informatie. En daarbij maakt 
het niet uit of de informatie op perkament, papier of celluloid staat, of digitaal is. 

Den Haag, 21 november 2009

Maarten Schenk,
gemeentearchivaris
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1. Inleiding

In 2008 werd de studiezaal van het HGA in totaal 6000 keer door naar schatting 2000 
verschillende mensen bezocht. In hetzelfde jaar logden 600.000 unieke bezoekers in 
totaal 1,6 mln keer op de HGA website in.

Bron: Jaarrekening gemeente Den Haag 2008

De wereld wordt steeds digitaler: nieuws, informatie, entertainment, onderzoek, onderwijs, communicatie, media, 
kunsten, het spel van de democratie, contact tussen burgers en overheid. Archieven zijn vanouds plaatsen geweest 
waar documenten werden bewaard die van belang waren voor de bedrijfsvoering van organisaties, als bewijs van 
identiteit en eigendom van burgers, en als publiek geheugen voor de legitimiteit van overheidshandelen. Nu op al 
die gebieden een onomkeerbare digitaliseringsslag plaatsvindt, en ook nieuwe, digital born werkelijkheden aan het 
ontstaan zijn, moeten archieven zich heroriënteren op hun taken en functies. Gegevens kunnen los gaan bestaan 
van hun dragers. Informatie wordt ontkoppeld van het document. Archieven moeten daarom naast hun traditionele 
focus op beheer, ontsluiting en maatschappelijke benutting van documenten, ruimte creëren voor professionele 
 omgang met niet-fysieke informatie op dezelfde gebieden: processen, identiteit en overheidsgeheugen. 
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Naast de noodzaak het hoofd te bieden aan digitale uitdagingen zijn er twee andere urgente ontwikkelingen. 
Hoe verhouden archieven zich tot het erfgoedaspect van de collecties die ze beheren of waar ze weet van hebben? 
Zijn archieven, met andere woorden, niet ook een soort musea, die een breder publiek helpen zich een beeld te vormen 
van de betekenis van de stad en regio en hun geschiedenis? Wij vinden van wel, zij het onder zekere voorwaarden. 
Een daarvan is harder inzetten op maatschappelijk bereik. Een andere is overgang naar thematisch acquireren en 
 ontsluiten aan de hand van een beperkt aantal inhoudelijke, specifi ek Haagse speerpunten.

Deze uitgesproken herinneringszijde van archieven, die een grote maatschappelijke opgave inhoudt, wordt in balans ge-
houden door nieuwe uitdaging die de moderne digitale werkwijzen van de gemeentelijke organisatie bieden. Gemeente-
archieven bewaren bestuurlijke informatie, in principe voor een zeer lange tijd. Maar kwamen bestuurlijke stukken 
vroeger pas na enige decennia tot een halve eeuw later het archief binnen, met het toenemende virtuele karakter van 
bijna alles is duidelijk geworden dat niets de archieven in de weg staat om te fungeren als het publieke geheugen tot 
en met gisteren. Alles wat het openbaar bestuur besluit en doet, ‘Den Haag tot vandaag’, is via het moderne archief 
direct voor allen, burgers en buitenlui, beschikbaar. Dat heeft enorme consequenties.

Aan die drie eisen tegemoet komen, in redelijkheid en in een te verdedigen evenwicht, gaat niet vanzelf. Deze blauw-
druk zet een stip op de horizon: dáár willen we heen. Tegelijk zetten we een koers uit: zó willen we er komen. 
Dat betekent de balans opmaken van waar we staan, daar wat van vinden en bepalen welke uitdagingen we onder 
ogen moeten zien.
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Deze blauwdruk is vanaf november 2008 door de staf ontwikkeld, begeleid door een externe beleidsadviseur. 
Alle medewerkers konden in de doorloop van meer dan een jaar actieve bijdragen leveren, in werkgroepen, op 
 excursies en door middel van plenaire presentaties en feedback daarop. Die bijdragen zijn nauwgezet verwerkt bij het 
maken van deze blauwdruk, evenals de eindrapportage van de werkgroep betrokkenheid BSD/HGA van december 
2008 en het ‘Informatieplan HGA’ van 31 augustus 2009.
Wij presenteren deze blauwdruk, winter 2009-2010, op een bijzonder moment. Hij gaat vooraf aan de gemeente-
raadsverkiezingen voorjaar 2010 en tevens aan mogelijk ingrijpende bezuinigingsmaatregelen t.g.v. de fi nanciële crisis 
met nog steeds ongewisse uitkomst. Ook loopt het vorige beleidsplan, Beeldbepalend en van hoge kwaliteit (2007), 
pas eind 2010 af. Wij vinden dat gemeente, partners, burgers en medewerkers moeten weten wat ze aan ons kunnen 
hebben, in een steeds digitalere wereld die tegelijk vraagt om lokale worteling en herinnering, en waarin overheden zo 
transparant mogelijk moeten zijn.
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2. Positiebepaling
2.1 Visie
Wij vinden het belangrijk onze missie tegen een actuele achtergrond te plaatsen. In onze visie op de toekomstige 
 omgeving en voor ons relevante trends maken we onderscheid tussen lokale eigenheid, demografi sche ontwikkelingen, 
de digitale revolutie en de noodzaak tot diversiteit en nemen we afscheid van exclusief aanboddenken.  
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Profi el van de stad Den Haag is een bijzondere stad. Het is vanouds hofstad en regeringsstad, met nationale en 
telkens nieuwe internationale functies. Door de aanwezigheid van vele (inter)nationale spelers is het eigen stedelijke 
karakter altijd wat in de schaduw gesteld. Daarnaast is Den Haag ook typisch een stad van de repatrianten uit de 
laatste hoofdstukken van het Nederlandse koloniale avontuur. Het aandeel inwoners uit voormalig Nederlands-
Indië en de West, en dan vooral de Hindostanen, is dan ook beduidend hoger dan elders. Mede in dat licht is het niet 
verwonder lijk dat Den Haag een eigentijdse multiculturele metropool is geworden, met al het maatschappelijk schuren 
dat daar tegenwoordig bijhoort. Over 15 jaar zal meer dan de helft van de Haagse bevolking bestaan uit burgers met 
een niet-westerse achtergrond. Een archief van Den Haag voor de Hagenaar van nu en straks moet de bevolkings-
samenstelling willen afspiegelen in de opbouw van zijn collecties en informatie en in het bereik van zijn gebruikers.

Demografi e Nederlanders worden ouder, raken over het algemeen beter opgeleid, hebben steeds ruimere toegang tot 
kennis en informatie, interesseren zich meer en meer voor geschiedenis en erfgoed, en zullen ondanks verhoging van 
de pensioengerechtigde leeftijd meer vrije tijd tot hun beschikking hebben. Het archief van morgen ziet gebruikers als 
intelligente, kritische partners.

Digitalisering De wereld wordt steeds digitaler, in vrijwel alles. Fysieke dragers van informatie zijn daarom vooral nog 
interessant als toets voor authenticiteit of als mogelijke erfgoedobjecten. Daarnaast doet zich een nieuwe categorie 
van digital born informatie aan. 
De aandacht verschuift van het document zelf naar diens informatiewaarde of erfgoedwaarde. Beide zijn in de digitale 
tijd ondenkbaar zonder verbinding met andere spelers. Een archief van straks moet zich daarom bekennen tot tal van 
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andere en andersoortige spelers in de wereld van informatie en erfgoed. Het niet zelf hebben van bronnen uit of over 
Den Haag vormt geen belemmering daar kennis van te hebben en er gezagvol naar te verwijzen.

Diversiteit Er ontstaan al met al steeds meer partners en andere soorten gebruikers van archieven. Die verwachten aan 
hen aangepaste manieren waarop toegang wordt verleend tot bronnen over het verleden, tot omgevingsinformatie en 
tot bestuurlijke informatie. 
De uitdaging die archieven onder ogen moeten zien, is dat ze hun interne beheerslogica onder geschikt moeten maken 
aan het meedenken met externe klanten, partners en gebruikers.

Een dergelijke wisseling van optiek, van aanbod naar vraag, van intern beheersen naar extern doen gebruiken, heeft 
nogal wat consequenties. De traditionele rol van archieven als beheerder en bewaarder wordt dan uitgebreid met de 
rollen van presentator (van erfgoed) en auditor (van informatie), en uiteindelijk moeten archieven ook willen optreden 
als faciliteerder van een nieuwe soort processen: die waarin actuele vraagstukken worden onderzocht en uitgevochten 
en waarin nieuwe betekenissen ontstaan. Dat genereert nieuwe archiefi nhouden. De komende vier jaar gaan wij op 
zoek naar een precisering van die rollen en een verdedigbaar evenwicht daartussen.
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Archief gericht op: Informatie (Levende)
Geschiedenis

Herinnering
Erfgoed

Functie beschikbaar
stellen

hergebruiken
uitwisselen

presenteren
tentoonstellen

Digitale vorm digitale web 2.0 -
toepassingen

web-expo’s

Publiek gebruikers
rechthebbenden

participanten
belanghebbenden

kijkers
belangstellenden

Rol auditor faciliteerder curator/presentator

Zie ook: M. Berendse, ‘Verlichting’. Principles of provenance & prospect, masterscriptie Archiefwetenschap UvA 2009.

2.2 Missie
Het Haags Gemeentearchief wil het portaal zijn voor informatie en kennis over de geschiedenis van Den Haag en 
diens regio in de breedste zin van het woord (‘Den Haag tot vandaag’). Daartoe beheert het niet alleen gemeentelijke 
informatie op duurzame en betrouwbare wijze en biedt het toegang tot historische informatie van tal van lokale organi-
saties, instellingen en groepen die kenmerkend voor Den Haag zijn; ook werkt het daarom samen met alle mogelijke 
andere kennis- en erfgoedpartners (archieven, erfgoedinstellingen) elders. Daar hebben we kennis over, verwijzen we 
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naar en weten we alles van. Het HGA beheert en beheerst gegevens, kennis en informatie die het ruim ter beschikking 
stelt en waar nodig en waar mogelijk actief ontsluit, ten behoeve van het realiseren van een zo groot mogelijk maat-
schappelijk bereik: scholieren, buurtbewoners, politiek en bestuur, genealogen, amateur- en beroepshistorici, toeristen, 
kritische burgers in het democratische proces.
 
Het HGA helpt burgers en passanten, inwoners en geïnteresseerden, grip te krijgen op de betekenis van Den Haag als 
samenleving: “Den Haag tot vandaag”. 

 

   

MMet het HGA
krijg je grip

op Den Haag
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2.3 Kernwaarden
De kernwaarden die wij hanteren bij het realiseren van deze missie, en waarop we kunnen en willen worden aan-
gesproken, zijn:

• klantgericht  tegemoetkomend aan de verwachting van de buitenwereld
• betrouwbaar het onderscheidend kenmerk van onze informatieprocessen is de

   authenticiteit van zowel fysieke stukken als digitale informatie 
   (‘echt en onveranderlijk’)

• duurzaam   niet alleen nu maar ook in de toekomst is de beschikbaarheid van 
   informatie gegarandeerd 
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3. Taken, materiaal en publiek
3.1 Taken
Het Haags Gemeentearchief is een publieke functie, van en ten behoeve van met name de Haagse gemeenschap: 
burgers, organisaties en bestuur, en wel nu en straks. De functie bestaat uit het selecteren en acquireren, het vervol-
gens duurzaam bewaren, en het tenslotte passief en waar mogelijk actief doen benutten / ter beschikking stellen van 
alle mogelijke soorten informatie van en over Haagse burgers, organisaties en bestuur. Het HGA heeft als bijzonder 
onderdeel daarbinnen de wettelijke taak om de neerslag van het Haagse overheidshandelen in goede staat, geordend 
en toegankelijk en duurzaam te beheren en te ontsluiten c.q. ter beschikking te stellen. 

Defi nitie archieven volgens de International Council on Archives

Archives constitute the memory of nations and of societies, shape their identity, and 
are a cornerstone of the information society. By providing evidence of human actions 
and transactions, archives support administration and underlie the rights of individuals, 
organisations and states. By guaranteeing citizens’ rights of access to offi cial information 
and to knowledge of their history, archives are fundamental to democracy, accountability 
and good governance 
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3.2 Doelgroepen
Het HGA voert beide taken uit ter ondersteuning van het gemeentelijk bestuur, ten behoeve van de recht- en 
informatiezoekende individuen en organisaties, en om een unieke, betrouwbare en publieke bron te hebben voor 
het collectieve geheugen van de Haagse gemeenschap. Van en voor de samenleving dus.

3.3 Digitale revolutie 
Tot aan het einde van de vorige eeuw was de informatie in kwestie onlosmakelijk verbonden met fysieke dragers: papier, 
foto, fi lm, microfi che. Dat gold ook voor de ontsluitings middelen, zoals catalogi, toegangen en inventarissen. Sinds enige 
decennia bestaat nieuw verworven of ontvangen informatie in toenemende mate uit digitale gegevens. Het volume van 
de toestroom is enorm en groeit gestaag. Het HGA heeft een belangrijke maar tijdelijke taak als procesbegeleider en 
stuurder in deze ontwikkeling. Niet alleen de inhoud is tegenwoordig digitaal, ook de ontsluitings middelen zijn dat. Daar-
bij worden bestaande archiefbestanden (foto’s, kaarten, genealogische data) makkelijk retrospectief gedigitaliseerd. 
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3.4 Samenstelling collecties

strekkende 
meters

jaarlijkse 
toename*

beeld, geluid stuks

archieven overheid 6.718 346 fotografi e: foto’s + negatieven 4.210.000

archieven particulier 4.228 38 affi ches 40.000

periodieken 1.353 61 prenten, kaarten,  tekeningen, 
prentbriefkaarten 

34.645

boeken 949 9

overige collecties 213  audio & video (uur) 3.382

13.461 454

Inhoud DMS  (Gbite) 442

* inclusief digitaal, tesamen uitgedrukt in strekkende meter-equivalenten (schatting)
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In het HGA wordt traditioneel onderscheid gemaakt tussen archieven en 
collecties. 
De ‘archieven’ bestaan voor tweederde uit de archiefbescheiden die de 
Haagse overheid sinds haar prille begin genereerde. Daarop zijn de bepa-
lingen van de archiefwet van toepassing. Overige archieven komen uit, 
rechtspositioneel gezien, private bron. Daarnaast heeft het HGA collecties 
van beeld/geluid, een historisch-topografi sche atlas en een bibliotheek 
gericht op Haagse zaken en voorbeeldstudies, algemene werken en een 
handbibliotheek voor het vakgebied 

3.5 Cyclus
Het primaire proces van het HGA bestaat uit drie stappen: verwerving, 
beheer en behoud, en het beschikbaar stellen of doen benutten. 

Verwerving
De eerste stap, verwerving, heeft een passieve en een actieve kant. Passief wordt geselecteerd wat er zich aan de 
poort, al of niet wettelijk verplicht, aandient. Actief wordt er geacquireerd wat er vanuit vraagoptiek nodig wordt 
gevonden om over te beschikken. 
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Voor beide activiteiten gelden referentiekaders met onderscheiden selectiecriteria. De jaarlijkse toename bedraagt in 
volume naar schatting tegen de 3,5 procent (ca. een halve km op 13,5).

voorwaarden-
scheppend 

conservering 
 
 
 
 
 
 
 

kaderstelling 
inspectie 

Beheer – behoud 
 
Fysiek: depot 
 
Digitaal: eDepot selectie 

acquisitie 

Benutting / dienstverlening 
Passief:  ter beschikking stellen,  

 studiezaal fysiek & digitaal 
 bijdragen aan producties derden 

Actief:  tentoonstellen, publiceren, 
 Historisch Den Haag 

Pro-actief: educatieve programma’s,  
 Rondleidingen 
 dossiers 

Interactief:  webcommunities, lokale invulling 
Historisch Den Haag etc. 

Marketing / 
communicatie 

Marketing / 
communicatie 

 
Cri- 

 
te- 

 
ria 

administratie 

samenleving 

Archieven: schema primair proces 
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Voor digitale informatie die wettelijk verplicht onder beheer van het HGA zal komen, gelden normen, formats en 
protocollen voor de vorm, duurzaamheid en vindbaarheid. Die worden door het HGA samen met de verschillende 
gemeentelijke diensten ontwikkeld om daarna op de werkvloeren te worden geïmplementeerd. Wanneer documenten 
digitaal zijn is het mogelijk al van meet af aan rekening te houden met hun uiteindelijke archivering. Vanuit het oog-
punt van effi ciency en eenduidigheid (“eenmalige opslag, meervoudig gebruik”) is dat zelfs een vereiste. Placht bij 
informatie op fysieke dragers het archief pas achteraf in beeld te komen, bij digital born informatie komt het archief al 
aan de voorkant in actie. 

Beheer
De tweede stap, professioneel beheer en behoud, brengt met zich mee dat de archief bescheiden en collectieobjecten, 
wanneer van fysieke aard, na identifi catie en primaire conservering (restauratie en duurzaamheid), worden beschreven 
en systematisch ontsloten, om vervolgens onder een regime van monitoring (staat, standplaats, passieve conservering, 
integriteit) te worden gebracht. 

De zorg voor duurzaam behoud en toegankelijkheid van digitale informatie zal hoogstwaarschijnlijk via vergelijkbare 
parameters gaan verlopen. Onder verantwoordelijkheid van het HGA zal die zorg in het eDepot worden uitgeoefend, 
met dingen als standaard- bewerkingen, compressieformats, migraties, software upgrading, parallelle servers in sterk 
gekoelde ruimtes, fysieke en digitale integriteitsmonitors, enz. Deze ontwikkeling moet nog uitkristalliseren in concrete 
vormen, procedures en functies.
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Records continuüm

In de digitale wereld is de ‘levensloop’ van documentaire informatie niet meer uitslui-
tend lineair. Er is niet langer alleen sprake van eerst een dynamische gebruiksfase in 
het primaire werkproces van de archiefvormer, met daarna een semi-statische fase van 
opberging bij de archiefvormer, en na enige decennia defi nitieve selectie en overbrenging 
naar het archief waar de stukken in principe voor eeuwig worden bewaard.
Tegenwoordig voelen we ook doorgaande en meervoudige verantwoordelijkheden voor 
de inhoud van belangrijke processen die mede in documenten zijn vastgelegd en die 
digitaal met elkaar in verbinding staan. Die processen krijgen betekenis in verschillende 
contexten. Aan democratische en bedrijfsmatige controle en verantwoording, en ook 
aan het maatschappelijk belang van archiveren, wordt vooral recht gedaan in een conti-
nuüm van meervoudige verantwoordelijkheden.

Benutting
De derde en maatschappelijk meest betekenisvolle fase in het primaire proces van het HGA is die van de benutting. 
Daarin wordt aan gebruikers de mogelijkheid geboden iets met de inhoud (informatie) én met de informatiedragers 
zelf (erfgoed) te doen, actief, passief, interactief, nauw betrokken dan wel vanaf een afstand. De toepassingen en 
vormen zijn in principe oneindig, variërend van gespecialiseerde, wetenschappelijke historische studie tot vluchtige 
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presentaties van historische affi ches in het centrum van de drukke binnenstad. Het hele scala loopt van fysieke en 
digitale studiezalen, educatieve projecten, publicaties en tentoonstellingen op papier en digitaal, gelokaliseerd of op 
het web, rondleidingen en thematische dossiervorming, tot historische informatie- en ontmoetingspunten in de wijken 
en op het stadhuis. 

Naast de gebruiker van nu moet een archief ook rekening houden met gebruikers in de toekomst. De omstandig-
heden in de depots, zowel fysiek als digitaal, voldoen daarom aan de hoogste eisen om alle bronnen nu én in de 
toekomst te behouden en beschikbaar te laten blijven. Een thematische keuze zoals in het vervolg voor de acquisitie 
wordt voorgesteld, heeft als bijkomend gevolg dat toekomstige gebruikers in elk geval de expliciete context kunnen 
kennen van waarom en welke keuzes we vandaag hebben gedaan.
 
Voor borging van de minimale kwaliteit van dienstverlening volgt het HGA een nationaal gestandaardiseerd Handvest 
Dienstverlening Archieven (2006), dat op essentiële punten aan de specifi eke Haagse situatie zal worden aangepast. 
Dat betreft dan bijvoorbeeld zaken als de maximale periode waarbinnen acquisities ontsloten zullen zijn en het in 
principe afwezig zijn van drempels voor gebruikers.
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Traditionele en nieuwe dienstverlening

traditionele dienstverlening nieuwe dienstverlening

gedacht vanuit 
fysieke studiezaal 

erfgoed/informatiebeheerder wij 
bepalen waar en wanneer de klant 
kan komen

vanuit klant, toepassing of 
samenleving de klant bepaalt zelf 
waar en wanneer hij geholpen wordt; 
op het web 24/7 of in de studiezaal 
op aanvraag 

focus primair proces beheer en behoud beschikbaarstelling

houding wij zijn een archief
archief = doel

wij hebben een archief
archief = middel

reikwijdte beheren coördineren, verwijzen

Feedback
Het sluitstuk van de werkcyclus van het archief moet worden gevormd door feedback tussen de laatste en de eerste 
fase, van benutting terug naar verwerving. Door middel van marketing en communicatie kan het archief zich stelsel-
matig een beeld vormen van wensen en verwachtingen bij zijn verschillende bestaande en potentiële gebruikersgroepen, 
en omgekeerd die verwachting ook managen in termen van wat er al mogelijk en beschikbaar is op het gebied van 
aanbod, kennis en diensten.
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Publiek
Met betrekking tot zijn huidige en potentiële publiek beschikt het HGA alleen in grote lijnen over enige indrukken. 
Dat wordt gecompenseerd door algemeen onderzoek naar bezoekers en gebruikers van archieven elders.1 Hoewel al 
wat ouder, wijst dat uit dat het zinvol is onderscheid te maken tussen snackers, ondiepe gravers, diepgravers en (niet-)
professionele educators. Vele archieven hebben deze segmentatie overgenomen als instrument om een wezenlijk 
breder publiek te bereiken dan alleen historici en genealogen. Er zijn vruchtbare product-marktcombinaties mee te 
maken. Inmiddels kan de vijfslag van ‘gravers en grazers’ worden uitgebreid met nieuwe inzicht in kennis, houding en 
gedrag (cognities, betrokkenheid en zoekmethoden) van digitale archiefbezoekers.2

Dynamiek
Vernieuwing, verbetering, vervanging en afstoting van elementen in het primaire proces van het archief vindt op 
projectmatige basis plaats. Dat gaat in de praktijk van het HGA om een betrekkelijk groot aantal. De resultaten ervan 
kunnen betrekking hebben op erg overzichtelijke terreinen of onderwerpen, zoals digitalisering van delen van de foto-
collectie of het zuurvrij herverpakken van archiefbescheiden. Maar ze kunnen ook de hartklop van de core business 
bepalen: vernieuwing Studiezaal, uitrol digitale infrastructuur van het nieuwe stadskantoor aan de Leyweg, of het op 
niveau brengen van alle toegangen tot archieven en collecties. Sommige van die grotere projecten zijn zo omvangrijk, 
langdurend en complex, en liggen qua reikwijdte soms zover buiten het bereik van het HGA zelf, dat hun project-
matige karakter binnenshuis niet heel evident is. Dat geldt met name voor de concerntaak die het HGA uitvoert op 

1  M.C. Smit-Kreetz, Marketingpilot Noordelijke Archieven: naar een breder publiek door een aansprekend serviceconcept. Amersfoort: Twynstra Gudde 2003.
2  H. Wubs, F. Huysmans, Snuffelen en graven. Over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven, SCP/Taskforce Archieven 2006
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het gebied van het ontwikkelen en doen implementeren van kaders voor de digitale documentaire informatievoor-
ziening in het gehele gemeentelijke apparaat. Dat is in principe een eindige taak, maar het succes ervan is voor het 
HGA vrijwel niet beïnvloedbaar, waardoor het projectmatige organisatieonderdeel tot nader order als ‘tijdelijke vaste 
voorziening’ zal moeten blijven voortgaan.
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4. Stand van zaken
4.1 Lopend beleid
De komst van een nieuwe directeur in 2007 met eigen ideeën, gecombineerd met het naar zich toetrekken van de 
regie op de digitalisering van alle gemeentelijke processen, maakte het nodig de voornemens te stroomlijnen. 
Dat gebeurde in een beleidsplan, Beeldbepalend en van hoge kwaliteit (2008-2010) geheten. Centraal stonden het 
verbreden van het publieksbereik, betere digitale dienstverlening, focus op de wijken en een beter collectiebeheer, dit 
alles met het oog op een versterking van het historisch besef in de stad. De algemene indruk lijkt medio 2009 te zijn 
dat er, met nog een jaar uitvoering te gaan, door het HGA inderdaad meer kwaliteit in dienstverlening (internet, studie-
zaal, tentoonstellingen) voor een groter en breder publiek gerealiseerd. De richting klopt en de mate van vooruitgang is 
voldoende.

4.2 Kritische punten
Er blijven desondanks genoeg kritische punten aanwezig. Die zijn niet alleen door het management bij evaluatie van 
het lopende beleid vastgesteld, maar traden ook naar voren bij het organisatiebreed ontwikkelen van het informatie-
beleidsplan (2009) en de eindrapportage van een zgn. betrokkenheidswerkgroep van medewerkers (HGA/BSD). 

Op de zes hoofdfuncties van de HGA-organisatie (verwerven, beheren/behouden, benutten; ondersteuning, strategie 
en management) zijn met name de volgende verbeter- en vernieuwpunten duidelijk geworden:
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Verwerven:  
 er ontbreekt een helder acquisitiebeleid dat tevens recht doet aan het multiculturele profi el van de Haagse 

bevolking; door verkokering moesten ambities op het gebied van DMS door de gemeente lange tijd naar 
beneden worden bijgesteld. 

Beheren/behouden: 
 het beheer van archieven en collecties bleek de afgelopen decennia onder een acceptabel minimumniveau 

gedaald te zijn, maar zal met voorrang al in oktober 2010 op orde moeten zijn. 

Benutten: 
 de collecties zijn onderbelicht en onbekend; de kwaliteit van de digitale ontsluiting en van de webperformance 

blijft onder de maat; het koppelen van eigen ontsluitingstools met die van andere (Haagse bibliotheekcatalogi) is 
vooralsnog lastig; digitale handling & billing staan nog in de kinderschoenen. 

Marketing/ communicatie:
 op institutioneel niveau vrijwel niet bestaand, evenmin als publieks- of gebruikersonderzoek, segmentering en 

gebruiksgegevens over de collecties: mede daardoor is het HGA nog steeds overwegend aanbodgericht. 
Er is geen eigen, institutionele communicatie en PR. 
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Ondersteuning: 
 het PenO beleid is inadequaat, waardoor de matching tussen taken en compententies gebrekkig blijft 

(“professionele onderzoeker onderbenut”, “digitalisering stelt nieuwe eisen aan dienstverlening”) en er weinig 
doorstroming is; ook wordt de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling als beperkt ervaren en is het vrijwilligers-
beleid zwak; er is sprake van een ‘eilandjescultuur’ waarin scepsis en behoudzucht niet zelden domineren; voor 
vernieuwing is er niet altijd draagvlak of betrokkenheid. 

Management: 
 planning/control en rapportages laten te wensen over; monitoring van lijnwerk en evaluatie van projectwerk 

kan en moet beter (WebCare, rapportagetool MAIS-Flexis); tools moeten professioneler (projectmatig werken, 
leiderschap, teamwerken); inspraak/overleg medewerkers bij besluitvorming moet gewaarborgd. 
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5. Doelstellingen
5.1 Vier ambities
Hieronder staan vier ambities voor de komende jaren. Ze komen voort uit een visie op de plaats van archieven in de 
Haagse samenleving van straks. De hoofddoelstellingen van het HGA voor de periode 2010-2013 zijn:

1. Collectie Haagser van karakter 
De archieven en collecties vormen een verdedigbare weerspiegeling van de 
veelkleurige samenstelling van de Haagse bevolking. Ook in thema’s zullen ze 
beter als typisch Haags herkenbaar worden.

2. Gebruikers Haagser
De gebruikers, digitaal zowel als fysiek, moeten een verdedigbare afspiegeling 
van de bevolking van de stad gaan vormen. Dat geldt in verschillende opzich-
ten, zoals naar leeftijd en naar diversiteit in sociale achtergrond en culturele 
herkomst. 

 Actie: thematische 
benadering acquisitie en 
ontsluiting

 Actie: ontwikkeling 
nieuwe product/markt-
combinaties m.b.v. nieuwe 
marketing en communicatie
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3. Diensten vanuit gebruiker
De diensten van het HGA zullen in toenemende mate digitaal, vraaggestuurd 
en interactief worden. De opvatting dat de gebruikers zelf naar het archief 
moeten komen strookt niet meer met moderne praktijken van decentralisatie en 
klantgerichtheid. 
De benutting van het archief kan zich dus ook elders in de stad (tentoonstellingen) 
of in de wijken (onder de naam ‘Historisch Den Haag’ gepresenteerde historische 
ontmoetingspunten) zelf afspelen.

4. HGA onderdeel van netwerk
Het HGA is niet het enige toegangspunt tot bronnen voor, kennis van en 
historische informatie over Den Haag en zijn regio. We zoeken daarom inten-
sieve samenwerking met alle mogelijke andere spelers en partijen, archieven, 
musea en organisaties - lokaal, landelijk en internationaal - ten behoeve van 
onze klanten en gebruikers. Daarbij streven we naar optimale taakverdeling en 
concentratie van producten en diensten. Binnen dat netwerk claimen wij wel 
een unieke rol: “portaal voor Haagse geschiedenis”. Voor onze gebruikers zijn 
wij een betrouwbare en gezagvolle verwijzer naar alle andere spelers.

 Actie: ontwikkeling Web 
2.0-applicaties, voortzetten 
beleid Historisch Den Haag, 
gezamenlijke educatie en 
tentoonstellingen

 Actie: intensivering 
van de samenwerking  met 
andere Haagse historische 
spelers en regionale/spe-
ciale archieven; integreren 
digitale catalogi; voorbeeld-
project taakverdeling
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5.2 Voorwaarden
Deze ambities zijn niet te realiseren als niet ook aan de in hoofdstuk 4 geconstateerde evaluatieaspecten tegemoet 
wordt gekomen. Dat betrof knelpunten in het adequaat uitvoeren van de drie stadia van het primaire proces 
(verwerven, beheer/behoud en benutting), in het sluiten van de cyclus en in het scheppen van randvoorwaarden 
daarvoor op het gebied van PenO en management. Die worden in het volgende hoofdstuk beschreven. 
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6. Opgaven 2010-2013
Hieronder worden de doelstellingen van nieuw beleid gecombineerd met het wegwerken van achterstanden en het 
tegemoetkomen aan geconstateerde gebreken.

6.1 Projectgewijs verbeteren... 
1. Archief op orde 
a.  De achterstand in de vaststelling van basisgegevens over zowel particuliere als overheidsarchieven moet per 

oktober 2010 geheel zijn weggewerkt in termen van het minimaal bekend zijn van wat zich waar bevindt. 
Het daarna op beperkte wijze ontsluiten, hetgeen bij ongewijzigd beleid ca. 15 mensjaren zou bedragen 
(2,2 km ofwel 21 procent van het totaal), wordt in samenhang met een thematische benadering (zie onder, 
punt 5) opgepakt en zal daarmee beduidend minder inspanning vergen.

b. De digitale informatie van de gemeentelijke diensten en processsen is robuust en beschikbaar in het DMS. 
Per 2011 is de informatie van de diensten die worden gehuisvest in het stadskantoor Leyweg opgenomen in 
het DMS. Deze informatie voldoet qua duurzaamheid, terugvindbaarheid en openbaarheid aan de regels en 
richtlijnen die daarvoor door wettelijke bepalingen en de richtlijnen van het HGA zijn gesteld. 

c. Niet alleen digitale informatie van de gemeente maar ook digitale bestanden van particulieren, als websites, 
publicaties en ook archieven worden door het HGA duurzaam beheerd. We beginnen met het koppelen van 
webarchiveringssystemen, bibliotheekcatalogi en MAIS-Flexis aan het DMS.
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d. Het HGA zorgt in samenwerking met collega’s van de bestuursdienst en de griffi e voor aansluiting van het Raads-
informatiesysteem (RIS) op het DMS, dat daarmee ook raadpleegbaar wordt voor het publiek. Wat gisteren in de 
gemeenteraad behandeld werd is vandaag beschikbaar voor het publiek. Het digitale bestand raadshandelingen 
1851-2005 dat in retrospectief gedigitaliseerd is, vindt daarmee aansluiting op het recente digitale systeem.

e. Uitvoering geven aan het Informatieplan HGA, vastgesteld augustus 2009. Dat betreft verdere digitalisering van 
de collecties, en dan met name op thema’s (zie onder, punt 5), en met als belangrijke aandachtspunt verbetering 
van de digitale ontsluiting en van de webperformance (kwaliteit interface – Web 2.0-opties); alsmede een nieuw 
ontwerp voor digitale handling & billing. 

f. Omzetten van een eerder uitgevoerde schade-inventarisatie in een Collectie behoudsplan.

2.  Breder bereik 
a.  Er wordt een breder maatschappelijk bereik nagestreefd door inzet van Historisch Den Haag, na evaluatie van 

de pilot die in 2009 in Ypenburg is gestart. Dergelijke voorzieningen worden in alle 19 bibliotheek dependances 
geplaatst, en ook in de studiezaal op de begane grond van het stadhuis.

b.  Een versterkte inzet op Web 2.0-applicaties, samen met het zich verbinden met special interest-communities, 
moet nieuwe klantgroepen in beeld brengen. Dit wordt in samenhang met de uitvoer van het Informatieplan 
aangepakt (zie boven, punt 1.e)

c.  Een verbeterde interactie met de vrijwilligers (professionalisering, betere sturing en feedback, toedeling grotere 
verantwoordelijkheden maar ook zwaardere verplichtingen) moet van dit meest zichtbare gedeelte van het 
maatschappelijk draagvlak voor het HGA een waarlijk korps van honoraire consuls maken.
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3.  Integrale samenwerking 
a. Er zijn veel andere musea, erfgoeddiensten en stichtingen en verenigingen die zich met (bronnen voor de) 

geschiedenis van de stad en haar omgeving bezighouden. Het nieuwe dienstverleningsconcept erkent dat het 
voor de gebruikers niet zoveel uitmaakt wat of wie precies de bron is. Daarom gaat het HGA actief op zoek 
naar samenwerkings verbanden met zoveel mogelijk van die spelers. Doel: een zo breed mogelijk, integraal 
product. Middel: kennen en erkennen van partners en bundelen van functies met hen voor optimale integratie 
van diensten.

b.  In dat kader zal er onderzoek worden gedaan naar het integreren van ontsluitingstools, zoals de catalogi van andere 
Haagse historische bibliotheken, en zal er een pilot “verzamelen en ontzamelen bibliotheek” worden ontworpen.

6.2 ...en projectgewijs vernieuwen
4.  Digitale dienstverlening 
 De dienstverlening van het HGA zal principieel digitaal moeten worden. 
 Onze nieuwe bronnen worden straks geheel digitaal, en dat kan niet zonder gevolgen voor de vorm van gele-

verde producten en diensten blijven. Door verdere integratie van informatiesystemen worden gebruikers in staat 
gesteld om een groeiend aantal vragen zelf te beantwoorden. Wel is er daarnaast een digitale service desk en 
een geoliede back offi ce op het gebied van digitaal beheer en beschikbaarstelling nodig om nieuwe diensten in 
het digitale domein aan te kunnen, zoals scanning on demand. Essentieel blijft dat fysieke en virtuele dienstver-
lening in hetzelfde proces moeten zijn geïntegreerd.
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5.  Invoering thema-aanpak 
 Thematisch werken bij acquisitie van private archieven, beeld en geluid 
 en bibliotheek dient meer dan één doel. Aller eerst wordt het hoofd geboden aan ongekwalifi ceerde groei van het 

archief. Ten tweede levert thematisch ontsluiten een instrument om pro-actief met de collecties en kennnis om te 
gaan. Ten derde wordt door een thematische benadering anders omgegaan met de achterstand in het verwerken 
van nieuw verworven archieven en collecties: wat het belangrijkste is komt het eerst. 

 Een nieuwe thematische benadering is een goede aanleiding het collectie- en acquisitieprofi el te herijken, en 
bijvoorbeeld de aanwinsten uit de laatste decennia in dat licht te bezien.

 De volgende thema’s zijn als typisch Haags geformuleerd en verfi jnd (zie Bijlage): sport, ex-koloniën, inter-
nationale stad, democratie en burgerschap, cultuur (pop en podiumkunsten), economisch leven (jaarmarkten 
en evenementen, bedrijven en horeca), koninklijke stad, Tweede Wereldoorlog en onderwijs. Met die thema’s 
worden markante aspecten van de Haagse samenleving belicht, zo mogelijk door de tijd heen. Ze zijn daarmee 
representatief en aan de andere kant onderscheidend genoeg, zonder te veel onderlinge raak punten, om niet 
alles wat zich aanbiedt te hoeven accepteren. 
Acties:
•  Thematisch taggen van bestaande archieven en collecties.
•  Ontwikkeling protocol met het oog op adequate manieren van omgang met de thema’s, de selectie en het 

gebruik van criteria. Voor onderwerpen die daarbuiten vallen en/of die pas sinds kort als erfgoed gezien 
worden en extra archivistische aandacht behoeven, zoals najaar 2009 met ‘mode’ en ‘vormgeving’ het geval 
was, worden tijdelijk bijzondere procedures ontworpen.
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• Nationale taakverdeling & concentratie. Het HGA neemt het voortouw bij het organiseren van een landelijk plan 
van aanpak om bijzondere, landelijk relevante onderwerpen bij aangewezen archiefi nstellingen te concentreren. 
De keuze voor een thematische benadering in Den Haag vergemakkelijkt dat in hoge mate.

Concept-protocol thematische selectie

Inhoud past het bij een van de volgende thema’s: sport, ex-koloniën, internationale 
stad, democratie en burgerschap, cultuur, economisch leven, koninklijke stad, 
onderwijs,Tweede Wereldoorlog?

Formeel is het representatief, volledig, globaal beschreven (archieven)?

Uniciteit   vormt het een unieke bron, d.w.z. is het niet al aanwezig:

- in een bibliotheek

- in bestuursarchieven?

is het niet beter op zijn plaats in een special interest-archief?

wordt het niet al voldoende afgedekt in de pers?

Vangnet is het van een voor het medium bijzonder hoge ouderom, of 
dekt het een voor onderwerp of medium bijzonder lange periode af?
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6.  Marketing & communicatie 
 De functie “institutionele marketing, communicatie en PR” wordt professioneel ontwikkeld en ingevuld met 

het oog op stelselmatige afstemming van diensten en producten op het publiek. Dit vernieuwt de positionering 
van het HGA bij zijn partners, relaties en doelgroepen, en levert feedback op over het maatschappelijke bereik. 
Taken: 
•  (kennis van de vraag): onderzoek van bestaand en potentieel gebruik en publiek (fysiek en virtueel, educa-

tief en recreatief, onder meer door deelname Stadsenquête 2010); 
•  (kennis van aanbod in relatie tot de vraag): visie op eigen product en consequenties voor marketing/com-

municatie; ontwikkeling nieuwe product/marktcombinaties in samenhang met die van alle mogelijke part-
ners; matchen doelgroepen en producten; 

•  (positionering): ontwikkelen en uitvoeren corporate communicatie- en PR-beleid; 
• (aanbieden): communicatie van bestaande en nieuwe diensten, ter ondersteuning van de derde fase, 

‘benutting’ uit het primaire proces.

6.3 Hoe doen we dat?
Deze opsomming van verbeteringen en vernieuwingen is geen klant-en-klare maaltijd die slechts hoeft te worden 
opgewarmd. Het is ook geen receptenboek met combinaties van ingrediënten en stappenvoorschriften die automatisch 
tot goede resultaten leiden. We willen er eerder een richting mee aangeven voor de maatschappelijke herpositionering 
én verdere professionalisering van het archief. De kernwoorden daarvoor zijn: thematisch, digitaal, geïntegreerd met 
derden en optimaal dienstbaar aan burger en bestuur. Al met al impliceert het voorstel geen radicale verandering. 
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Het archief blijft gewoon documenten archiveren, collecties ontsluiten en onderzoekers ontvangen. Maar alles wordt wel 
digitaal, wat nieuwe werkvormen vereist, en we willen het voortgaande werk tegelijk effi ciënter, gerichter, selectiever en 
in evenwicht met die nieuwe taken uitvoeren. De komende periode is dus geen breuk maar een aanscherping. Met een 
aantal van die nieuwe taken wordt immers al enige jaren geëxperimenteerd, en het is nu tijd de organisatie daarnaar 
in te richten. Voorop staat dat we niet alles tegelijk moeten willen veranderen: wat het belangrijkste is komt het eerst. 
En ook dat bijstelling en maatvoering van concrete keuzes mogelijk moet blijven mits de richting klopt.
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7. Organisatie en bedrijfsvoering
Anders werken, met andere doelstellingen en voor deels nieuwe doelgroepen, vergt een aangepaste organisatie en 
adequate persoonlijke competenties. 

7.1 Human Resource Management
Het HGA zal een PenO-beleid ontwikkelen en implementeren met het oog op: 

• verheldering van taken en samenhang van functies
• matching tussen taken en compententies (vergadertechniek/teamwork; beter gebruik vakbekwaamheden) 
• individuele doorstroming en coaching
• persoonlijke ontwikkeling 
• nieuw vrijwilligersbeleid

Nieuwe taken vragen ook nieuwe competenties. Bestaande taken zullen verminderen, zoals het helpen van fysieke 
bezoekers. Nieuwe taken nemen toe, zoals digitale dienstverlening en dienstverlening aan de ambtelijke organisatie. 
Tezamen vragen ze om een nieuwe balans tussen functies en competenties, maar ook een zorgvuldige omgang met 
medewerkers. Het PenO-beleid zal daar terdege rekening mee houden.
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7.2 Organisatie
De bestaande organisatiestructuur zal worden geherdefi nieerd met het oog op optimale dienstbaarheid aan het 
primaire proces. Het management moet daarbij de richting bepalen van en voorwaarden scheppen voor het optimaal 
verloop van dat proces, dat bestaat uit verwerving van informatie, archieven en collecties, beheer/behoud en benutting 
van informatie, documenten en erfgoed van, over en voor de gemeenschap van Den Haag tot vandaag. De hoofden 
worden op die verantwoordelijkheid aangesproken. De uitvoering ligt bij de deskundige medewerkers die vanuit hun 
betrokkenheid bij het werkproces en de organisatie als geheel, de projecten en werkzaamheden vakkundig uitvoeren. 
Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid en we kunnen elkaar op die verantwoordelijkheid aanspreken.
De inhoudelijke vernieuwing – dat straks de meerderheid van de HGA-zaken digitaal zal zijn – neemt niet weg dat 
digitaal en fysiek misschien wel andere werkwijzen vergen, maar inhoudelijk niet van elkaar gescheiden worden. Het 
primaire proces van het HGA blijft over informatie en historische bronnen gaan. Elk functieonderdeel heeft in principe 
een eigen hoofd. Projectresultaten moeten duurzaam in de lijn kunnen worden opgenomen.
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Beheren  / 
behouden  

Verwerven  Doen 
gebruiken  

Management  

Strategie  
pr,  marketing, 
com m. , R&D  

Bedrijfsvoering  
secr.,  P&O , IT, 

faci lita ir 
 

 Hoofdfuncties:

Voorwaardenscheppend 
en ondersteunend:

HGA, vlekkenplan organisatie

Interne communicatie betreft overleg en afstemming binnen en de soepele overgangen tussen de drie hoofdfuncties 
en tussen deze en alle andere, voorwaardenscheppende en ondersteunende bedrijfsonderdelen. In principe doen de 
medewerkers dat zelf. Ze worden daarbij gefaciliteerd en geholpen door het management en de ondersteunende 
functies. 
Die laatste ontwikkelen ook bijzondere, concrete producten in opdracht van het management ten behoeve van het 
primaire archiefproces. Een integraal intern en extern communicatieplan is er daar een van.
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7.3 Projecten
Verbetering en vernieuwing zullen zoveel mogelijk in projectvorm plaatsvinden. Bij elk project gaan we uit van een 
zakelijk gedefi nieerde opdracht, overeenstemming over het resultaat, een heldere rolverdeling tussen deelnemers in 
het projectteam onderling en tussen hen en de interne opdrachtgever, en de vrijheid om binnen de beschikbare tijd, 
middelen en afspraken over kwaliteit, zo zelfstandig mogelijk te werken. Projectmatig werken is voor velen onbekend. 
Daarom zal de staf de HGA-medewerkers met cursussen en trainingen helpen om optimaal met projectmatig werken 
om te gaan. 

7.4 Beleidsmedezeggenschap
De organisatorische professionaliteit neemt toe naarmate er een grotere betrokkenheid van collega’s bij de koers en 
het tempo is. Uit de diverse teams van het HGA zal een vertegenwoordiging van het personeel worden afgevaardigd. 
Vanaf 2010 zal het HGA een gekozen dienstonderdeelcommissie kennen waarin de medezeggenschap van de mede-
werkers op hoofdlijnen van beleid zal zijn geborgd. 

7.5 Planning, controle & evaluatie
Bij de nieuwe opvatting over doelen en taken van het HGA is het van groot belang om een goede feedback in te 
bouwen. Bij alle voortgaande werkzaamheden (lijnwerk) zal daarom een monitoringfunctie worden ontwikkeld 
waarmee zowel medewerker en team als leiding gevende een objectief beoordelingsinstrument heeft. Daarnaast zal als 
vast onderdeel van projectmatig werken het resultaat worden geëvalueerd op van te voren vastgestelde criteria. Voor 
beoordeling van het gespecialiseerde en van het algemenere, maatschappelijke bereik van het HGA zullen als uitvloei-
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sel van de nieuwe marketingfunctie geschikte instrumenten worden ontwikkeld. Bij de al bestaande digitale producten 
zijn daarvoor WebCare en de rapportagetool uit MAIS-Flexis te gebruiken. De organisatie als geheel krijgt vooraf 
richting in jaarplannen met speerpunten en mijlpalen, en spiegelt zich achteraf in jaarverslagen.

7.6 Financiën
De verbetering en vernieuwing hebben ook fi nanciële consequenties. De begroting van het HGA wordt in grote mate 
bepaald door structurele personele kosten en kosten voor huisvesting. Voor de uitvoering van projecten gaan wij uit 
van externe fi nanciering. 

De verbeterings- en vernieuwingsslag vraagt wel om bijzondere investeringen:
a. Voor marketing en communicatie zal een plan moeten worden opgesteld. Daarbij is de inhuur van externe deskun-

digheid onontbeerlijk. 
b. Ook de implementatie van de wijkfi lialen van Historisch Den Haag in de Openbare Bibliotheken vraagt om verdere 

opstartmiddelen om na 2 jaar op te kunnen worden genomen in de reguliere dienstverlening (en reguliere begroting) 
van het HGA. 

c. In de komende periode zal meer projectmatig gewerkt gaan worden. Voor projecten zal telkens projectfi nancie-
ring gecreëerd moeten worden. Ook hier is in de komende periode van 2 jaar de ontwikkeling van deskundigheid 
noodzakelijk.

d. De ontwikkeling van competenties bij medewerkers, de verbetering van doorstroming en de verbetering van de 
interne communicatie en betrokkenheid vraagt in de gehele beleidsplanperiode om aandacht en fi nanciële middelen.
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In onderstaand overzicht is deze fi nancieringsbehoefte (in euro’s) verder uitgewerkt:

2010  2011  2012 2013

Marketing 25.000 10.000 -  -

Historisch Den Haag 25.000 25.000 10.000 10.000

Projectmatig werken 10.000 10.000  -  -

Ontwikkeling med. 19.000 19.000 19.000 19.000

Totaal 79.000 64.000 29.000 29.000
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Bijlage: Haagse Thema’s
Sport
Er is een grote verscheidenheid aan verenigingen in Den Haag waar men op verschillende niveaus kan sporten (top- 
of amateursport). Bijzonder voor Den Haag zijn de verenigingen specifi ek voor bijvoorbeeld ambtenaren, inwoners 
met een Indische afkomst en sportverenigingen van grote in Den Haag gevestigde bedrijven. 
Cultuurverandering en met name de individualisering van de samenleving gaat ook aan sportverenigingen niet 
voorbij. Mensen hebben veel meer bezigheden gekregen en zoeken hun vertier niet meer alleen in de sport. 
Het gevolg is dat er veel fusies plaatsvinden waardoor het aantal verenigingen in Den Haag terugloopt.
Bestuursleden weten vaak niet wat ze met al dat archief aanmoeten, waardoor er na het opheffen van een vereniging 
meestal ook het archief wordt vernietigd. 
Naast het acquireren van archieven zal dit thema voor een belangrijk deel ingevuld worden met de website
www.haagseverenigingen.nl, met als subdomein ‘sport’. Het betreft een interactieve website (Web 2.0), waar de 
 bezoekers kunnen reageren en materiaal kunnen toevoegen. Nu is er (nog) veel informatie bij de inwoners van de 
stad aanwezig.

Ex-koloniën
Specifi ek voor Den Haag is het relatief grote aandeel in de bevolking afkomstig uit het voormalig Nederlands Indië 
en de inwoners afkomstig uit Suriname, met name de Hindostaanse gemeenschap, beide met hun eigen culturele 

100115_BD_BeleidsplanHGA_A5.indd   51 16-2-10   15:28



17981621197116211971162118401621184016211971184019711621197116211840162119711621 20011798200117981971200119711573162115731621 1573

52

achtergrond. Een eerste aanzet voor archivistische aandacht voor dit thema heeft inmiddels gestalte gekregen in de 
vorm van een convenant dat is gesloten tussen de Stichting Indisch Familie Archief (SIFA) en het HGA. 
Het HGA faciliteert de SIFA met huisvesting, balieruimte in de studiezaal, en depotruimte. Voor wat betreft de Hindo-
staanse gemeenschap ligt een samenwerking met het Sarnamihuis voor de hand.

Internationale stad
Al in de 19de eeuw kreeg Den Haag internationale instellingen. Een eerste voorbeeld is de Conferentie over Privaat-
recht, een tweede voorbeeld zijn de twee Internationale Vredesconferenties. Als gevolg van deze conferenties heeft 
een toenemend aantal instellingen op het gebied van internationaal recht zich hier gevestigd. Er vestigden zich hier 
ook bedrijven, hoewel daar geen vaste lijn in valt te bekennen. In de jaren zestig waren dat veel hoofdkantoren van 
oliemaatschappijen. In de jaren negentig van de vorige eeuw probeerde Den Haag telecombedrijven aan te trekken en 
nu zijn het Chinese bedrijven. Het HGA dient dan archieven en documentatie te verzamelen van typisch op Den Haag 
gerichte instellingen en bedrijven, zoals ambassades en van expats. Ook zou het HGA actief een rol moeten spelen bij 
het documenteren hiervan, bijv. in de vorm van Oral History.

Democratie en burgerschap
Sinds 1 februari 2006 besteedt het onderwijs wettelijk verplicht aandacht aan actief burger schap en sociale integratie. 
Aanleiding zijn twee maatschappelijke ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor de afgelopen decennia. De eerste is 
individualisering, waardoor de betrokkenheid op elkaar, en op de politiek in het bijzonder is afgenomen. De tweede is 
de toename van het aantal allochtonen in de bevolking, die nog niet zo bekend zijn met de burgerschapstraditie. 

100115_BD_BeleidsplanHGA_A5.indd   52 16-2-10   15:28



1798 17981621197116211971162118401621184016211971184019711621197116211840162119711621 20011798200117981971200119711573162115731621
53

Op 1 januari 2007 bestond 32,6% van de Haagse bevolking uit niet-westerse allochtonen en 13,0% uit westerse 
allochtonen. 
Niet-westerse allochtonen zijn nog niet altijd vertrouwd met het fenomeen archief en weten dus niet wat dat voor 
hen kan betekenen of wat zíj voor het archief kunnen betekenen. Veel autochtone Hagenaars komen met het archief 
in aanraking omdat zij hun stamboom daar uit kunnen zoeken. Dit geldt (nog) niet voor migranten. Zaken die voor 
alle bewoners van Den Haag van belang (kunnen) zijn als bouwtekeningen en foto’s van huizen moeten onder de 
aandacht gebracht worden.
Extra inspanningen zijn nodig om met name de nieuwere groepen allochtonen bekend te maken met het fenomeen 
archief en te zorgen dat de geschiedenis van migranten wordt vastgelegd, zowel persoonlijke geschiedenis als die van 
migrantenorganisaties. 
Door de organisatorische plaats van het HGA binnen de bestuursdienst en zijn kaderstellende concerntaak kan het 
HGA bij uitstek mede vorm geven aan het controleerbare, transparante handelen van het gemeentebestuur.

Cultuur
Den Haag heeft in het verleden met name op het gebied van theater, (pop)muziek, cabaret, revue en variété 
belangrijke beoefenaren gekend, die ook landelijke bekendheid genoten en zelfs grote invloed hebben gehad op 
de Nederlandse pop- en cabaretwereld.
De laatste jaren is er een opleving te zien en Haagse artiesten spelen nog steeds een belangrijke rol.
Zowel muziek als cabaret uit de jaren vijftig en zestig hebben raakvlakken met de cultuur van de Indische Nederlanders, 
waarvan Den Haag het middelpunt was/is. Den Haag als muziekstad. Den Haag profi leert zich in verleden en heden 
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als stad vol muziek. Diverse stijlen, van klassiek tot jazz en conservatorium tot Indorock zijn in Den Haag tot grote 
bloei gekomen.
Door het beschikbaarstellen van digitale muziek, in combinatie met muziekinformatie uit archieven en collecties, kan 
het HGA een groep muziekliefhebbers bereiken die niet tot onze huidige gebruikersgroep behoort. 

Economisch leven 
Den Haag kent naast de Markt van Europees niveau aan de Herman Costerstraat ook enkele jaarmarkten zoals Milan, 
Haschiba, TongTongfair (voorheen Pasar Malam) en vlaggetjesdag. 
De Markt trekt per dag, maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag, ruim 40.000 bezoekers op doordeweekse dagen en 
zaterdags; tijdens speciale acties kan dit oplopen tot 60.000 bezoekers van allerlei nationaliteiten. Omdat de Haagse 
Markt bekend staat als de grootste markt van Europa zou het HGA zich verder moeten verdiepen op dit onderwerp. 
Ook vanuit historisch perspectief gezien zal dit onderwerp in de toekomst, met de aanwas van nieuwkomers, van 
groot belang zijn. Daarnaast dient aandacht te worden gegeven aan Haagse bedrijven en verdienen de winkels die in 
het assortiment zaken hadden die specifi ek Haags zijn, speciale aandacht bij acquisitie.

Koninklijke stad
Den Haag is al sinds het einde van de 13de eeuw regeringsstad en was vaak ook residentie van een staatshoofd. 
Eerst van het graafschap Holland, later van het gewest Holland èn de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden. 
Daarna van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden. 
Den Haag wordt ook Hofstad genoemd, met paleis Huis ten Bosch en paleis Noordeinde als belangrijke koninklijke locaties.
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De “Den Haag-promotie” gebeurt niet door het rijk, maar door de gemeente. In dat kader zou het HGA daar wat aan 
moeten doen op grond van historische deskundigheid, zoals in het verleden ook boekjes zijn uitgegeven over Haagse 
paleizen.

Tweede wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog heeft in en rond Den Haag merkwaardige sporen nagelaten. Naast Seyss Inquarts aanbouwtje-
annex-vluchtdeur in het huidige Ministerie van Defensie-gebouw aan het Plein, zijn de Atlantikwall en het tracée 
daarvan wel het meest bekend. Den Haag als regeringscentrum ook voor de bezettende macht werd extra beveiligd. 
Bunkers in de duinen bij Katwijk en Scheveningen (78 bunkers, 2 km tunnel), maar ook Atlantik wallmusea in Hoek van 
Holland, Zoutelande, Noordwijk en straks ook in Scheveningen. 
En littekens en sporen in de Riouwstraat, Bezuidenhout en de tankgracht tussen Wassenaar en Kijkduin. 
De Tweede Wereldoorlog gaat binnenkort met pensioen. In 2010 is het 65 jaar geleden dat de oorlog werd beëindigd. 
Maar er lijkt sprake van een stijgende aandacht bij de nieuwe generaties. De ooggetuigen verdwijnen, de beurt is nu 
aan professionele erfgoedinstellingen.
Het HGA zou de rol van professionele intermediair moeten vervullen tussen verschillende spelers: de al betrokken 
stichtingen, single issue-musea en Nationaal Archief enerzijds en nog niet betrokken grotere spelers zoals HHM, 
Openbare Bibliotheek en Museon anderzijds. 
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Onderwijs
Niet alleen in Den Haag is het onderwijs met name de laatste veertig jaar bijzonder in beweging. Onderwijs is iets dat 
alle bewoners van Den Haag gemeenschappelijk hebben. Veel historische kennis is (nog) aanwezig bij het publiek. 
Dit leent zich bij uitstek voor een web 2.0 omgeving. De eerste stap hiertoe is al gezet met de introductie van de 
 website www.haagsescholen.nl. Op de verwerving van het materiaal zal actief worden ingezet. Een bijzondere om-
standigheid in het Haagse onderwijs is dat het altijd een belangrijke internationale component heeft gekend.
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