Factsheet
Waarom en wat

Zuid-Holland is rijk aan erfgoed. Molens, landgoederen, historische trekvaarten,
bunkers, forten, archeologie, noem maar op. De provincie Zuid-Holland is in 2012 het
programma ‘erfgoedlijnen’ gestart om de bewustwording rond erfgoed te vergroten.
De provincie kent zeven ‘erfgoedlijnen’: de Atlantikwall, de Landgoederenzone,
de Romeinse Limes, de Trekvaarten, de Waterdriehoek (Biesbosch, Kinderdijk,
Dordrecht), de Oude Hollandse Waterlinie en het eiland Goeree-Overflakkee.
Dit erfgoed willen we beter zichtbaar en beleefbaar maken: ook in de Bibliotheek!
Als Bibliotheek hebben we een breed publieksbereik en bereiken we ook historisch
minder geïnteresseerden. ProBiblio, Erfgoedhuis Zuid-Holland en de Bibliotheek
Den Haag hebben daarom de handen ineen geslagen.

Voorproefjes

Bij een voorproefje krijg je een eerste indruk
van wat er te beleven valt bij het erfgoed of een
erfgoedlocatie: letterlijk een voorproefje dus!

Voor wie?

Een voorproefje heeft altijd een link met erfgoed
of een erfgoedlocatie. Steek het zo specifiek
mogelijk in. Bijvoorbeeld:
•	In de vorm van een activiteit - voor kinderen
tussen 8-12 jaar
•	In de vorm van (lunch)lezingen – voor volwassenen 50+

Hoe?

In de Bibliotheek wordt een voorproefje gegeven
van wat er daadwerkelijk op een erfgoedlocatie
te zien is. Dat voorproefje is gericht op beleving.
Je maakt, ziet, hoort, proeft of voelt iets. De
deelnemers ontvangen een voucher waarmee zij
een speciale belevenis krijgen (anders dan als je
het voorproefje niet gevolgd hebt) bij de erfgoedlocatie.

!

Voorproefjes in de
Bibliotheek Den Haag

•	Bibliotheek Den Haag is pilotbibliotheek en
begint als eerste bibliotheek in Zuid-Holland
met voorproefjes. Het eerste voorproefje vindt
roulerend plaats in een aantal bibliotheekvestigingen van Den Haag en gaat over
Landgoederen. Het voorproefje is bedoeld voor
kinderen van 8 tot 12 jaar.
•	Inhoud voorproefje: ‘Buitenplaats Hofwijck,
Christiaan Huygens en...maak je eigen zonnestelsel! (8+)’. Christiaan Huygens werd geboren
in Den Haag en was vaak met zijn familie op de
buitenplaats Hofwijck in Voorburg. Christiaan
werd een bekende geleerde. Hij was de uitvinder van de beste sterrenkijker en de beste klok
van zijn tijd. Ook ontdekte hij de baan om
Saturnus. Na uitleg over landgoederen, buitenhuis Hofwijck en Christiaan Huygens maakt
iedereen een zonnestelsel.
•	Alle deelnemers krijgen na afloop een mooie
voucher mee, waarmee zij bij Huygens’ Hofwijck
een gratis speurtocht kunnen ophalen aan de
kassa van het museum.

Naast de voorproefjes voor kinderen organiseert het Haags Gemeentearchief
in dezelfde periode rond het thema Landgoederen acht lunchlezingen voor
volwassenen op de dinsdagmiddag.

Factsheet
Zelf een voorproefje organiseren? Dat kan!

1

 ies een Erfgoedlijn en doelgroep. Kijk daarbij goed naar welk
K
erfgoed zich in de buurt bevindt.

2

 edenk een activiteit die goed aansluit bij het erfgoed en neem
B
contact op met de locatie. Bepaal gezamenlijk wat je de deelnemers
mee zou kunnen geven om hen ook daadwerkelijk het erfgoed te
laten bezoeken, zodat jouw activiteit een echt voorproefje wordt!

3

Inspiratie nodig over welke erfgoedlocatie geschikt zou kunnen zijn?
Neem contact op met Peter Spuij: pspuij@probiblio.nl

4

 il je gebruik maken van een goede spreker? Vraag hulp aan
W
Erfgoedhuis Zuid-Holland.

5

Erfgoedhuis Zuid-Holland geeft regelmatig cursussen voor erfgoedvrijwilligers en -professionals. Ook bibliotheekmedewerkers en
vrijwilligers kunnen hier gebruik van maken. Meer informatie vind je
op www.erfgoedhuis-zh.nl

6

Rondom de diverse erfgoedlijnen kun je gratis een collectie lenen
bij ProBiblio, inclusief een medialijst met daarop, naast de boeken,
ook digitale informatie (filmpjes, websites, social media).

Communicatiemiddelen voor voorproefjes:

Neem voor voorbeeldteksten, logo’s, een inleidende powerpoint over landgoederen en
voorbeeldvoucher contact op met:
Peter Spuij: pspuij@probiblio.nl of Saskia Kuus: saskia.kuus@denhaag.nl

