
 
 

Websites voor naslagwerk bij levensverhalen  

Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk  

 

Den Haag 
• www.bibliotheekdenhaag.nl/: 

 kranten, tijdschriften, boeken, databanken met achtergrondinformatie over Den Haag. 

• https://haagsgemeentearchief.nl/:  

met bevolkingsregister, kranten, kaarten, boeken van Den Haag, Loosduinen en Scheveningen 
vanaf de 14de eeuw.  

• https://haagsgemeentearchief.nl/bronnen-en-collecties/beeldmateriaal: 

beeldbank met foto’s, tekeningen, affiches, prenten, plattegronden, kaarten, films of 

video’s van oude situaties. 

• www.haagsekaart.nl/: 

 groei van Den Haag door de eeuwen heen: 6000 jaar Haagse geschiedenis. 

• www.htm.nl/over-htm/onze-geschiedenis: 

 geschiedenis van het openbaar vervoer in Den Haag.  

• www.haagsegeschiedenis.nl: 

 historische vereniging: geschiedkundige kennis over Den Haag en directe omgeving. 

• https://denhaag.com/nl/zien-en-doen/bezienswaardigheden/kerken/locaties: 

 kerken en hun geschiedenis. 

• www.hofkwartierdenhaag.nl/historie/: 

 de oudste straten van Den Haag. 

• www.plaatsengids.nl/den-haag: 

  allerlei weetjes over Den Haag. 

 

Leidschendam-Voorburg  
• www.erfgoedleidschendam.nl:  

De  Vereniging Erfgoed Leidschendam onderzoekt en  beschermt het cultuur-historisch      

erfgoed  van Leidschendam en Stompwijk. 

• www.hansroodenburg.nl/polder:  

over de Voorburgse polder in verleden en heden. 

• www.duijvestein.net:   

door een Voorburgse  verzamelaar op eigen site gezette gravures van Voorburg en 

omgeving. 

• www.oudekerkvoorburg.nl:  

de  Oude Kerk van Voorburg met de historie.  

 www.bibliotheekaandevliet.nl/  

 naast literatuur, lees-, luister- en kijktips over allerlei onderwerpen.  
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Rijswijk 

• www.historischeverenigingrijswijk.nl: 

  Rijswijkse geschiedenis en haar cultureel erfgoed. 

• https://museumrijswijk.nl/doc.php en https://www.rijswijk.nl/leven/geschiedenis/rhi: 

Historisch Informatiecentrum in museum Rijswijk over Rijswijks cultureel erfgoed, hulp bij 
genealogisch onderzoek, op afspraak. 

• www.pgrijswijk.nl/de-oude-kerk/: 

 historie van de oude kerk van de Protestantse Gemeente Rijswijk. 

• https://rkvlietstreek.nl/geschiedenis/kerkgebouwen/h-bonifatiuskerk/ en  

www.vriendenbonifatiuskerk.nl/index.html:  

Heilige Bonifatiuskerk, de pastorie en de begraafplaats.  

• www.bibliotheekaandevliet.nl/:  

 naast literatuur ook lees-, luister- en kijktips over allerlei onderwerpen. 

• www.museumbeschermingbevolking.nl/commandoposten/commandopost-rijswijk/: 

Rijswijk tijdens de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog: commandopost/bunkercomplex in 
Park Overvoorde. 

• www.frank-smulders.nl/ansicht/start.htm: 

 Rijswijk op oude ansichtkaarten. 

 https://www.youtube.com/results?search_query=mecksenaar+rijswijksdagblad: 

 filmbeelden van gebeurtenissen in Rijswijk.  
 

Zuid-Holland 
• www.geschiedenisvanzuidholland.nl:  

geschiedenis van Zuid-Holland - het historische verhaal en de archiefcollecties. 

• www.erfgoedhuis-zh.nl:  

 cultureel erfgoed in Zuid-Holland. 

• www.kastelenhollandzeeland.nl:  

kastelen en  buitenplaatsen in Holland en Zeeland. 

• www.internetgemeentegids.nl:  

activiteiten en historie van de Nederlandse gemeenten op provincie gerangschikt. 

• www.genlink.nl:  

kennis over genealogie, geschiedenis, archieven, plattegronden, historische verenigingen 

en genootschappen in Zuid-Holland. 

 

Genealogie 
• www.ngv.nl:   

Nederlandse Genealogische Vereniging met digitale collecties, zoals familieberichten, bidprentjes, 
stamboomcontainers, doop-, trouw- en begraafboeken.  

• www.cbg.nl:  

Centraal bureau voor Genealogie met verzamelingen, stambomen, familienamen, familiewapens, 
bibliotheek.  

• www.wiewaswie.nl:  

zoekfunctie naar voorouders en oude, originele documenten. 

• https://archief.ntr.nl/verreverwanten/:  

chronologisch overzicht van de Nederlandse geschiedenis en thema’s in de geschiedenis. 

• https://vijfeeuwenmigratie.nl/:  

geschiedenis van migrantenimmigratie in Nederland van 1580 tot nu. 

• https://www.familysearch.org/nl/: 

 familie ontdekken via historische documenten over heel de wereld. 
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• https://genealogie.startpagina.nl/:  

startpagina voor stamboom maken en zoeken. 

• http://home.planet.nl/~dumon002/ 

een trefwoordenlijst Genealogie (5e editie). 

• https://rollemagenealogie.nl/?page_id=55: 

 genealogie in Den Haag, Rijswijk, Delft, Friesland. 

 

Archieven 
• https://www.nationaalarchief.nl/: 

archieven en rechtenvrije foto’s, tips voor het zoeken naar personen en onderwerpen. 

• https://www.archieven.nl:  

 historisch materiaal van 88 organisaties.  

• https://archief.startpagina.nl/:   

 startpagina van archieven in Nederland en het buitenland. 

• https://www.cbs.nl/ 

Centraal Bureau voor de Statistiek met behalve cijfers ook historische achtergronden. 

• https://bidprentjesarchief.nl/home 

• https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/suriname-slavenregisters 

bron over slaafgemaakte mensen in Suriname van de 19e eeuw, slaveneigenaren en 

plantages. 

• https://www.doppies-ansichtkaarten.net/: 

 oude ansichtkaarten van Den Haag, Rijswijk, Voorburg-Leidschendam en omgeving. 

 

Begraafplaatsen 
• www.online-begraafplaatsen.nl: 

met lijst van begraafplaatsen, foto’s van grafmonumenten, persoonslijsten in Nederland en 
buitenland. 

• https://www.findagrave.com: 

 verzameling begraafplaatsen in de wereld. 

 

Geschiedenis & erfgoed Nederland 
• https://www.canonvannederland.nl/:   

van 5500 voor Chr. tot nu.  

• https://www.niod.nl.  

oorlogs-, holocaust- en genocide documentatie; ook over Indonesië. 

• https://geheugen.delpher.nl/nl 

beeldbank met schilderijen, tekeningen, foto’s, beeldhouwwerken, keramiek, postzegels, affiches 
en krantenknipsels uit meer dan honderd Nederlandse musea, archieven en bibliotheken.  

• https://www.delpher.nl: 

ruim 100 miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften. 
https://www.kastelen.nl/: 

Nederlandse Kastelenstichting over kastelen en buitenplaatsen. 

• https://www.buitenplaatseninnederland.nl/: 

• https://www.den.nl/home: 

Digitaal Erfgoed in Nederland van het Kennisinstituut cultuur & digitalisering. 

• https://erfgoed-magazine.nl/: 

Website en tijdschrift voor cultureel erfgoed. 

• https://craftscouncil.nl/nederlands-centrum-voor-volkscultuur-en-immaterieel-erfgoed/: 

Over tradities en rituelen. 

• https://www.koninklijkhuis.nl/: 

Over vele aspecten van het Koninklijk Huis, op onderwerp te vinden. 
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• https://gendergeschiedenis.nl/ 

onder meer ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van gendergeschiedenis  

• https://www.historischnieuwsblad.nl/: 

Historische periodes van de Oudheid tot en met de twintigste eeuw. 

• https://geschiedenis.startpagina.nl/: 

Startpagina geschiedenis van Nederland en het buitenland. 

• https://www.heemschut.nl/: 

bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. 

• https://www.eyefilm.nl/: 

filmcollectie en de Nederlandse filmcultuur met een filmdatabase, deelcollecties en 

dossiers. 

• https://isgeschiedenis.nl/: 

Dagelijkse historische achtergronden bij het nieuws. 

  

Geschiedenis voor scholieren 
• http://www.studybuddy.nl/: 

historische feiten en achtergronden bij het wereldnieuws. 

• https://scholar.google.nl: 

brede zoekopdrachten naar wetenschappelijke literatuur 

• https://www.museumkennis.nl/: 

Over geschiedenis, cultuur en theater. 

• https://anderetijden.nl/:  

geschiedenisdossiers van de vpro, ntr, npo. 
 

 
Archeologie 
• www.archeologieonline.nl  
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