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Naslag websites research  

 

• www.hansroodenburg.nl/polder : een informatieve site over de Voorburgse polder in verleden 

en heden 

• www.voorburg.org : een site met mooie oude foto's van Voorburg 

• www.duijvestein.net : door een Voorburgse verzamelaar op eigen site gezette gravures van 

Voorburg e.o. 

• www.geschiedenisbank-zh.nl : de Geschiedenisbank Zuid-Holland 

• www.oudekerkvoorburg.nl: nieuwe website van de Oude Kerk van Voorburg met de historie van 

de Oude Kerk en ook panoramafoto's van de historische kerk 

• www.erfgoedleidschendam.nl : De vereniging Erfgoed Leidschendam onderzoekt en beschermt 

het cultuur-historisch erfgoed van Leidschendam en Stompwijk 

 

 

Zuid-Holland 

• www.geschiedenisvanzuidholland.nl: link naar Geschiedenis van Zuid-Holland - het historische 

verhaal en de archiefcollecties 

• www.erfgoedhuis.nl : link naar de stichting Erfgoedhuis 

• www.erfgoedhuis-zh.nl : link naar Erfgoedhuis Zuid-Holland 

• www.kastelenhollandzeeland.nl : link naar kastelen in Holland en Zeeland 

• www.internetgemeentegids.nl : wat is er te zien en te doen in diverse gemeentes, waaronder 

Leidschendam-Voorburg 

• zh-historie.fol.nl : kennis over genealogie, geschiedenis, archieven, archeologie, historische 

verenigingen en genootschappen in Zuid-Holland 

 

Genealogie 

• Nederlandse Genealogische Vereniging 

• Centraal bureau voor Genealogie 

• Genlias, zoek uw stamboom uit 

• Family history and genealogy records 

• Verre verwanten 

• Startpagina Genealogie 

• home.planet.nl/~dumon002/ : een trefwoordenlijst Genealogie (3e editie) 

 

Archieven 

• Nationaal Archief 

• Archieven.nl 

• Archiefnet: op trefwoorden zoeken in een groot aantal plaatselijke, nationale en internationale 

archieven 

• Archief startpagina 

• www.gemeentearchief.denhaag.nl : geschiedkundige informatie vanuit het Gemeentearchief 

Den Haag 

• www.archief.nl :  de Rijksarchiefdienst 

 

Geschiedenis & erfgoed Nederland 

• En toen nu: de canon van Nederland 

• Het geheugen van Nederland 

• De Nederlandse geschiedenis 

• Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 

• ANP Historisch Fotoarchief 
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• Anno; de geschiedenis van vandaag 

• Week van de geschiedenis 

• Nederlandse Kastelenstichting 

• Buitenplaatsen in Nederland 

• Digitaal Erfgoed Nederland 

• Erfgoed Nederland 

• Thematis Erfgoed Portaal 

• Monumenten, website en tijdschrift voor cultureel erfgoed 

• Nederlands Centrum voor Volkscultuur 

• Geschiedenis van het Koninklijk Huis 

• Vereniging voor vrouwengeschiedenis 

• Historisch Nieuwsblad 

• Startpagina geschiedenis Nederland 

• www.heemschut.nl : de vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland 

• www.xs4all.nl/~remery : bijzonderheden over het onderwijs in de 19e eeuw 

• www.beeldbibliotheek.nl De grootste digitale filmcollectie met context en illustraties van 1894 

tot heden met verwijzingen naar en met downloadable boeken. 

• Isgeschiedenis.nl.  Deze website heeft de intentie het nieuws van historische achtergrond te 

voorzien. Onder meer door te putten uit de archieven van de tijdschriften Geschiedenis 

Magazine, Archeologie Magazine en Ons Amsterdam.   

  

Geschiedenis voor kinderen en scholieren 

• Vaklokaal geschiedenis 

• Geschiedenis voor kinderen 

• StudyBuddy, dé site voor geschiedenis 

• Museumkennis 

• Geschiedenis dossiers Koninklijke Bibliotheek 

• Geschiedenis dossiers VPRO 

 

 

Archeologie 

• Archeos. Archeologie van Nederland 

• Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten 

• Archeologie op het web, door Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis 

• Startpagina archeologie 

• www.archeologieonline.nl  Deze website bevat oa. dagelijks archeologisch nieuws, een 

uitgebreide agenda en geselecteerde artikelen uit oude jaargangen van Archeologie Magazine 

 

De Blauwe tram 

http://dcr.bibliotheek.nl/binaries/content/assets/leidschendam/nieuws/brochure_de_blauwe_tr

am_web.pdf 

De IJssalon 

Zomeravond in de regen 

Warm en grijs en licht om negen uur 

En even later in de straten 

Een laatste gloed van zon 

Ik weet nog goed 

Dat ik toen alles kon 
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Ik hoefde niet naar bed 

En ik mocht zomaar mee 

Met de blauwe tram 

Door de duinen naar de zee 

Naar het strand 

En naar de ijssalon 

 

Tekst: Lennaert Nijgh 

Zang: Liesbeth List 


