
Vindplaatsen gedigitaliseerde historische bronnen  
 

Algemeen 

 

Het Nationaal Archief biedt digitale bronnenboxen met primaire bronnen bij de laatste 7 tijdvakken. 

https://www.nationaalarchief.nl/beleven/onderwijs/bronnenbox 

 

Het Nationaal Archief biedt ook het verhalenarchief. 

https://www.nationaalarchief.nl/beleven/verhalenarchief 

 

Geheugen van Nederland bevat afbeeldingen en foto’s bij alle historische thema’s in de Nederlandse 

geschiedenis.  https://www.geheugenvannederland.nl/nl 

 

Delpher is een website die toegang biedt tot gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, 

boeken, tijdschriften en radiobulletins. https://www.delpher.nl/ 

 

Koninklijke bibliotheek: https://www.kb.nl/themas 

 

Archieven van Curaçao: https://www.nationaalarchief.cw/ 

 

Regionale archieven: overzicht via http://www.genlink.nl/arch-regio/regio-provincie-archieven.php 

Regionale bronnen voor het onderwijs https://www.geschiedenislokaal.nl/ 

Gelders archief Arnhem: https://www.geldersarchief.nl/ 

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers: https://www.ecal.nu/ 

Regionaal archief Zutphen: https://erfgoedcentrumzutphen.nl/ 

Gelderland in beeld: http://www.gelderlandinbeeld.nl/ 

Tresoar Friesland: https://www.tresoar.nl/educatie/Pages/Default.aspx met mooie educatie-site en 

veel materiaal dat algemeen goed bruikbaar is. 

Zeeuws archief:  

 

Speciaal voor het onderwijs selecteert Beeld en Geluid audiovisueel materiaal uit de collectie. 
https://www.beeldengeluid.nl/collectie/collectietoegang-voor-onderwijs 
Teleblik is de site van Beeld en Geluid die audiovisueel materiaal voor scholen beschikbaar stelt. 
https://www.beeldengeluidopschool.nl/#/home 
 

Andere tijden is het geschiedenisprogramma van de NPO dat onderwerpen uit de recente 

geschiedenis behandelt. https://anderetijden.nl/ 

https://anderetijden.nl/programma/11/Andere-Tijden-in-de-klas 

 

Landschap in Nederland. Historische kaarten en achtergrond over de ontwikkeling van Nederland. 

https://www.landschapinnederland.nl/bronnen-en-kaarten 

De Topotijdreis is speciaal voor het (basis)onderwijs. 

 

Musea hebben vaak een deel van de collectie gedigitaliseerd 

Meermanno Den Haag - museum van het boek. Voor de Oudheid en de Middeleeuwen is hier 

prachtig materiaal te vinden. https://www.meermanno.nl/collecties  
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Museum van Oudheden - collectiezoeker https://www.rmo.nl/collectie/collectiezoeker/ 

Nationaal militair museum https://www.nmm.nl/zoeken-in-de-collectie/ 

 

Kunst: 
 

Kunstwerken uit de collectie van het Rijksmuseum https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio 

Museum Kroller Muller  https://krollermuller.nl/zoeken-in-de-collectie 

Kunst internationaal in hoge resolutie te bekijken https://artsandculture.google.com/ (zoekfunctie 

onder tab Verkennen) 

Kunstwerken, artefacten, boeken, video's en geluiden uit meer dan 3.500 musea, galerijen, 

bibliotheken en archieven in Europa https://www.europeana.eu/portal/nl  

 

 

Per tijdvak 

 

Website van de canon van de Nederlandse geschiedenis. Let ook op de regiocanons (onder het kopje 

menu) die veel informatie en bronnen over de regionale belangrijkste historische personen, 

gebeurtenissen en ontwikkelingen bieden. https://www.entoen.nu/ 

 

Tijd van jagers en boeren 

Museum van Oudheden - collectiezoeker https://www.rmo.nl/collectie/collectiezoeker/ 

 

Tijd van Grieken en Romeinen 

Gecombineerde website van expertise over de Romeinse tijd en de Romeinse Limes. 

https://www.romeinen.nl/ 

 

Museum van Oudheden - collectiezoeker https://www.rmo.nl/collectie/collectiezoeker/ 

 

Tijd van monniken en ridders 

Vaak te vinden via de onder Algemeen genoemde sites, bijv. Middeleeuwse bronnen voor Nijmegen 

https://www.geschiedenislokaal024.nl/themas/middeleeuwen/bronnen/ 

 

Museum van Oudheden - collectiezoeker https://www.rmo.nl/collectie/collectiezoeker/ 

 

Meermanno Den Haag - museum van het boek. Voor de Oudheid en de Middeleeuwen is hier 

prachtig materiaal te vinden. https://www.meermanno.nl/collecties  

 

Tijd van steden en staten 

 

Museum van Oudheden - collectiezoeker https://www.rmo.nl/collectie/collectiezoeker/ 

 

Meermanno Den Haag - museum van het boek. Voor de Oudheid en de Middeleeuwen is hier 

prachtig materiaal te vinden. https://www.meermanno.nl/collecties  

 

Tijd van ontdekkers en hervormers 
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Website onderzoekscentrum Tachtigjarige oorlog (in Nederlands). Bevat veel bronnen. Veel is te 

moeilijk voor de basisschool, maar er zijn toch bruikbare dingen vinden. 

https://dutchrevolt.leiden.edu/Pages/start.aspx  

 

Tijd van regenten en vorsten 

 

VOC opvarenden: startpagina 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/voc-opvarenden  

meteen op naam zoeken: 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00444?searchTerm= 

 

Veel informatie over de VOC, ook geschikt voor kinderen 

http://voc-kenniscentrum.nl/ 

 

Tijd van pruiken en revoluties 

 

Suriname slavenregisters: startpagina 

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

Engelstalige website maar biedt een enorme hoeveelheid (beeld)bronnen https://slavevoyages.org/ 

Speciaal voor kinderen https://www.slavernijenjij.nl/ 

 

Tijd van burgers en stoommachines 

 

www.ijzereneeuw.nl 

 

Tijd van wereldoorlogen en de Holocaust 

 

https://www.oorlogsbronnen.nl/ kopje Bronnen 

https://www.europeana.eu/portal/nl/collections/world-war-I 

https://www.tweedewereldoorlog.nl/kennis/bronnen/ 

https://verhalen.trouw.nl/75jaarbevrijding/ 

https://gelderland.75jaarvrijheid.nl/ 

https://www.annefrank.org/nl/museum/web-en-digitaal/ 

 

Tijd van televisie en computer 

 

Thema’s als de wederopbouw en dekolonisatie kunnen zowel onder het vorige als onder dit tijdvak 

geplaatst worden. 

https://www.tweedewereldoorlog.nl/kennis/themas/herschikking-wereldkaart-en-dekolonisatie/de

kolonisatie/ 

https://www.tweedewereldoorlog.nl/kennis/themas/herschikking-wereldkaart-en-dekolonisatie/we

deropbouw/ 

 

https://www.nederland-in-de-koude-oorlog.nl/ 

https://www.museumhoorn.nl en https://historiek.net/het-echte-verhaal-van-de-jaren-60/52163/ 
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