Bibliotheken & kenniscentra
Stichting COGIS Utrecht
Cogis is het landelijke kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld.
http://www.cogis.nl/bibliotheek
NIOD Amsterdam
Nederlands Instituut Oorlogs Documentatie. Bij het NIOD zijn archieven van de Duitse bezetting
van Nederland en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië bijeengebracht, evenals grote
collecties illegale kranten en pamfletten, affiches en foto’s, boeken en artikelen.
http://www.niod.nl/
Nationaal Archief Den Haag
Bij het Nationaal Archief ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland opgeslagen in 93
kilometer archieven, waaronder ook kaarten, tekeningen en foto’s.
http://www.nationaalarchief.nl/
Nationaal Archief: De Oorlogsgids
De Oorlogsgids bevat de 25 meest gestelde vragen die worden gesteld over onze archieven die
gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog. In de gids is te lezen in welke archieven er
onderzoek gedaan moet worden om een antwoord te (kunnen) krijgen op de vragen. Ook geeft de
gids onderzoekstips die het onderzoek vergemakkelijken.

http://www.nationaalarchief.nl/collectie/ondersteuning/onderzoeksgids/
De Vereniging van Openbare Bibliotheken
Veel wat meer algemene literatuur over de oorlog en de naoorlogse verwerking ervan is te vinden
in de openbare bibliotheek.

http://www.bibliotheek.nl/default.aspx?partid=2
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is opgericht in 1935. Het is een van
de grootste documentatie- en onderzoekscentra ter wereld op het terrein van de sociale
geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van de arbeidersbeweging in het bijzonder. De
collecties zijn merendeels vrij toegankelijk.
http://www.iisg.nl/instnl.php
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
http://www.inghist.nl/
Archieven.nl
Op deze website zijn archievenoverzichten, inventarissen en nadere toegangen van meer dan 40
archiefdiensten te vinden. Hierin kan op eenvoudige wijze, maar ook op een uitgebreide wijze
gezocht worden. Daarnaast wordt er gezocht op gegevens van archiefdiensten en historische
verenigingen in Nederland, zoals adressen, verwijzingen naar websites, e-mailadressen en
openingstijden.
http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_hm

Geschiedenis website van de VPRO (met veel links)
http://geschiedenis.vpro.nl/
Historisch Nieuwsblad
http://www.historischnieuwsblad.nl/index.lasso?mNav=1&sNav=1&session=NTses:C0B885C74E35D1B9079EF36799DB0BDD
Nationaal Comité 4 en 5 mei
http://www.4en5mei.nl/4en5mei
Historisch Huis
Digitale entree in de wereld van de geschiedenis. U vindt hier:
Links een wegwijzer naar ruim 3500 geschiedenis-websites
Almanak wegwijzer naar alle historische organisaties in Nederland
Sprekersgids lezingen door historici
Recensiebank online historische recensies
http://www.historischhuis.nl/
Webgids Tweede Wereldoorlog
http://www.webgids-wo2.nl/
Go2war2.nl
Alles over de Tweede Wereldoorlog, en oorlogsmusea.nl. Deze laatste website geeft een overzicht
van oorlogsmusea en oorlogsmonumenten in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en
Nomandië.
http://www.go2war2.nl/
Documentatiegroep 40/45
Op 1 september 1963 werd de Documentatiegroep '40-'45 opgericht voor geïnteresseerden in de
Tweede Wereldoorlog. Deze interesse bestaat vaak uit het bestuderen van documenten, boeken
etc., maar ook uit het verzamelen van publicaties, documenten en andere voorwerpen.
De vereniging heeft ongeveer 900 leden van alle leeftijden, waaronder (amateur-)historici,
publicisten en verzamelaars. Ook zijn een aantal musea, instituten en bibliotheken lid.
http://www.documentatiegroep40-45.nl/
STIWOT Stichting Informatie Wereldoorlog Twee
Is een stichting die zich bezighoudt met het vrij of zo goedkoop mogelijk verstrekken van
informatie over de Tweede Wereldoorlog aan iedereen die daarin geïnteresseerd is. De stichting
heeft het bevorderen van kennis over de Tweede Wereldoorlog op zowel militair, politiek,
economisch, cultureel als maatschappelijk gebied bij een breed publiek als doel.
http://www.stiwot.nl/default.asp
Tweede Wereldoorlog startpagina.
Toegankelijke verzamelsite over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
en in Europa. Maar ook onder andere: oorlogsgraven, herdenkingen en monumenten,
rechtsherstel, films en romans over de oorlog.
http://tweedewereldoorlog.startpagina.nl/

Tweede Wereldoorlog
Wereldoorlog in Nederland startpagina
Verzamelsite over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
http://tweedewereldoorlog-nederland.startpagina.nl/

TV Websites
Geschiedenisprogramma ‘Andere Tijden’
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/
BBC History Channel
http://www.bbc.co.uk/history/

