
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op de 
woensdagavond voorafgaand aan deze activiteit te melden bij: 
R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 06-55380361, e-mail: re.kruijshoop@gmail.com.  

Er zijn dan voor U nog geen financiële consequenties. Voor personen die daarna afzeggen zijn er onvermijdelijk 
financiële consequenties (behoudens uiteraard in het geval van zeer bijzondere omstandigheden). 

 
 

 

 

 

 

 

Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 
 
Hierbij ontvangt u de uitgebreide gegevens betreffende ons bezoek op vrijdag 25 november aan het 
Nationaal Archief en de Koninklijk Bibliotheek in Den Haag. 

Belangrijk : Identificatie is voor de bezoekers verplicht. Vergeet niet 
paspoort, identificatiekaart of rijbewijs mee te nemen. Zie voorts de 
Routebeschrijving, waarop duidelijk is omschreven hoe u ter plaatse 
moet komen. 

U wordt verwacht in het bedrijfsrestaurant (beheerd door “La Place”) 
van de Koninklijke Bibliotheek om 12:30 uur, waar u met koffie/thee 
kunt bijkomen van de reis en gezellig kunt bijpraten.  

De rondleidingen in twee groepen van maximaal 15 personen starten 
om 13:40 uur (zie Organisatie). Dit keer is de deelname dus beperkt tot 
maximaal 30 personen ! 

Tijdens de rondleiding achter de schermen van het Nationaal Archief 
nemen we een kijkje achter deuren die normaal voor bezoekers 
gesloten blijven.  
De rondleiding voert ons langs de uitgestrekte depots van het Nationaal 
Archief, het restauratieatelier en De Verdieping van Nederland. We zien 
wat er allemaal bij komt kijken om ruim 100 kilometer documenten, 
300.000 kaarten en tekeningen en één miljoen foto's te herbergen en te 
onderhouden.  

Bij De Verdieping van Nederland, dat is de topstukkententoonstelling 
van het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek, zien we de 
belangrijkste documenten uit de Nederlandse geschiedenis. 

Een rondleiding door de Koninklijke Bibliotheek duurt ongeveer een uur en brengt ons langs de 
leeszalen, de microfilmruimte, de leeszaal Bijzondere Collecties, de magazijnen en De Verdieping 
van Nederland. Met eigen ogen zien we hoe ruim 80 kilometer aan boeken en tijdschriften is 
opgeslagen. 

 

Contactcommissie: 

R.E. Kruijshoop - Voorzitter 

Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 

Tel. : 074-242 29 76 Mobiel : 06-5538 0361 

E-mail : re.kruijshoop@gmail.com     of 

   re.kruijshoop@home.nl 

 

 

 
Hengelo Ov. : 9 november 2011 
Betreft : Bezoek Nationaal Archief en 

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 

Koninklijke Bibliotheek 

Naam: 
 

U heeft nog niet ingeschreven. 

Opmerkingen: 

- Neem paspoort of rijbewijs mee in verband 
met de verplichte identificatie ! 

-  SGS’ers die aangegeven hebben dat ze de 

convocaties per post willen ontvangen  
ontvangen deze ook nog per post. 
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Het is aardig om te weten dat het KNCB archief is opgeslagen bij de Koninklijke Bibliotheek.  
Wij hebben het KB gevraagd dit in onze rondleiding mee te nemen. 

Ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in hun afstamming (stamboom onderzoek) vormt het 
Nationaal Archief en het hiernaast gelegen Bureau voor Genealogisch Onderzoek een goede bron. 

 Alvast Inleven? Kijk dan even op onderstaande websites: 
- Het Nationaal Archief    www.nationaalarchief.nl 
- De Koninklijke Bibliotheek   www.kb.nl 

Organisatie 

De rondleidingen starten om 14.00 uur. In verband met het aantal deelnemers zullen we ons 
verdelen in twee groepen. In “De Verdieping van Nederland” zullen we halverwege ons bezoek 
wisselen. 

Het bleek jammer genoeg niet mogelijk te zijn om hier een besloten gezamenlijke lunch te 
organiseren. Wel kunnen we in het bedrijfsrestaurant lunchen en daarvoor hebben wij gekozen. 
Vanwege de vrije keuze die we daarbij hebben (u kunt zelf kiezen uit een simpele lunch tot allerlei 

heerlijkheden inclusief warme lunch met eventueel een wijntje) is het ondoenlijk om dit op een 
gezamenlijke rekening te doen. We lunchen op eigen rekening tussen 13:00 en 13:40 uur.  

De lunch aan  de kassa van het bedrijfsrestaurant individueel af te rekenen. 

Routebeschrijving 

Het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek liggen naast het Centraal Station in Den Haag 
(aan de noordzijde). Het station wordt op dit moment ingrijpend verbouwd.  

Als u met de NS reist moet u het station verlaten via Spoor 12.  

Rechtdoor lopend komt u langs het Nationaal Archief en vervolgens ligt het restaurant aan de 
linkerhand. Mocht de deur gesloten zijn dan komt u binnen via de Koninklijke Bibliotheek. Ga de 
trap, loop nog even door langs de muziekbibliotheek en ga dan de loopbrug over en vervolgens links 
af de trap naar beneden nemen. Het ontvangstcomité zit hier op u te wachten. 

Adres: Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag.  

LET OP: in de mobiele navigatiesystemen (zoals TomTom, Garmin, etc.) als bestemming 
invoeren “Prins Willem-Alexanderweg 5”. 

Dagkosten: € 9,00  deze kosten af te rekenen bij aankomst in het restaurant (plus eventueel de 

inschrijfgelden indien u deze nog niet had overgemaakt per bank). 
In deze kosten zijn begrepen: de kosten van koffie/thee bij de ontvangst en de uitgebreide rondleidingen door 
het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek en de tentoonstelling “De Verdieping van Nederland”. 

Dineren 

In de omgeving zijn veel leuke cafés en restaurants. Een eventuele borrel of thee achteraf wordt ter 
plaatse georganiseerd. 
  

Ik wens u alvast een goede reis en zeg graag “tot ziens in Den Haag”, 
Namens de SGS Contactcommissie, 
 

 

Roelof Kruijshoop 

http://www.nationaalarchief.nl/
http://www.kb.nl/


Routekaartje met parkeermogelijkheden nabij het Centraal Station in Den Haag 

Centraal Station Den Haag 

Koninklijke Bibliotheek 

Parkeergarages bij elke 
blauwe “P” 



Detailkaartje omgeving Centraal Station en Koninklijke Bibliotheek (bij Rode A-druppel) 


