Genealogie
Een zeer boeiende hobby.
Genealogie is een zeer boeiende hobby. Deze
hobby wordt ook wel stamboomonderzoek
genoemd en brengt u niet alleen in contact
met uw voorouders maar ook met vele
facetten van het leven in vroeger tijden. Bij het
onderzoek doet u soms bijzondere en/of
opmerkelijke ontdekkingen. Uw
voorgeschiedenis komt “tot leven”. U kunt
bijvoorbeeld ontdekken welk beroep uw
voorouders uitoefenden, of ze een belangrijk
persoon in hun omgeving waren of daarbuiten.
U kunt, tijdens uw speurtocht, ook in
aanraking komen met de woonomgeving, bijv.
het huis, de straat, de stad, het dorp, de
boerderij of winkel waar men woonde. U kunt
de geschiedenis van de streek ontdekken
(Heemkunde). Ook op het gebied van
Naamkunde en Heraldiek (Familiewapens)
kunt u soms verrassende ontdekkingen doen.
Je hebt diverse categorieën onderzoekers. Er
zijn mensen die proberen via de mannelijke
lijn zo ver mogelijk terug te gaan in de tijd.
Anderen proberen zo veel mogelijk te weten te
komen over hun voorouders en werken
daarom in de breedte. (Kwartierstaat). Weer
anderen willen hun complete
familiegeschiedenis beschrijven. Sommigen
zoeken juist de matriarchale lijn (Moederslijn).
U ziet, er zijn vele manieren om uw hobby uit
te oefenen, ieder op zijn eigen manier met
voor elk wat wils. Kortom, het onderzoek naar
uw familie is zeer boeiend en veelzijdig.
Is zo’n onderzoek een saai en eenzaam
tijdverdrijf? Saai in geen geval. Eenzaam kan,
maar hoeft niet. Tijdens uw onderzoek kunt u

vele medeonderzoekers ontmoeten. Deze
contacten kunnen zeer waardevol zijn omdat
meer mensen vaak meer weten. Kennis kan
over en weer uitgewisseld worden, zoals een
website-adres, computerprogramma’s om uw
gegevens te bewaren, informatie over wat
waar in de archieven te vinden en nog veel
meer.
Hoe kunt u nu op een eenvoudig manier in
contact komen met andere mensen die ook
deze geweldige hobby beoefenen? Een heel
eenvoudige manier is om lid te worden van
een genealogische vereniging.
De Nederlandse Genealogische Vereniging
(NGV)
De NGV is een landelijke organisatie die bijna
10.000 leden telt en uitsluitend met vrijwilligers
werkt. Iedereen die zich bezig houdt met
stamboomonderzoek of daarin is
geïnteresseerd kan lid worden van de
vereniging. De NGV kent 27 regionale
afdelingen, waarvan Delfland er één is.
Daarnaast zijn er twee functionele afdelingen,
nl. Familieorganisaties en Heraldiek. Als uw
postcode in een van de onderstaande
postcodes valt en u wordt lid van de NGV, dan
bent u automatisch lid van de afdeling
Delfland. Onder de afdeling Delfland vallen de
plaatsen met de postcodes 2260-2299, 24902499, 2530-2559 en 2600-2729. Eventueel
kunt u zelf voor een andere afdeling kiezen.
Wat heeft de NGV u te bieden?
Het periodiek “Gens Nostra”, waarin allerlei
interessante artikelen staan en waarin u zelf
ook over uw onderzoek of andere interessante

zaken kunt publiceren. Er wordt veel nieuws
op genealogisch gebied besproken. Ook is er
een mogelijkheid om vragen te stellen.
Het verenigingscentrum in Weesp, waar een
schat aan gegevens door leden geraadpleegd
kan worden. U vindt er bijv. boeken,
tijdschriften, dossiers, advertenties en
bidprentjes en een uitgebreide heraldische
collectie, waaronder fraaie heraldische boek
(werk)-en.
De NGV kent vele diensten om haar leden
behulpzaam te zijn, zoals de Dienst PR, de
Contactdienst, de Dienst Ondersteuning en
Presentatie voor Computergenealogen en het
Heraldisch Archief. Voor de beginnende
genealoog is er een gratis folder met handige
tips, verkrijgbaar.
Veel meer informatie vindt u op onze website
www.ngv.nl met veel extra’s voor leden.
Kortom vele redenen om lid te worden.
De afdeling Delfland
Onze regionale afdeling heeft ruim 325 leden
in het Delflandse. Wij zijn een actieve afdeling
die steeds weer nieuwe activiteiten
organiseert om de leden zo goed mogelijk van
dienst te zijn. Wij besteden veel aandacht aan
het verwelkomen van nieuwe leden en het
wegwijs maken van hen binnen de vereniging
en onze afdeling. Waar nodig helpen wij de
startende genealoog met zijn/haar onderzoek.
Onze afdeling heeft een bibliotheek waar u
boeken en periodieken, tegen een geringe
vergoeding, kunt lenen. De catalogus kunt u
via onze website raadplegen of downloaden.
De helpdesk van de afdeling biedt
meerwaarde aan de leden door hen te
ondersteunen bij hun onderzoek.

Zo’n acht keer per jaar organiseert de afdeling,
interessante lezingen op donderdagavond. Op
deze avonden kunt u onze medewerker
contactdienst raadplegen en heel belangrijk,
contacten leggen met andere leden. Ook
worden af en toe excursies georganiseerd.
Leden kunnen op de afdelingswebsite
familieadvertenties uit het Delflandse
raadplegen.
Wij bieden u een mogelijkheid tot carpoolen.

kwartierstaten en adressen van genealogische
websites.
Mocht uw belangstelling gewekt zijn, meldt u
dan aan als lid van de NGV of loop gerust eens
binnen tijdens een van onze avonden. Bij onze
secretaris en op onze website kunt u informatie
inwinnen over tijd en plaats.
Lid worden? Meldt u aan:
NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp,
e-mail: info@ngv.nl,
internet: http://www.ngv.nl
Het lidmaatschap bedraagt: €39,- per jaar. Het
verenigingscentrum is gevestigd aan de
Papelaan 6,
1382 RM Weesp,
tel.: 0294-413301.
Openingstijden: donderdag en zaterdag van
10.00 – 16.00 uur.
Leden hebben gratis toegang. Niet leden
betalen €5,- per dag en mogen maximaal 3x
het verenigingcentrum bezoeken.

Kerkelijk Centrum Delfgauw
Onze avonden worden gehouden in het
“Kerkelijk Centrum Delfgauw”, Zuideindseweg
7, 2645 BD Delfgauw, aanvang 20.00 uur.
In de omgeving is voldoende gratis
parkeerruimte. De bushalte van lijn 121, met
verbinding naar station Delft en station
Zoetermeer-West is op slechts enkele minuten
loopafstand.
Onze afdeling heeft een eigen
mededelingenblad met, behalve het
afdelingsnieuws, heel veel interessante
artikelen zoals boekrecensies, verslagen van
lezingen en excursies, genealogieën,

Deze folder wordt u aan geboden door:

NGV afdeling Delfland
e-mail: secretaris@delfland.ngv.nl
http://delfland.ngv.nl
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