
 

 
 

 

Het Verenigingscentrum 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekadres: Papelaan 6 

  1382 RM  Weesp 

Postadres: Postbus 26 

  1380 AA  Weesp 

Telefoon: 0294-413301 

E-mail: info@ngv.nl 

 

 

Openstelling van het Verenigingscentrum 

Donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 

Leden gratis toegang 

Niet-leden betalen € 5 (voor drie bezoeken) 

 

 

Bereikbaarheid 

Reist u met openbaar vervoer dan loopt u vanaf NS-station Weesp in ongeveer 

tien minuten naar de Papelaan. 

Reist u per auto, dan neemt u op de A1 de afslag nummer 3 Muiden/Weesp en 

volgt de borden Weesp. 

Gedetailleerde kaartjes vindt u bijvoorbeeld op de website www.anwb.nl 



 

Bezoek het Verenigingscentrum 

Bij een bezoek aan het Verenigingscentrum van de NGV en het raadplegen van 

de collecties vindt u altijd wel gegevens over verwanten en misschien is er over 

uw familie al eens iets gepubliceerd. 

 

 

De collecties in het Verenigingscentrum 

Op meer dan een kilometer schapruimte vindt u 

- Biografische documentatie  - Boeken en tijdschriften 

- Een heraldisch archief   - Knipsels en microfiches 

 

 

Wat de collecties kunnen bieden 

- Informatie over reeds uitgevoerd stamboomonderzoek 

- Aanvullende gegevens voor uw eigen stamboomonderzoek 

- Aanwijzingen om vastgelopen onderzoek te kunnen voortzetten 

- Historische en biografische context voor uw familiegeschiedenis 

 

 

Boeken in de bibliotheek 

Ruim 17.000 titels, waaronder 

- Genealogieën en kwartierstaten 

- Historische en kadastrale atlassen 

- Regionale geschiedenis 

- Militaria 

- Kiesregisters 

-Doop- Trouw- en Begraafboeken 

Ook buitenlandse uitgaven 

  

 

Tijdschriften, ingebonden of in cassettes 

Complete, actuele uitgaven van ruim 650 genealogische, heraldische en 

historische tijdschriften uit binnen en buitenland. 

Kwartaalbladen van de NGV-afdelingen en uitgaven van familieverenigingen. 

Ook jaarboeken van genealogische verenigingen en instellingen. 



 

Biografische documentatie 

Onder deze noemer is een uitgebreide collectie familiedrukwerk, zoals geboorte-

kaartjes, ondertrouwkaarten en rouwbrieven samengebracht. 

Ook de verzameling van 800.000 bidprentjes, handschriften en foto's horen tot 

de biografische documentatie. 

 

 

De verzamelingen zogenoemde grote en kleine knipsels 

Vanaf 1945 zijn familieberichten uit landelijke en regionale dagbladen door leden 

van de vereniging verzameld. U vindt onder andere informatie over 

geëmigreerden, faillisementen, jubilea en onderscheidingen Oudere knipsels (het 

oudste is uit 1795) zijn meest door schenkingen verkregen. 

Tot de kleine knipsels horen ruim 17 miljoen overlijdensadvertenties 

 

Het belang van deze verzamelingen voor genealogisch onderzoek is groot, omdat 

daarmee de periode dat de akten van de burgerlijke stand niet openbaar zijn, 

overbrugd kan worden. De openbaarheid van de akten kan onder andere op de 

website www.genlias.nl worden gevonden. 

 

 

Anderhalf miljoen namen op 150.000 microfiches 

De fiches uit binnen- en buitenland bevatten kopieën van onder meer: 

- Akten van de burgerlijke stand 

- Doop- trouw- en begraafboeken (DTB) 

- Oud rechterlijke- en notariële archieven 

- Kranten uit Nederland, België en het voormalig Nederlands-Indië 

- Bestranden van de Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen). 

 

 

Een collectie heraldiek 

Deze collectie bevat onder meer 

- Een heraldische bibliotheek 

- Wapenbeschrijvingen ook kerkelijke heraldiek 

- De wapenboeken van de NGV; 

- Lakzegels en handmerken. 
 

 



 

Digitale toegangen 

Op een deel van de aanwezige collecties, waaronder de catalogi, de eerste 

miljoen overlijdensadvertenties en de bidprentjes is een digitale toegang. Ze zijn 

toegankelijk via de website www.ngv.nl. Daarmee kunt u uw onderzoek thuis al 

voorbereiden. 

Misschien is het goed te weten dat de digitale toegang en voor bezoekers die 

geen lid zijn van de vereniging, onze gasten, beperkt is. 

 

 

Vrijwilligerswerk 

Het onderhouden en beheren van alle collecties wordt gedaan door vrijwilligers. 

Mocht u ook wat van uw vrije tijd hieraan willen besteden, stuur dan een 

e-mail, bel ons of meldt u in het Verenigingscentrum. 

 

 

Tenslotte 

Heeft u vragen, wilt u een advies, bent u met uw onderzoek vastgelopen of wilt 

u een specifiek onderwerp aanpakken, dan zullen wij u graag een handje helpen. 

Echter, wij kunnen het onderzoek niet van u overnemen, het is en blijft uw 

onderzoek en u bent degene die het onderzoekwerk doet. 
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