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Onze vereniging 
De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ is in 1946 opgericht 
en biedt al bijna 75 jaar aan onze leden de mogelijkheid om in verenigingsverband 
de boeiende hobby genealogie te beoefenen. Dit doen we door bijeenkomsten te 
organiseren in ons verenigingscentrum en daarbuiten, cursussen te organiseren, 
ons hoogkwalitatieve maandblad te publiceren en digitale bronbewerkingen aan te 
bieden.  
Het gebied dat wij bestrijken is het vroegere graafschap Holland. Dat houdt in het 
huidige Noord- en Zuid-Holland en zijn invloedssferen: het zuidwesten van 
Utrecht, de Betuwe en Bommelerwaard, het land van Heusden en Altena, het 
noordwesten van Brabant en Zeeland. 
 
Maandblad 
Ons maandblad verschijnt elf keer per jaar met een totale omvang van ca. 450 
bladzijden. In het maandblad kunnen leden genealogieën, kwartierstaten, bronnen 
en heraldische artikelen plaatsen. Klik hier voor meer info 
Leden kunnen bovendien hun genealogische en heraldische vragen voorleggen aan 
andere leden in de rubriek ‘Vraag en Antwoord’.  
 
Verenigingscentrum/bibliotheek 
Ons verenigingscentrum/bibliotheek is gehuisvest in Delft en is iedere 2e zaterdag 
van de maand geopend van 11.30-15.30 uur en evt. op verzoek. Kijk hier voor de 
routebeschrijving  
De bibliotheek omvat een belangrijke collectie genealogische boeken en 
tijdschriften evenals diverse bronnen. Uniek is dat het grootste deel van de boeken 
kan worden geleend. Via onze online catalogus kunt u zien welke items deel 
uitmaken van onze collectie. Daarnaast kunt u in de bibliotheek al onze publicaties 
aanschaffen.  
 
Bronbewerkingen 
Onze vereniging heeft diverse bronbewerkingen uitgebracht. Leden krijgen die 
tegen een kleine vergoeding thuisgestuurd of kunnen ze raadplegen op 
Hogenda.nl. 
De bronbewerkingen kunt u in onze winkel kopen net als onze andere uitgaven 
 

Websites en nieuwsbrief 
Via het maandblad, onze websites en de maandelijkse nieuwsbrief en Facebook 
kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten. Ook niet-leden kunnen zich 
abonneren op onze nieuwsbrief. 
 
Hollandse Genealogische Databank (Hogenda.nl) 
Internet is een laagdrempelige mogelijkheid voor veel genealogen hun 
resultaten te publiceren en uit te wisselen. Door de grote hoeveelheid websites 
is het voor de meeste genealogen moeilijk te beoordelen of de informatie daar 
gepubliceerd, juist is. Daarom heeft de vereniging Hogenda opgezet. Deze 
databank is inmiddels een van de grootste in zijn soort en bestaat uit een 
openbaar en besloten gedeelte. Alleen leden van de vereniging hebben toegang 
tot het besloten gedeelte. Via de uitgebreide zoekfunctie vindt u bronnen, 
familiewapens, genealogieën, kwartierstaten, leenkamers en Hollandse 
biografieën.  
Kijk ook eens bij de specials op Hogenda. Hier vindt u wat meer uitleg over het 
gebruik van o.a. de tiende penningen en de leenkamers. 
 
Hollandse Foto Databank (Hofoda.nl) 
HoFoDa is een nieuwe databank van de Hollandse Vereniging voor Genealogie 
‘Ons Voorgeslacht‘. U kunt foto’s vinden van archiefstukken, historisch erfgoed 
of andere beeldmaterialen van welke aard dan ook, die interessant zijn voor 
genealogisch onderzoek op het werkterrein van Ons Voorgeslacht. De foto’s zijn 
gemaakt en beschikbaar gesteld door leden van de vereniging. 
 
 
Wapenregistratie 
Bij onze vereniging kunt u een familiewapen laten registreren. Iedereen heeft 
het recht een wapen te voeren en het staat een ieder vrij om wel of niet een 
wapen te laten registreren. De wapenregistratie staat open voor alle inwoners 
van de Benelux. Meer daarover op onsvoorgeslacht.nl. 
 
 

https://www.onsvoorgeslacht.nl/maandblad/publicatierichtlijnen/
https://www.onsvoorgeslacht.nl/bibliotheek/bibliotheek-algemeen/
https://cloud.collectorz.com/onsvoorgeslacht/books
https://www.onsvoorgeslacht.nl/winkel/winkel-overzicht/
https://www.hogenda.nl/inleiding/

