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AFDELINGS-BIJEENKOMST ZATERDAG 26 JANUARI 2013 
Alweer ee~ nieuw jaar i.n aantocht.~- met natuurlijk ook onze NGlV-
bijeenkokmsten! . 
De eerste - onze zgn. 'Nieuwjaarsbijeenkomst' zal plaatsvinden op 
zaterdagmiddag 26 januari in de fraaie ruimten van het Streekarchief 'Eiland 
IJsselmonde' aan de Socratesstraat 359-B te Rotterdam - goed bereikbaar met 
diverse vormen van Openbaar Vervoer (vlakbij NS-station Lombardijen) en 
voldoende gratis parkeerruimte in de directe omgeving. 
Deze keer gaat de lezing over 'Geneaknowhow' en is dus een vervolg in de 
(door ons als zeer succesvol ondervonden) lezing over de Computer-genealogie 
van afgelopen november. 
Spreker op deze bijeenkomst is de heer Herman de Wit uit Maarssen, Utrecht. v 
Hij is -sinds 1997- één van de grondleggers van de website, en voorzitter van 
de Stichting Geneaknowhow. 
Aan de hand van een powerpoint-presentatie én rechtstreeks via een internet
verbinding met 'Geneaknowhow.net' - zal hij laten zien, welke ondersteuning 
daarmee aan genealogen en historische onderzoekers wordt geboden! 
Deze genealogische site geeft een zo compleet mogelijk beeld van de 
beschikbare bewerkingen van archiefbronnen, met zeer veel persoonsnamen. 
Deze bronnen kan de onderzoeker thuis digitaal raadplegen. Het gaat dan in de 
eerste plaats om bewerkingen die te vinden zijn op internet. Wanneer u 
speciale vragen hebt, kunt u die uiteraard meebrengen en kunnen we zien of die 
~ogelijk tijdens de bijeenkomst kunnen worden beantwoord. 
De toegang is uiteraard weer gratis en de aanvang is om 14:00 uur (einde tegen 
17:00 uur). 

CONNY'S COLUMN 5 
Is het u ook opgevallen dat ... 
we tijdens ons leven veel zaken graag (wetenschappelijk) willen verklaren? 
Zo heb ik ooit een lezing bijgewoond over een heel oud model, enneagram 
genoemd, dat inzicht geeft in hoe je in het leven staat. 
Door het invullen van een vragenlijst en een gesprek met degene die naast je 
zat, moest je er proberen achter te komen, in welke ene de negen types jij 
jezelf het meest herkende. 
Ik kwam er niet uit. 
De leidster liep rond en vroeg: "Bent u er al uit?" Nee, was mijn antwoord. 
Waarop ze antwoordde: "Toen u binnenkwam in de zaal, wist ik al welke van 
de negen types u bent!" 
Mooi... Maar het klopte dus echt. Ik weet nu WIE ik ben ( qua type) en wie ik 
dus echt NIET ben. Dat is ook altijd handig om te weten. 
Want, wil ik goed functioneren binnen een groepje, dan moet ik iemand hebben 
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die goed kan omgaan met geld (Jan Kees Wepster, de penningmeester). 
Ook iemand die goed notuleert is van mij van belang om goed te functioneren 
(Arie Ouwendijk, onze secretaris). 
In mijn omgeving vind ik het ook prettig, om met iemand, onder het genot van 
een sigaretje, over het welzijn van de mens te praten en van verschillende 
zaken de humor in te zien (Helmer Zandbergen). 
En een flinke man die me helpt met mijn genealogische en heraldische vragen 
(dat moet RoelofVennik zijn). 
Nu begrijpt u mijn denk- en handelswijze: alles waar mijn mede-bestuursleden 
minder goed in zijn (lees: 'liever NIET doen'), probeer ik te doen. 

'-,,Daarom kunnen we 2013, door de persoonlijke inzet van ieder, weer met een 
goed gevoel ingaan!!!!! 
[C.B.-v.d.E]. 

VACATURE 
Vlak voor het verschijnen van deze' 1340' ontvingen we bericht van onze 
voorzitter Helmer Zandbergen - die ook ons afdelings-aandeel in de website 
van de NGV verzorgt - dat hij helaas door studie en andere oorzaken rondom 
zijn persoonlijke werkkring moet afzien van een herverkiezing in onze 
komende Ledenvergadering op zaterdag 13 april 2013. Het bestuur roept 
daarom kandidaten met een redelijke IT-ervaring op om het bestuur te komen 
versterken. U wacht een aktief, enthousiast bestuur wat haar taken met veel 
plezier uitvoert, en waarin u zeker een gezellige tijd zult hebben. Stuur een 
berichtje naar het bestuur: secretaris@rotterdam.ngv.nl en we nodigen u graag 
uit voor een kennismakingsgesprekje! 

VERSLAG AFDELINGSBIJEENKOMST 10 NOVEMBER 2012 
Na de opening en vaststelling van de agenda: ook een welkom door Ad Bonis, 

"-" de voorzitter van onze gast-organisatie Streekarchief Eiland IJsselmonde .. 
Daarna heet Conny Biesheuvel Leonard van Kessel welkom, die een inleiding 
houdt over het zoeken van genealogische gegevens op het Internet. 
Een uitgebreider verslag treft u in ons maart/april-nummer, voorafgaand aan 
onze bijeenkomst van ZATERDAG 13 APRIL 2013. 
Wie de lezing per ongeluk gemist heeft, kan alsnog een briefje sturen naar 
L.van.kessel9@kpnplanet.nl Hij stuurt dan alsnog de powerpoint met 
daarin een groot aantal genealogische website-suggesties toe. [ ao] 

Kopij voor het volgende ,nummer van.' 1340' kunt u insturen voor 1 maart 2013 naar 
het sekretariaat van de afdeling: A. Ouwendijk, Kortedijk 16a, 3134 HB Vlaardingen 
(tel. 010 - 435 3322), of secretaris@rotterdam.ngv.nl 
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Noteert u alvast de volgende data van de bijeenkomsten: 
26 januari 2013 en 13 april 2013. 

Nadere informatie op de volgende pagina! 


