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BOK DE KORVER (1883 - 1957) 
* voetballer (verdediger bij Sparta) 
* gemeenteraadslid en referendaris 
(met dank aan WikiPedia) 

Kampioensfoto van Sparta uit 1913 
De Korver is de tweede van links 
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CONNY'S COLUMN (6) 
Is u ook opgevallen, dat ..... ? 
we, als afdelingsbestuur van NGV Rotterdam e.o., weliswaar niet direct in het 
zicht, maar achter de schermen regelmatig actief zijn voor onze vereniging en 
haar leden? Via mailcontact zijn we op de hoogte van zaken die zich afspelen 
op allerlei gebieden, zo~ls hoofdbestuurszaken, PR, informatie uitwisseling, 
contacten met collega-afdelingen, internet enz. 
Daar ik mijzelf de taken heb 'toebedeeld' (gekregen) van ledenactiviteiten, wil 
ik u iets vertellen over de activiteit van woensdag 29 mei j .1. 
Naar aanleiding van opmerkingen van enkele leden, leek het me raadzaam om 
Jacqueline Hofland - Poot te benaderen, om een cursusles te geven over het 
genealogisch registratieprogramma 'Gens Data Pro' .Ik heb destijds bewust 
gekozen voor een basisles. 
Tijdens de voorgaande afdelingsbijeenkomst hebben we info- en inteken
papieren neergelegd en meegegeven. Ook zijn er nog per mail berichten ver
stuurd over deze les. Uiteindelijk kwamen we op 5 deelnemers/sters voor de 
middagles en ook 5 deelnemers/sters voor de avondles. 
Ik had cursusleidster Jacqueline Hofland al gewaarschuwd, dat ik haar vanaf 

\ 

12.00 uur zou "stalken" tot het moment dat ze weer huiswaarts zou gaan ... 
Evaluatie: 
De tien deelnemers/sters zijn door haar zeer professioneel begeleid in het 
volgen van de basisles GDP (ik heb de les dus twee maal gevolgd ... ). 
De aanwezigen waren zeer enthousiast over de les. 
Dus, WAT ga ik doen in de toekomst: WEER een les GDP organiseren, maar 
dan een 'vervolg' voor de huidige deelnemers/sters en voor de leden die al 
verder zijn, die dus de (eerste) basisles niet meer nodig hebben ... 
Een volgende keer wordt het thema dus 'Gens Data Pro, vervolg invoerge
gevens en foto's bewerken!' 
Dit aanbod zal t.z.t. weer verschijnen in ons ledenblad 1340 en/of per mail. 

Ik kan u ook al mededelen, dat ik de heer A. Verouden weer 'gecontracteerd' 
heb voor onze lezing op zaterdagmiddag 9 november, met het thema "De 
valkuil van naamsveranderingen". 
Met een hartelijke groet, Conny [C.B.-v.d.E]. 

Expositie Boerengoed, 3 aug/7 sept., Langeweg 392, Zwijndrecht 
Tine Holster - v.d.Berg (piholster@kpnplanet.nl) meldde ons dat haar moeder 
Corrie v.d. Berg - Kool een museale bonte verzameling BOERENGOED naliet, 
die op 3 augustus en op 7 september van 10:00 - 16:00 uur voor het laatst voor 
bezichtiging wordt opengesteld. Info 06-13468710 of mail. [ao] 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de NGV-Afdeling 
Rotterdam e.o. op 13april 2013 

Aanwezig: vanuit bestuur Arie Ouwendijk (sekr.), Jan Kees Wepster (pmr.), 
Conny Biesheuvel en RoelofVennik (en afwezig wegens persoonlijke om
standigheden: Helmer Zandbergen), en voorts kandidaat-voorzitter NGV, 
Robert Philippo, spreker Sytske Visscher alsmede 20 afdelingsleden. 

1. Wegens afwezigheid van voorzitter Helm er, opent Arie ( als wnd. voorzitter) 
om 14:00 uur de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom, in het 
bijzonder de spreker van vanmiddag, en de kandidaat-voorzitter voor het 
Landelijk bestuur. 
2. Mededelingen en vaststelling van de Agenda, en verslag van de vorige 
Jaarvergadering (gehouden op zaterdag 14 april 2012 - zie het verslag in de 
1340-zomeruitgave (jaargang 25 no. 2, pag. 532 - 534). Er zijn geen op- of 
aanmerkingen ten aanzien van het verslag, wat daarmee wordt vastgesteld. 
3. Ook het.Verslag van de secretaris over 2012 (zie vorige 1340) wordt 
ongewijzigd vastgesteld .. 
4. Financieel verslag penningmeester over 2012. Penningmeester Jan Kees 
geeft nog een kleine toelichting naar aanleiding van het voorliggende verslag: 
• zoals de bankkosten, welke door ING in rekening gebracht werden. 
5. Verslag van de kascommissie, en décharge van het bestuur. 
Bij het verslag van de kascommissie meldt de heer Lambremont dat hij op 12 
februarij.l. samen met de heer Van Lent de kas en bijbehorende stukken bij 
penningmeester Jan Kees Wepster heeft gecontroleerd, en dat zij samen alle 
zaken in orde bevonden hebben. De heer Van Lent heeft zich deze middag• 
helaas afgemeld wegens een blessure. 
Aangezien er geen verdere vragen zijn, gaat de vergadering unaniem akkoord 
met het financieel verslag, en wordt de penningmeester bedankt voor zijn werk. 
6. Benoeming van een nieuwe kascommissie.Kascommissie: de heer Van Lent 
is aftredend - de heer Lambremont blijft nog een jaar aan. De heer Van Kessel 
meldt zich aan als tweede lid, en de heer Den Hartog meldt zich als reserve. 
7. Begroting 2013 betreft: deze werd vorigjaar al goedgekeurd. Voor de 
b~groting voor 2014 meldt penningmeester dat hij deze in het komend kwartaal 
moet indienen bij de landelijke penningmeester. We gaan er vanuit dat er ten 
opzichte van de begroting voor 2013 weinig zaken zullen hoeven te worden 
veranderd. 
8. Bestuursverkiezing: aftredend op eigen verzoek is voorzitter Helmer 
Zandbergen, vanwege drukke opstart-werkzaamheden met een eigen bedrijf in 
de zorgsector. Hij wordt (hoewel afwezig) door alle aanwezigen hartelijk 
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bedankt voor zijn inzet in de afgelopen periode, wat daarna gepaard gaat met 
een algemeen applaus. 
Reglementair aftredend zijn Jan Kees Wepster (penningmeester) en Conny 
Biesheuvel (bestuurslid Activiteiten). Beiden zijn herkiesbaar en er zijn geen 
tegenkandidaten voorgedragen, waarop beiden bij acclamatie door de 
aanwezigen voor een nieuwe periode worden herbenoemd .. 
RoelofVennik, bestuurslid en tevens (aftredend) voorzitter van het Landelijk 
Bestuur, heeft zich verkiesbaar gesteld, en zal het voorzitterschap overnemen 
van onze scheidend voorzitter, Helmer Zandbergen. Ook Roelof wordt met een 
algemeen applaus benoemd. 
9. Voorstel tot hetjaarlijks (her)benoemen van de afdelingsafgevaardigden naar 
de Landelijke Vergadering van de NGV. Vanwege het meerleggen van zijn 
bestuursfunctie, is Helmer Zandbergen aftredend. RoelofVennik stelt zich 
beschikbaar voor deze taak. Conny Biesheuvel blijft beschikbaar als 
plaatsvervangend afgevaardigde. Beiden worden als zodanig benoemd. 
10. Daarop draagt Arie de 'voorzittershamer' over aan Roelof, die als voorzitter 
en tevens onze nieuwe afgevaardigde naar de Landelijke vergadering, de 
agenda van die bijeenkomst (over 14 dagen) doorneemt. 
Hij vertelt over de activiteiten en het nieuwe beleidsplan voor het komende 
jaar. Er is binnen het landelijk bestuur niet helemaal de vernieuwing van de 
grond kunnen komen zoals dat verwacht was. Ook 'wie-is-wie' is nog niet 
geheel tot een afronding kunnen komen - ook op dit moment is die site nog niet 
zoals het zou moeten zijn, en dat baart de makers nog veel zorgen. 
Halverwege het jaar is er kontakt geweest met Hr. Philippe om mee te spreken 
over de vernieuwing binnen de vereniging. Roelof introduceert daarop Robert 
Philippo, die dan het woord krijgt. 
Robert is ondernemer en heeft diverse directie- en organisatie-functies achter 
de rug. Hij heeft zich kandiaat gesteld als nieuwe verenigings-voorzitter, en zal 
graag de vernieuwing van onze vereniging gaan leiden (hij is ook al lid van de 
DNA-commissie - en verzorgde als zodanig al een lezing voor onze afdeling, 
twee jaar geleden). 

Hij ziet zichzelf én het gehele bestuur vooral gesteld voor de taak om de 
vernieuwing binnen onze vereniging tot stand te brengen. Doet ook verslagje 
van de brainstormcommissie jl. februari - alwaar ook stippen werden gegeven 
ten aanzien van de plannen welke voor de toekomst van belang geacht worden. 
Communiceren, Kwaliteit, Toegankelijkheid, Beleid en Efficiëncy: dat zijn de 
voornaamste kreten welke we ons voor de toekomst moeten voorhouden .. 
Hij roept dan ook onze afdelingsleden op om aktief te zijn ten aanzien van de 
(nieuwe) organisatie. 
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11. Afdelingsproject 'Schilders aan de Maas' - Roelof meldt de huidige stand 
van zaken: alle verzamelde gegevens zullen op onze website ( onderdeel van de 
'grote' NGV-site) worden gepubliceerd en zijn dan door iedereen raadpleegba~r 
maar ook 'aanvulbaar': Roelof hoopt dat onze leden af en toe een aanvulling 
zullen kunnen leveren. 
12. Rondvraag en sluiting. 
De heer Zaal. geeft graag nog een oproep mee om vooral in 'Nederland' 
(landelijk) te melden dat er meer tussen alle genealogie-beoefenaars 1noet 
worden samengewerkt. Robert beaamt dat: 'samenwerking moét'. 
De daarbij vaak optredende discussies moeten echter niet contra-productief 
blijken te werken. Ook lijkt er een goede samenwerking van de grond te 
komen tussen de landelijke archieven en onze NGV. 
We moeten ook voldoende 'naar buiten treden' waarbij we als NGV onze 
diensten kunnen· aanbîeden, en bovendien ook kunnen zorgen dat we 'de 
grootste' worden resp. blijven. 
Daarvoor moeten we ook zorgen voor folders bij archieven, musea en 
oudheidkamers - Roelof is daarin ook nog steeds mede betrokken. 
Behalve 'werven' moeten we daarin ook propaganda maken voor de juiste 
'omgangsvormen' tussen de onderzoekers in de genealogiebeoefening - met 
name ten aanzien van bronvermelding bij gebruik van andermans gegevens. 
De heer Van Kessel noemt ook een regeling binnen de Nederlandse Leeuw, 
waarin de voorwaarden voor overname worden opgesomd ( een suggestie om 
die -deels- over te nemen binnen onze vereniging). 
Ook maakt Conny in de rondvraag melding van de komende cursus GDPro (1 
basis les). Mensen kunnen zich al aanmelden - er is een formuliertje ter 
vergadering aanwezig. 

Daarna reikt Roelof aan de heer D. Boogert (Papendrecht) en aan (oud lid van 
ons bestuur) Johan Okkema (Rotterdam) het certificaat van 'langjarig lidmaat
schap' uit, hetgeen vergezeld gaat van een mooie bos·bloemen, waarna het 
officiële gedeelte van deze 1niddag wordt afgesloten. 

Lezing: FamilieGeschiedenis en Archiefbezoek. 
Na de vergadering leidt Conny de spreker van deze middag in. 
Sytske Visscher zal ons vertellen over het thema: FamilieGeschiedenis en 
archiefbezoek. Zij is NGV-bestuurslid van de afdeling Rijnland, en werkt ook 
nog op het Centraal Bureau voor Genealogie, als medewerkster Onderzoek en 
als zgn. 'manusje van alles'- en dat al sedert 1984. 
Ze hoopt vanmiddag vooral iets van 'buiten het CBG' te gaan vertellen ... 
'Er bestaat ook nog iets 'anders' als internet': voor die tijd kwam het zelfs vooral 
( uitsluitend) terecht op bezoek aan het archief zélf. 
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Tegenwoordig is het een kwestie van 'plaatsnemen achter een leesapparaat 
(microfiches etc.) en/of computers, en ook brengen de bezoekers tegenwoordig 
hun eigen computer mee (terwijl er ook Wifi in de ruimte aanwezig is). 
Men hoeft niet - zoals vroeger - meer te speuren in de archiefruimte, maar het 
meeste kan al wel via de computer worden opgezocht. 
Er bestaan tegenwoordig veel databases, welke door de archieven op het 
internet zijn geplaatst: de 'digitale Stamboom' is ook al vrij compleet via 
internet te raadplegen. 
Wanneer er nog geen scans zijn, dan is daar nog Genver, en ook 'wie is wie' is 
op komst. Zo kan nu al teruggezocht worden in 77 miljoen documenten. 
Alles staat toch op het internet? Wat er via internet beschikbaar is, is slechts 
een fractie van alles wat bij de archiefdiensten op ons ligt te wachten - en 
omdat vermeldingen in de databases summier zijn en de originele ackten of 
inschrijvingen nog niet te vinden zijn, blijft het leuk om echt op pad te gaan .. 
Ook kun je dan andere onderzoekers bij het archief ontmoeten en kun je onder 
elkaar ook gegevens uitwisselen. 
Sytske noemt een paar voorbeelden: 
Het Stadsarchief Rotterdam: heeft een eigen website 'gemeentearchief.rotter
dam.nl', met daarop een eerste 'waarschuwing': er is nog geen 'inventaris' .. Dan 
moetje dus alle papieren doornem.én... Ook: de 13 km. inventaris, met verwij
zigingen naar andere documenten. 
Wanneer we via een zoekscherm opzoeken: 'patentregister' (wie er belasting 
betaalde) had maar twee hits ... Maar. ... dat blijken dan twee pakketten te zijn 
(Albrandswaard). Je moet er dan zelf de papieren op gaan nazien ( digitaliseren 
heeft mogelijk nog niet zoveel haast). 
'Patentbelasting' gaf 7 hits - daarbij is al veel meer materiaal - met bij het door
zoeken een hele reeks opgaven. Ook aardig om dan eens te zien wat voor 
gegevens erin vermeld zijn, en ook om te weten te komen hoe dergelijke zaken 
geregeld waren (maar alweer: je moet er daarna toch voor naar de papieren in 
het Archief). 
Groninger Archieven: tabblad bronbewerkingen: bv. kentekenbewijzen, en 
schoolmeester-rapporten (bleek: antwoorden op vragenlijsten van een commis
sie uit 1828 over de school maar ook over wel-en-wee in de verschillende 
gemeenten. Zulke stukjes zijn 'de krenten in de pap'. 

In het CBG is ook al veel materiaal digitaal, maar er is ook veel nog in de 
bibliotheek ( en dus niet digitaal raadpleegbaar) - soms staat er geen bijzondere 
vondst in, maar soms ook wel... Dossiers hebben daarom toch nog steeds hun 
waarde. Ook zijn er verschillende familiearchieven aanwezig. 
En vergeet daarbij ook niet de microfiches (in praktijk werken ze wat beter dan 
films). 
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Het Stadsarchief Amsterdam is al erg ver met digitaliseren - ook van de collec
ties mbv het publiek (u vraagt - wij scannen). Toch is er ook nog een heleboel 
informatie 'in dozen' die via de studiezaal doorzoekbaar zijn. Men heeft er m~ar 
liefst 32 km archief-al digitaal beschikbaar. Scans zijn echter over het alge
meen niet goedkoop - het voordeligst blijft dus altijd het bezoeken zelf. 
Zulke zoekresultaten thuis geven wellicht niet altijd goed leesbaare scans, en is 
ook wel als kopie op te vragen, maar je kunt natuurlijk ook een serie van die 
documenten noteren en dan zelf in Amsterdain de papieren gaan bekijken ( en 
fotograferen?). 
Bovendien is het natuurlijk ook niet zo, dat als het 'niet op internet staat, het er 
ook niet is ... ' - juist het zoeken dan in het archief zelf kan reuze interessant zijn 
(ga bij voorbeeld op een dag waarop men een rondleiding geeft door het 
prachtige gebouw: je slaat dan twee vliegen in één klap). 

Het Nationaal Archief: ook eerst kijken wat al via de website genoemd is - bij 
voorbeeld achter het tabblad 'collectie' ... Ook zijn er hulpgidsen onder het 
kopje Vraagbaak. 
Bij het zoeken op 'Rotterdam' komen er 1655 hits, waaronder ook 'bijmenging' 
vanuit andere plaatsen. Bij specificeren b.v. als 'strafgevangenis Rotterdam' 
moet je dan nader preciezeren door de term als vast aan te geven. 
3.05.10-zoekingang: denken aan archiefingangen en niet als een zoekterm. 
Al die archieven zijn wel (mischien) 'gevonden' maar nog niet digitaal raad
pleegbaar, en daarvoor is een gang van het Archief toch echt wel zinvol! 
De crux van dit verhaal: dankbaar gebruikmaken van alle digitale bronnen en 
archieven, maar vooral echt nieuwsgierig blijven naar wat er in de 
archiefnesten' of 'krochten' nog te vinden valt! 
Ze wenst tot slot iedereen nog veel plezier bij het verdere onderzoek ... 
Het CBG behandelt overigens iedereen op dezelfde plezierige manier (zonder 
onscheids des persoons). 

Vragenuurtje: 
-waar te vinden: het archief van een Haags Fontijn (dat in 1976 werd geres
taureerd). Het blijkt een Haags gebeuren (op het Binnenhof) - suggestie om 
bij het Hagia (in Atrium) te gaan zoeken. 
-Conny maakte nog melding van het bestaan van een serie NGV-afdelings
bladen - er is een mogelijkheid om die in de toek01nst in het Archief van 
IJsselmonde te raadplegen.. [ao] 
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Johannes Marius de Korver (1883-1957) - eerste stervoetballer van 
Nederland door RoelofK. Vennik. 
Johannes Marius de Korver werd op 27 januari 1883 in Rotterdam aan de Oude 
Binnenweg 91 geboren als zoon van Engelbertus de Korver en Johanna van 
Ooijen. 
Zijn vader die eerst pakhuisknecht was, werd later winkelier in IJzerwaren en 
huishoudelijke artikelen. Vader maakte daarnaast carrière in de politiek. 6edu
rende vele jaren was hij gemeenteraadslid in Rotterdam voor de Liberalen. 
Zoon Johannes Marius volgde de HBS in Rotterdam en werd vervolgens 
gemeenteambtenaar. Hij bracht het tenslotte tot referendaris en hoofd van de 
Afdeling Sport en Recreatie. 
Voetballen was in die jaren nog een hobby waarvoor je hooguit een kleine 
vergoeding kreeg. Van enorme salarissen zoals heden ten dage was nog geen 
sprake. 
Gedurende de periode 1900 - 1902 speelde hij bij Volharding en maakte in 
1902 de overstap naar Sparta waar hij zijn hele carrière zou blijven. Zijn eerste 
competiewedstrijd speelde hij op 19.10.1902 tegen het Amsterdamse RAP. 
Bij de allereerste Nederlandse interlandwedstrijd QP 20 april 1905 was hij erbij. 
Hij was één van de eerste internationals en veroverde met het Nederlands elftal 
2x brons op de Olympische Speleri' van Londen in 1908 en 1912 in Stockholm. 
Met Sparta werd hij vijf maal landskampioen, in 1909, 1911, 1912, 1913 en 
1915. 
Sinds 1913 zat hij in de Gemeente Raad van Rotterdam voor de Liberale 
Vrijheidspartij. 
In 1922 werd hij ernstig ziek, toen hij met een verwaarloosde longontsteking 
werd opgenomen. Hij was daarnaast ook een stevige roker. 
Hij herstelde echter maar nam op 18 maart 1923 afscheid en werd in dit zelfde 
jaar erelid van de K.N.V.B. Daarna was hij nog vele jaren bestuurslid van 
Sparta. 
Johannes (ook wel Bok) trouwde op 3 december 1914 met Henriette Jeanette 
Fruin. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren. 
"Bok"de Korver overleed op 22 oktober 1957 in zijn woning aan het G.W. 
Burgerplein eri werd in het Groningse Haren begraven, 

Stamreeks de Corver / de Korver: 
1. DE KURVER, Thys - doop Nieuw Lekkerland 29.03.1778-overleden 
Vlaardingen 22.05.1864 - molenaar te Vlaardingen 
trouwde Rotterdam Pro deo 24.04/09.05.1802 met Catharina Schulau(w) 
doop Rotterdam 04.10.1774 - overleden Vlaardingen 02.10.1849 dochter van 
Koenraad Hendrik Schurlau, koetsier en Cathadna Soek. 
Kind: 
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Coenraad Hendrik Bemardus volgt IV. 
II. DE KORVER, Coenraad Hendrik Bernardus, doop Rotterdam 
12.11.1805 - overleden Den Haag .. korenmolenaar 
gehuwd Johanna Voorham, geboren Voorburg 16.12.1816- overleden 
Vlaardingen 29.10 1859, dochter van Engelbertus Voorham, koopman en 
Catharina van Sta veren. 
Kinderen: 
Matthijs 
Catharina 
Jacobus 

gelbertus 
Engelbertus 
Cornelia 
Maria 
Maria 

geboren Den Haag 21.05.1842 
geboren Den Haag 05.04.1844 
geboren Den Haag 31.-5 .184 7 onderwijzer, overleden 
Vlaardingen 09.03.1916 tr. Margaretha van den Meijden. 

geboi:en den Haag 14.10.1849- overleden 15.11.1850 aldaar. 
geboren Den Haag 03.03.1852 
geboren Den Haag 03.02.1854 - overleden 16.12.1854 aldaar 
geboren Den Haag 30.04.1857 - overleden jong 
geboren Den Haag 06.03.1859- overl. Schiedam 20.06.1942 
trouwde Vlaardingerambacht Willem Anton Albertus Wilson 

III. DE KORVER, Engelbertus, geboren Den Haag 03.03.1852-
overleden Rotterdam 27 maart 1931, pakhuisknecht, handelaar/ winkelier in 
Ijzerwaren aan de Kruiskade te Rotterdam. 
Gementeraadslid voor de Liberalen te Rotterdam. Ridder Oranje Nassau. 
Trouwde 1 e Rotterdam met Johanna van Ooijen, geboren Zuid Beijerland 
12.10.1845 - overleden Rotterdam 29.04.1911.dochter van Johannes van 
Ooijen en Maaike Weijers. 
Trouwde 2e Rotterdam 06.06.1912 met Wilhelmina Johanna Veele, geboren 
Rotterdam 21.1.1866- overleden 02.03.1924. 
kinderen Ie huwelijk: 
Coenraad Hendrik Bemardus geboren Rotterdam 14.04.1880 
Johannes Marius volgt Vl. 

DE KORVER, Johannes Marius 
geboren Rotterdam 27.01.1883 - overleden Rotterdam 22.10.1957. 
Hfd. Afd Sport en Recreatie Gem. Rotterdam, voetballer, international bij 
Sparta. Erelid KNVB, bestuurslid Sparta. 
Trouwde 03.12.1914 Henriette Jeanette Fruin, geboren 29.05.1891 te 
Rotterdam, dochter van John Fruin en Johanna van Buren. 
Kinderen: • 
Johanna 
John Mary 

geboren Rotterdam 15.11.1915 
geboren Rotterdam 01.12.1916- overl. in Ned.Indië WO II. 
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DordtenaZOEKer: Dordtse belastingbronnen van rond 1811 
doorzoekbaar op naam en adres 
Het was al heel lang de wens om mijn bewerkte bronnen (voornamelijk betrek

king hebbend op Dordrecht) doorzoekbaar te maken op naam en adres. Zodat 
er sneller gezocht kan worden naar bewoners (eigenaars) van een bepaalde 
woning, of sneller gevonden kan worden waar iemand in Dordrecht gewoond 
heeft. 
Op de site "dordtenaZOEKer" (www.dordtenazoeker.nl) is het nu mogelijk om 
de bewerkte bronnen om deze manier te doorzoeken. 
De huisnummering in Dordrecht kan je verdelen in vier fasen, te weten: 
- 1796-1811 nummering per wijk (wijkletters A t/m F + huisnummers); 
- 1811-1883/1885 nummering per wijk (wijkletters A t/m Een MW (Merwedt_ 
+ huisnummers); 
- 1883/1885 - 1955/1958 nummering .per straat (straatnaam+ huisnummers); 
- na 1955/1958 nummering per straat. 
Uit elk van deze vier fasen bevinden er zich bronnen de "dordtenaZOEKer". De 
inhoud is op de website te vinden onder het kopje 'inhoud dordtenaZOEKer'. 
Ik ben zeer content met het feit, dat ik het hoofdgeld van 1808 heb ontdekt. 
Van het hoofdgeld bestaan twee archiefstukken: een bron met vermelding van 
de arme bevolking en een bron zonder vermelding van deze personen. 
Een andere ontdekking is de belasting van ca 1812-1814. De bron 'hoofdgeld 
1808' maakt gebruik van de huisnummering van voor 1811, de bron 'belasting 
1812-1814' maakt gebruikt van de nieuwe huisnummering van na 1811. 
Door de huisnummering van deze twee bronnen naast elkaar te leggen, is vaak 
al af te leiden wat het oude en het nieuwe huisnummer van een bepaald Dordts 
pand was. In de Dordtse transportenakten uit de periode rond 1811 worden 
vaak beiden huisnummers vermeld. 
Bijvoorbeeld in de Dordrechtsche courant van 28 februari 1811: 
- (notaris Telders) huis op de nieuwe vergrooting (anders genaamd het Maar
tensgat) A97 ( oud) A94 (nieuw) mitsgaders een pakhuis met drie zolders; 
- (notaris Telders) pakhuis De Prins op de Hogenieuwstraat A520/A495, belend 
raffinaderij van den heer Petrus D. Backer en het pakhuis van Adriaan Lacoste; 
(bron: http://files.archieven.nl/46/f/569 .17 /Dordrechtse_ Courant_ 1811-02-
28 _ 002.pdf) 
Om de resultaten van het pand Maartensgat A97/A94 via de website te krijgen, 
moet je in het zoekvenster 'A097' of 'A094' intikken. Voor huis nr. 10 in de 
twee grotere wijken C en D, zulje naar 'C00l0' of'D00l0' moeten zoeken. 
Op de website staat ook de zeer nuttige bewerking van de patentregisters 
(belasting op beroep) uit de periode 1806-1811. De patentregisters van 1806-
1810 komen uit Nationaal Archief (incl. het register van de haarpoeder
patenten), terwij I ik die van 1811 in Dordrecht heb gevonden. 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 584 Jaargang 27, no. 2 - zomer 2013 



Verder zijn de bewerkingen van de twee bewaarde patentregist~rs van 1824 en 
1827 doorzoekbaar. In al deze registers worden namen, beroepen en adressen 
vermeld, waardoor ze zeer waardevol kunnen zijn bij historisch onderzoek. 
Op de website kan ook gezocht worden naar niet-Dordtse gegevens, zoals de 
passagierslijsten Oost- en West-Indië 1889-1940. Verder o.a. een bewerking 
van de examenkandidaten voor de onderwijsakte nuttige of fraaie handwerken 
1885-1918 en een aantal bronnen uit de Zwijndrechtse Waard en uit de Hoekse 
Waard. 
Ook de index van de 19-eeuwse Dordtse havengelden ( 1840-1892) bevat vele 
(beurt)schippers en zeekapiteins, die van elders afkomstig zijn. 
Ik weet zeker dat iedereen, die de site bezoekt, met slim zoeken, wat bruikbaars 

genkomt! 
[Mw. E. van Dooremalen, http://d-compu.dyndns.org/genbook (april 2013)] 

ONBEKENDE VERHALEN OVER HET BOMBARDEMENT OP 
ROTTERDAM door RoelofVennik 
Enige tijd geleden deed ik een oproep voor niet eerder gepubliceerde persoon
lijke verhalen over het bombardement van 14 mei 1940 op Rotterdam. 
Het vastleggen van deze verhalen (ook wel Oral History) gebeurt de laatste tijd 
steeds vaker, Deze waardevolle detail-informatie zou, iindien niet op enige 
wijze vastgelegd, over 20 jaar (als alle ooggetuigen zijn overleden) geheel 
verloren gaan. 
De Duitse aanval begint op 10 mei 1940.De Duitsers veroveren al snel het 
militaire vliegveld Waalhaven en snel daarna landen Duitse watervliegtuigen 
bij de Maasbruggen. 
In de dagen die volgen werd er bij de Maasbruggen een felle strijd gevoerd 
tussen de Duitsers en de Nederlandse mariniers. 
Als het duidelijk wordt dat de Duitsers vanuit Rotterdam Zuid verder Holland 
-

1illen binnendringen krijgen de mariniers de opdracht dit te verhinderen. 
de Nederlandse overgave te versnellen overwegen de Duitsers een 

bombardement op Rotterdam. 
In de morgen van 14 mei stuurt de Duitse commandant generaal R.A.F. 
Schmidt een ultimatum aan de Nederlandse bevelhebber kolonel Pieter 
D.Scharroo en burgemeester Oud .. 
De commandant laat weten dat het ultimatum dient te worden voorzien van 
naam, rang en handtekening van de Duitse commandant. Schmidt doet dan nog 
pogingen het bombardement uit te stellen om te kunnen onderhandelen. 
Van hogerhand wordt hieraan geen gehoor gegeven. Lichtkogels worden 
afgevuurd maar slechts door een gedeelte van een van de eskaders opgepakt. 
Rond half twee 's middags worden het Centrum, Kralingen, de Provenierswijk, 
het Oude Noorden en Liskwartier doelwit van Duitse bommenwerpers. 
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In minder dan 20 minuten wordt het hart van de historische binnenstad 
verwoest waarbij 900 mensen omkomen en 30.000 woningen worden verwoest. 
Zelf ben ik in 1954 geboren en heb ik geen herinneringen aan de oorlogstijd. 
Mijn moeder woonde op Rotterdam Zuid en mijn vader verliet zijn schip dat in 
de Waalhaven lag en liep door het verwoeste Rotterdam. Omdat hij gedurende 
de oorlog gedwongen voor de Duitse bezetter moest varen maakte hij geduren
de 1944 en 1945 de hevige bombardementen op Duitsland mee. Zijn _ervaringen 
over de periode december 1944 - april 1945 beschreef hij in een dagboek dat is 
ondergebracht hij het NIOD in Amsterdam. 
De heer John Herfst (geboren 1931) schreef mij het volgende: 
Het was 14 mei 1940, een stralende lentedag, we waren allen thuis, de lunch 
stond gereed. Een zwaar gierend geluid zwol aan. Een massa laag vliegende 
vliegtuigen scheerde over de daken. De grond begon door de luchtdruk hevig t 
schudden, bommen explodeerden. Het huis schudde en kraakte zo hevig dat 
vader naar de voordeur ging en de klink vasthield. Bang dat de deur scheef 
ging zitten en wij niet meer door de deur konden. Moeder moet opstaan en 
aankleden (ze lag al jaren met TBC op bed). Plotseling een zware explosie 
dichtbij. Een bom viel in de achtertuin en blies in één keer alle ruiten, spon
ningen en kozijnen weg. 'Heer, wees ons zondaars genadig' las moeder. We 
moesten vluchten. Neem wat mee. Mijn zus de broodtrommel, zelf een boel 
schoenen onder de arm. Buiten een dikke rook van stof en brandlucht. 
We liepen tastend langs de gevels van de Bleiswijkstraat naar de Bergweg. 
Tussen de Bleiswijkstraat en de Bergstraat lag alles in puin. Na twee dagen 
konden we terug nadat oude deuren voor de ramen waren gespijkerd. 
Mevr, E.C.M. de Heer- van der Kant schreef me: 
Ik woonde in een zijstraat van de Middellandstraat in Rotterdam, vlak bij het 
centrum, en zat op een stoof tegenover mijn vader. Het was middag en ik 
hoorde een vreselijk geronk in de lucht. 
"Wat is dat?" vroeg ik aan mijn vader. 'Dat zijn vliegtuigen'. Ik was vier jaar 
en begreep later wat ze aan het doen waren. Het centrum van Rotterdam plat 
gooien. Een paar weken later, toen mijn moeder met mij in een wandelwagentJ 
aan het wandelen was, zag ik een Duits uniform. Ik klom uit het wandelwagen
tje en vloog de Duitser aan met de woorden "Jij hebt mijn broer vermoord" . 
De Duitser lachte, omdat hij geen Nederlands sprak. Mijn broer was toen 20 
jaar en opgeroepen. Gelukkig kwam hij terug. Op een dag - ik zat op de 
kleuterschool in de Robert Fruinstraat - ging het alarm af en vielen er bommen 
in de straat. Een op de hoek en een op de St Elisabethkerk. Door de luchtdruk 
vlogen alle ruiten aan diggelen. Er zaten 300 kinderen in beide scholen. 
Wonder boven wonder waren er geen doden, wel gewonde kinderen. In de 
oorlogsjaren zijn we vele malen in de kelder gedoken als het alarm afging. 
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En op een keer sloegen er twee bommen in op de Claes de Vrieselaan, twee 
minuten van ons vandaan. 
Toen ik getrouwd was hoorde ik van mijn echtgenoot dat de brand in de 
Passage drie dagen en nachten heeft geduurd. Zijn vader had een postzegel
handel in de Passage en het enige ongeschonden voorwerp dat uit de brandkast 
kwam, was een koperen bel. De rest was verpulverd ... 
Via Leonard van Kessel ontving ik het zeer uitgebreide verhaal van zijn vader 
Jac. Van Kessel, geboren in 1916. 
Het hele verhaal van meer dan 70 pagina's is helaas veel te groot om in 1340 te 
publiceren en we moeten ons helaas beperken tot een deel van hoofdstuk 16 dat 
over het bombardement gaat. . 

dens mijn slaappefiode heeft een verschikkelijke ramp in Rotterdam plaats
gehad. Weetje nog, dat ik schreef over het ultimatum die de Duitsers gaven? 
Wel, de Nederlandse regering negeerde deze volkomen!. En de gevolgen in 
onze buurt en dat zal elders ook geweest zijn, waren afschikwekkend. Er heeft 
een hels bombardement plaatsgevonden, dat de hele binnenstad vernielde en in 
een puinhoop veranderde. 
Alles bij elkaar moet het een· ongelooflijk lawaai geweest zijn en de Graaf 
Florisstraat ligt niet zover van de binnenstad. Overvliegende bommenwerpers 
die hun kruit verschoten, waarbij iedereen en alles in de lucht werd geworpen, 
en wat deed ik? Het is bijna niet te geloven, dat een mens hier doorheen kon 
slapen en ik verzeker je dat ik van dit bombardement niets gemerkt heb. 
Er was enige tijd verstreken toen ze me wakker maakten, Henk Jonker was de 
eerste, "Koos d'r zijn verschikkelijke dingen gebeurd. Die 'moffen' hebben de 
stad plat gegooid, helemaal in puin". Wat een kanjers van een maten heb ik 
toch, dacht ik. Ze konden maar niet begrijpen dat ik tijdens dit bombardement 
heb kunnen maffen. 

Nieuw boek over 'Bedelaarskolonie' 
Wil Schackmann meldde ons met trots en tevredenheid - na zeven jaar van 
(vooral) veel archiefwerk - dat er een volgend boek over de koloniën is: 'De 
bedelaarskolonie', met als ondertitel: de Ommerschans: het eerste landelijk 
gesticht voor luilevende armen. 
Er is ook al een site over het boek: www.debedelaarskolonie.nl waarop hij ook 
ruimte gereserveerd heeft om 'extra informatie' uit het archief te plaatsen, en 
dat begint nu geleidelijk gevuld te raken: http://debedelaarskolonie.nl/9-2/ 
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Bestuur en redactie van de afdeling Rotterdam e.o. van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging 

en van onze periodiek 1340 
wensen u een zonnige, maar wellicht ook een 

'vruchtbare' genealogische zomer toe. 

Graag ontmoeten w~ elkaar weer op onze volgende 
bijeenkomst op zaterdag 9 november a.s. 

wanneer de heer A. V erouden ons komt vertellen 
over 'De valkuil van naamsveranderingen'. 

Ook melden wij u alvast, dat de 'gastheer' bij onze bijeenkomsten, 
de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde, 

op donderdag 26 september a.s. haar 30 jarig bestaan viert 
met een historische markt en voordrachten, van 10:00 - 16:00 uur 

in en om de Raadszaal van de deelgemeente IJsselmonde, 
waarvoor een breed publiek is uitgenodigd. 

Voorts is gevraagd aan de 
Historische Vereniging Barendrecht, 

Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal, 
Historisch Genootschap Hendrik Ido Ambacht, 

Stichting Oud Ridderkerk, 
Stichting Historisch Charlois, 

Stichting Hi~torisch genootschap Hoogvliet, 
Oudheidkamer en museumwoning Pernis, 

Historische Vereniging Zwijndrecht, 
Stichting Historisch Genootschap Heerjansdam, 

Stichting Historisch Katendrecht, 
Stichting Insula Mundi, 

Gemeente Archief Rotterdam en 
onze afdeling Rotterdam e.o. van de N GV 

om iets over hun activiteiten te tonen en te vertellen. 
Voor onze eigen 'inbreng' zoeken we nog enkele vrijwilligers die 

samen met een bestuurslid hieraan invulling kan en wil geven. 
(neemt u even kontakt op met Conny Biesheuvel, s.v.p.) 



1340 is het jaar waarin op 7 juni aan Rotterdam stadsrechten werden verleend door graaf 
Willem IV, en uitgave van de Afdeling Rotterdam en Omstreken van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging. Het blad verschijnt vier maal per jaar. Afdelingsleden ontvangen het blad kosteloos, 
overige leden van de NGV kunnen 1340 ontvangen indien zij 'bijkomend lid' worden van de 
afdeling. 
Een abonnement voor mensen die geen lid van de NGV zijn, bedraagt voor het jaar 2013 € 10,- te 
voldoen op gironr. 3049072, t.n.v. Ned. Genealogische Ver. Afd. Rotterdam e.o. te Rotterdam. 

Het bestuur v.d. afdeling Rotterdam e.o. is als volgt samengesteld: 

voorzitter: 
R.K. Vennik (Roelof), Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 

tel. (010) 4 79 0668, e-mail: voorzitter@rotterdameo.ngv.nl 

secretaris: 
A. Ouwendijk (Arie)_, Kortedijk 16 a-b (naast de molen), 3134 HB Vlaardingen 
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fax: (010) 435 3205, e-mail: secretaris@rotterdameo.ngv.nl 

penningmeester: 
J.C. Wepster (Jan Kees}, Hoge Vijver 20, 2923 VP Krimpen a/d IJssel 

(0180) 522 090 / 06 5137 0460, e-mail: penningmeester@rotterdameo.ngv.nl 

lid / programma-commissaris: 
C. Biesheuvel - van den Eijnden (Conny), Dorpsstraat 63, 3274 BC Heinenoord 

tel. (0186) 60 12 15, e~mail: c_biesheuvel@hotmail.com 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

eindredactie blad 1340: 
Arie Ouwendijk, adres zie boven e-mail: redactie1340@rotterdameo.ngv.nl 

leden-administratie: Jan Kees Wepster, adres zie boven. 
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