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JAARGANG 30, No 3, september 2021 

 

MEDEDELINGENBLAD 
 

Van het Bestuur en de Redactie: 
 

In de afgelopen maanden was er nogal wat te doen in het Hoofdbestuur van de NGV. 

Het bestuur van de afdeling Delfland heeft een en ander als zeer onverkwikkelijk ervaren. 

Het resultaat is dat er een nieuw 3-koppig Hoofdbestuur a.i. is geformeerd en dat er 

binnen de ICT groep iemand van zijn functies ontheven is. Nu blijkt ook dat de website 

uit de lucht gegaan is en er een nieuwe tijdelijke noodwebsite aangemaakt is. 

De achtergrond voor al deze verwikkelingen is de onduidelijkheid in de financiële 

verantwoording van de ICT-uitgaven en de - mede door de hoge ICT-uitgaven - zeer 

zwakke financiële positie van de vereniging. 

De NGV geeft al drie jaar meer uit dan er aan geld binnenkomt en voor een aantal 

afdelingen was het door het HB gegeven inzicht in de financiën onvoldoende. Het HB 

kreeg daarop geen decharge over die financiën en de AV van 29 mei 2021 leek het HB 

weg te sturen. De sfeer waar dit allemaal in gebeurde was zeer onprettig. 

Tijdens de AV van 10 juli steunden een aantal afdelingen een motie die stelde dat de 

voorzitter af moest treden en riepen drie afdelingsbestuursleden zich zelf uit als HB ad 

interim. De voorzitter Taalman weigerde af te treden. Delfland steunde de voorzitter 

Taalman in deze.  

Ondertussen heeft Jos Taalman toch zijn functie van voorzitter neergelegd. 

In bulletins aan de leden maken het nieuwe bestuur en de ICT-groep hun visie en 

standpunten bekend. 

Inmiddels heeft op 13 september een kort geding gediend tussen de NGV en het 

voormalig Hoofdbestuurslid en Hoofd-IT. De rechter deed meteen uitspraak en wees 

vrijwel al de eisen toe op straffe van een dwangsom. In het kort waren die eisen, dat de 

website en de bijbehorende bestanden weer toegankelijk moeten worden gemaakt. 

Verder sprak de rechter zich uit (‘naar ons voorlopig oordeel’, zoals de gebruikelijke 

formulering in korte geding luidt) over een aantal zaken die door het voormalig Hoofd-

IT betwist waren: 

• Het voormalig Hoofd-IT is op 7 juli 2021 afgetreden als lid van het Hoofdbestuur. 

• De Algemene Vergadering van 10 juli 2021 was rechtsgeldig. 

• Het huidige Hoofdbestuur is het rechtsgeldige bestuur van de NGV. 

• De ontheffing uit de functie van lid van het ICT-team van het voormalig Hoofd-IT 

per 6 augustus 2021 was rechtsgeldig. 

Wij houden u van het verdere verloop in deze zaak op de hoogte. 
 

Namens het bestuur en de redactie: 

Leo Heurter en Anny Käyser-van der Zee 

en ..... 

Volgt u de afdeling al op             en     ?                               
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BERICHTEN UIT DE AFDELING 
 

OVER DE AGENDA 
 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

De planning voor de afdelingsavonden najaar 2021 is: 

• Donderdag 14 oktober 2021 om 20.00 uur: “De wraak van de valsemunter. De 

bende van Anthonis van Eembrugge aan het eind van de 16e eeuw” door: drs. 

Cor de Graaf uit Woerden. 

Anthonis van Eembrugge (16e eeuw) stamt uit een geslacht van muntmeesters en 

muntmeesteressen: ondernemers die voor eigen risico maar wel onder protectie van 

een muntheer munten sloegen die dienden te voldoen aan de geldende standaarden. 

Maar wat als de ondernemer in zwaar weer komt en zijn inkomsten minder worden. 

Dan kan valsemunterij wellicht een aantrekkelijk alternatief zijn. Of zijn de 

juridische risico’s en gevolgen te groot? 

En wat is uiteindelijk de wraak van Anthonis van Eembrugge? 

Valsemunterij is bijna net zo oud als het aanmunten van stukjes metaal met een 

stempel. Het was ook lucratief, al waren de risico's groot. In de Middeleeuwen 

waren straffen vaak zwaarder dan tegenwoordig. Ook voor valsemunterij werd men 

indertijd zwaar bestraft en wel met de doodstraf. 
 

De 16e eeuw is in de geschiedenis van de Nederlanden een periode van chaos. Een 

deel van die eeuw waren we in oorlog, een centraal gezag ontbrak. Veel steden, 

heerlijkheden, abdijen en andere gebieden hadden muntrecht. Niet altijd was dat 

legaal verkregen en die semi-legale munthuizen hebben een eigen naam gekregen: 

hagemunten. 
 

In de lezing zal worden ingegaan op het verschil tussen legale munthuizen, 

hagemunters en valsemunters. Het zal duidelijk worden dat de scheidslijn tussen 

deze categorieën in een periode van chaos kon vervagen. Centraal staat de bende 

van Anthonis van Eembrugge, telg uit een muntmeestersgeslacht en ook getrouwd 

met een dame met muntmeesters in haar voorgeslacht. Ook zal ingegaan worden op 

de vraag wat de economische schade van een dergelijke bende was en wordt een 

schatting gemaakt van de legale en illegale verdiensten van de bende. 
 

Cor de Graaf studeerde af als mediëvist aan de Universiteit Leiden op een scriptie 

getiteld: Den valscher den ketel. De bestraffing van muntmisdrijven in Holland, 

Zeeland en Utrecht tussen 1300 en 1600, wat de basis is voor het gelijknamige 

artikel in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde. Sindsdien publiceert hij over 

numismatiek, maar ook over genealogie en archivistiek. Hij werkt tegenwoordig als 

adjunct-directeur bij erfgoed Leiden en Omstreken en is daarnaast adjunct 

gemeentearchivaris van Leiden en omliggende gemeenten. 

• Donderdag 11 november 2021 om 19.30 uur: Afdelingsledenvergadering en 

aansluitend lezing over het genealogisch computerprogramma “Gens Data Pro” 

door de heer W.J. Scholl uit Vlaardingen. 
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Gens Data Pro is een computerprogramma voor het verwerken, opslaan en uitvoeren 

van genealogische data. Het is geschikt voor Windows en biedt meerdere 

mogelijkheden, onder meer het importeren van data uit WieWasWie en het 

exporteren in tekstuele en grafische mogelijkheden en naar Genealogie Online. 
 

De eerste versie van GensDataPro verscheen op 19 juli 2002 en werd in Den Haag 

aangeboden aan de heer dr. M.W. van Boven, directeur van het Nationaal Archief. 

Het programma is ontwikkeld door ir B.T. Wilschut en wordt uitgegeven door de 

Nederlandse Genealogische Vereniging. De helpdesk wordt bemand door 

vrijwilligers van de Nederlandse Genealogische Vereniging. 
 

Wim Scholl gaat in op de gebruiksmogelijkheden. 

Vragen die u over het GDPro programma hebt, kunt u eventueel vooraf sturen aan 

de secretaris Leo.vanderLinden@duo.nl , die de vragen dan zal doorsturen aan de 

spreker. 
 

Houdt echter uw mailbox in de gaten voor informatie, wijzigingen of afgelastingen. In 

deze tijd met coronabeperkingen en -dreigingen is in dit opzicht (nog) niets zeker. 
 

Voor het voorjaar 2022 is de planning als volgt: 

• Donderdag 20 januari 

• Donderdag 17 februari 

• Donderdag 17 maart 

• Donderdag 21 april (één week later i.v.m. Goede Vrijdag) 
 

De reguliere afdelingsavonden worden gehouden in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum 

Delfgauw, de aanvang is om 20.00 uur. Afwijkende tijden vindt u hierboven. 

Het adres is: Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw. 

 

In de omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid. Achter de kerk bevindt zich ook nog een 

relatief groot parkeerterrein. Tijdens onze avonden is het toegestaan om ook hierop te parkeren. 

Zowel vanuit Delft, het Westland als Zoetermeer is de locatie goed te bereiken. Zie ook de 

website van de afdeling. 

Per openbaar vervoer is het Centrum prima bereikbaar met R-NET bus 455, vertrek van station 

Delft om 19.34 uur aankomst 19.47 uur en van station Zoetermeer om 19.32 uur aankomst 19.51 

uur. De halte in Delfgauw heet: “Delfgauwseplein” en is slechts enkele minuten lopen van het 

Kerkelijk Centrum. Vertrek van Delfgauw richting Delft: 22.11 uur, richting Zoetermeer: 22.15 

uur. (Kijk voor de dienstregeling op: https://www.ebs-ov.nl/haaglanden/ ) 

Vooral nu er met een eventuele lockdown andere regels en tijden kunnen zijn. 

Zoals gebruikelijk wordt er in de zaal niet gerookt! 

Introducés zijn van harte welkom, echter momenteel alleen als er binnen de geldende coronaregels 

ruimte over is. 
 

De afdelingsavonden worden op basis van ideeën van het afdelingsbestuur ingevuld. Dit is 

natuurlijk geen wet van Meden en Perzen. Ook u kunt uw invloed laten gelden bijv. door uw ideeën 

voor een spreker, een onderwerp of andere invulling voor een afdelingsavond aan te dragen. U 

moet er wel rekening mee houden dat we minimaal een half jaar tot soms een jaar vooruitplannen. 

We zijn benieuwd naar uw suggesties. 
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Ledenbestand 

Overleden: 
 

Mevr. P.H.Th. Dumon, Die Buytenweye, Chopinlaan 9 k 429, 2625 TD Delft. 
 

NB: Adressen of wijziging daarvan worden alleen vermeld na toestemming van de 

betreffende leden. 
 

Op 31-08-2021 telde de afdeling: 222 leden en 12 bijkomende leden. De NGV telde op 

31-08-2021: 5628 leden en 492 bijkomende lidmaatschappen. 

Onze nieuwe leden heten we bij deze hartelijk welkom, we wensen hen succes bij hun 

onderzoek en hopen hen ook bij onze afdelingsactiviteiten te ontmoeten. Voor nieuwe 

leden is ook het volgende van belang. 
De heer Piet Nowee verzorgt namens het afdelingsbestuur de verwelkoming en introductie van nieuwe 

leden. Hij geeft informatie over de afdeling en peilt tevens de interesses van de nieuwe leden. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

BESTUURMEDEDELINGEN 
 

INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

(door: Ron van Rooijen) 
 

Na de zomer willen we weer het genealogisch spreekuur in Stadsarchief Delft in 

Den Hoorn houden op de 2e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.  

De data dit najaar zijn 13 oktober, 10 november en 8 december. 

Het zal i.v.m. met de coronamaatregelen (niet teveel mensen in een ruimte en 1,5 m 

afstand), geen inloopspreekuur zijn, maar spreekuur op afspraak.  

Men moet zich aanmelden op het e-mailadres ngv.delfland@gmail.com en dan wordt 

er een afspraak gemaakt voor 30 minuten.  

Zodra de coronamaatregelen zijn ingetrokken, zal het weer een inloopspreekuur worden. 
 

Deze middag is bestemd voor u, 

• als u wilt beginnen met stamboomonderzoek naar uw voorouders en niet weet hoe 

en waar te beginnen,  

• als u al bent begonnen en u bent vastgelopen in het onderzoek, 

• als u vragen hebt over stamboomonderzoek, bronnen, archieven en webadressen. 
 

De vragen hoeven niet specifiek over Delft of Delfland te gaan, in principe is dit 

inloopspreekuur bedoeld voor onderzoek in heel Nederland. 

Het is niet zo dat wij een stamboom voor u maken, maar wij willen u wel graag op weg 

helpen. Het spreekuur wordt verzorgd door enkele bestuursleden van de NGV afdeling 

Delfland en is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. 
 

Stadsarchief Delft is te vinden op Gantel 21, 2635 DP Den Hoorn. Het is goed bereikbaar 

met de auto (gratis parkeren) en met buslijn 37 (Leyenburg Den Haag - Station Delft ), 

halte Hoefslagendreef. 
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Halima Dumon overleden. 

Op 30 mei 2021 overleed te Delft op 96-jarige leeftijd, ons afdelingslid mevrouw 

Petronella Halima Theodora Dumon (1924-2021). 

Ze groeide op in Amersfoort in een gezin met vader, moeder 

en een jongere zus. 

Ze was jarenlang lid van de NGV afdeling Delfland, en was 

een trouw bezoekster van vrijwel al onze bijeenkomsten in 

Delft, en later in Delfgauw ( daar zat ze altijd links vooraan). 

Ze was een waardevol lid. Naast haar genealogisch 

onderzoek, verdiepte ze zich in de heraldiek. De 

wapenspreuk van het familiewapen Dumon luidt: "Audaces 

Fortuna Iuvat". In 1996 onthulde ze de bijgewerkte 

Wapenkaart van de afdeling, ze werkte als redactielid mee 

aan enkele van onze jubileumboeken en deed ook samen met 

Anny Käyser-van der Zee DIP- en PR-werk (op 

genealogische dagen in de regio of elders in het land) en dan hadden ze veel plezier. Ook 

maakte ze samen met Anny een artikel voor de krant, de fotograaf kwam speciaal naar 

het Delfts archief om hen te portretteren achter een héél dik foliant met akten. 

Halima knipte jarenlang voor de afdeling familieberichten uit de Telegraaf. 

Ze was actief, enthousiast, hartelijk en gastvrij en kon boeiend vertellen over de vele 

dingen die ze meemaakte en in haar leven beleefd had. 

Ze had een brede belangstelling, was fan van het Oranjehuis, en reisde al jong overal in 

de wereld naartoe en maakte daar (foto-) reisverslagen van. Haar uitgebreide verzameling 

reisverslagen is kortgeleden geschonken aan de 'Vereniging Documentatie 

Prentbriefkaarten'. 

Ze kwam geëmancipeerd (als ongehuwde vrouw) in 1959 in dienst van Defensie en was 

ze van 1964 tot 1970 in de VS. Ze klom op tot majoor van de Verbindingsdienst tot haar 

eervol ontslag in 1980. De genealogie Dumon verscheen in 'De Nederlandsche Leeuw' 

en in 'Mars et Historia' is een uitgebreid interview met haar gepubliceerd. 

De rouwadvertentie vindt u op: 

https://mensenlinq.nl/overlijdensberichten/halima-petronella-halima-theodora-

dumon-9103197/ 

Leo van der Linden bezocht haar zondagmiddag 30 mei thuis in woonzorgcentrum 'Die 

Buytenweye' in Delft, niet wetende dat ze diezelfde dag vredig zou inslapen.  

Leo van der Linden en Anny Käyser zijn samen naar haar crematie op Ockenburgh in 

Den Haag geweest. Een markante vrouw is niet meer onder ons. 
 

- Ze ruste in vrede.- 
 

Anny Käyser-van der Zee & Leo van der Linden 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Ridder van Doorne overleden. 

Onze voormalige afdelings-CALS > Ridder van Doorne is op 1 maart 2021 op 90-jarige 

leeftijd overleden. De naam Ridder is een afkorting van Ridderus. 

CALS is ‘Coördinator Afdelings Leden Service’, een functie die destijds in de vereniging 

bestond en deze CALS-en meewerkten aan het vastleggen wie van welke familienamen 

over informatie beschikte, en informatie daarover verschaffen aan leden die naar die 

familienamen in een bepaalde periode en plaats, zochten. 

Van september 1995 tot 1 april 2004, dus 9 jaar lang, was hij medewerker van de ‘NGV 

Contactdienst’ voor onze afdeling. Hij deed zijn werk enthousiast en heeft daarmee een 

bijdrage geleverd aan de groei van het ledenbestand. In het Mededelingenblad van 

december 2004 is over zijn activiteiten in die tijd een heel verslag te lezen. Hij werkte op 

bijeenkomsten met genealogische dagen ook samen met de CALS-en Dick Ubink (van 

de afdeling Rijnland) en Carel Morra (van de afdeling ‘s-Gravenhage e.o.). 

Over Ridder, die een bekend fotograaf in Rijswijk was, is te lezen op de site van de 

‘Historische Vereniging Rijswijk’ 

https://www.historischeverenigingrijswijk.nl/verteld-verleden-

levensverhalen.php?urlkey=ridder-van-doorne-verknocht-aan-rijswijk-6 – daar 

kunt u ‘lees meer’ aanklikken en een uitgebreid interessant interview lezen. Ook in een 

artikel van Rijswijk-TV https://rijswijk.tv/6344-ridder-van-doorne-102-jaar-

fotografie-in-rijswijk/ kunt u over hem lezen. 

Ook zijn vader, grootvader en overgrootvader waren fotograaf, de laatst genoemde was 

leerling geweest bij Gräfe in Delft en was assistent van de bekende Delftse fotograaf 

Emma Kirchner. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

Mevrouw Toos Junius-Vervoort overleden 

Op 8 juli overleed mevrouw Junius (Catharina Theresia Junius - Vervoort) op 89 jarige 

leeftijd https://www.de-laatste-eer.nl/condoleances/toos-cathy-junius-vervoort 

Zij was de vrouw van ons voormalig bestuurslid Sjuck Alema Junius.  

Bij ons laatste jubileum in maart 2012 was ze nog aanwezig. Op die avond heeft haar 

dochter Milène (burgemeester van Hellevoetsluis) het eerste exemplaar van het 

Jubileumboek (van ons 35-jarig jubileum) in ontvangst genomen. In het boek staat nl. 

genealogische informatie over de familie Junius, getiteld "De voorvaderen van Kane 

Junius, kleinzoon van een oud-bestuurslid van de afdeling Delfland", deze stamreeks gaat 

ver terug tot begin 15e eeuw en is beschreven door ons oud-bestuurslid Aad Verouden. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

GENEALOGISCHE HOEK 

Hier kan ieder lid of belangstellende zijn kwartiersta(a)t(en), genealogie(ën) en andere 

presentaties van genealogische gegevens geplaatst krijgen. Gaarne toezending, bij 

voorkeur per e-mail in Microsoft Word of Rich Text Format (RTF) of eventueel in 

WordPerfect 12. Let u s.v.p. op de manier waarop de genealogische teksten in het blad 

zijn opgemaakt. 
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Fragmentparenteel van Anthonij Budan 

(door: Dik Jager) 
 

Generatie I 
 

I. Anthonij Budan, soldaat comp. Mon. Douchan [1647], begraven Delft Oude Kerk 

15 maart 1667, ondertrouw Delft 5 januari 1647 Nieuwe Kerk, kerkelijk huwelijk 

Delft Waalse Kerk 20 januari 1647 met Jannigje Jacobs van der Strate. 

 Uit dit huwelijk: 

1. ws. Anthonij Budaan, geboren circa 1655, overleden voor 1726, volgt IIa. 

2. Elijsabeth Budan, geboren circa 1659, volgt IIb. 

3. Maria Budan, geboren circa 1664, begraven Delft 23 juni 1732, volgt IIc. 

4. Jacobus Budan, geboren in 1666. 
 

 Jannigje Jacobs van der Strate, ondertrouw (2) Delft Nieuwe Kerk 10 september 

1667 met Jan Cornelis Verschouw, weduwnaar, wonend Rietveld, warmoezier 

[1667]. 
 

Anthonij Budan. 

Weeskamer Delft-Schiedam: 

6296 Inventarissen van de boedel van Anthoni Budan en Jan Cornelisz. Verschouw, 

gehuwd met Jannetje Jacobs van Straaten 1667-1681. 
 

Generatie II 
 

IIa. Anthonij Budaan (Bodaan, Buydaen), zoon van Anthonij Budan (I) en Jannigje 

Jacobs van der Strate, geboren circa 1655, adelborst van Delft [1679], overleden 

vóór 23 december 1726 (zijn vrouw Neeltje Harrits, 66 jaar oud, krijgt 23-12-1726 

als weduwe van Anton[ius] Bodaan van de Haagse Diaconie ondersteuning), 
 

ondertrouw (1) Delft 4 juni 1679, trouwde 's-Gravenhage 18 juni 1679 met 

Margrietje Willems van Aeken, dochter van Willem Leenderts van Aecken en 

Catarina Jans van Blancken, geboren 's-Gravenhage circa 1659. 

 Uit dit huwelijk: 

1. Jannetje Bedaen, gedoopt 's-Gravenhage Nieuwe Kerk 12 maart 1680. 

2. Willem Pedom, gedoopt Ned. Geref. 's-Gravenhage Nieuwe Kerk 28 maart 

1681 (getuigen: Willem Leenderts van Aecken, Catrina van Blancken, Leuntje 

van Aecken, Jannetje Jacobs). 

3. Anthonia Bedaan, gedoopt Ned. Geref. 's-Gravenhage Grote Kerk 8 augustus 

1683 (getuigne: Willem van Aecken, Johanna d'Oorschot, Leuntje van Aecken, 

Clasina van Aecken). 
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 Anthonij Budaan, ondertrouw (2?) Delft 26 januari 1686, trouwde Delft 10 februari 

1686 met ws. Cornelia Harmens (bruidegom genoteerd als Arnout Baddong, j.m. 

(!geen weduwnaar!), soldaat onder de comp[agni]e van cap[iteij]n Moor, begraven 

Delft Oude Kerk 1 december 1687 als huijsvr. van Anthonij Bodan. 
 

 Anthonij Budaan, ondertrouw (3) 's-Gravenhage 11 juli 1688, trouwde Rijswijk 

1 augustus 1688, als weduwnaar, met Neeltje Jans Harris (Harrigs, Harrits), 

geboren circa 1660, overleden 's-Gravenhage 29 april 1741 (aangiftedatum, 80 jaar 

oud). 

 Uit dit huwelijk: 

1. Magdalena Bodaan, gedoopt Ned. Geref. Delft Oude Kerk 27 maart 1689 als 

Magteltije Bid-dan (get. Maghtelje van de Graef en Jannetje Pieters), 

overlijden 's-Gravenhage 9 april 1735 aangifte, ondertrouw (1) 's-Gravenhage 

13 mei 1714 met Pieter Joa, ondertrouw (2) 's-Gravenhage 8 augustus 1723, 

kerkelijk huwelijk 's-Gravenhage Hoogduitse Kerk 22 augustus 1723 met 

David Rouwiswaard. 

2. Jannetije Budan, gedoopt Ned. Geref. Delft Oude Kerk 26 februari 1692 

(getuigen: Jannitje Pieters en Pieternella Jans). 

3. Jurriaan Budan, gedoopt 's-Gravenhage Grote Kerk 23 augustus 1693 

(getuigen: Magtelt de Graaff en Petronella Jans), overleden 's-Gravenhage 

vanaf 8 december 1694 s. 

4. Anthonij Budaan, gedoopt Ned. Herv. 's-Gravenhage Nieuwe Kerk 

9 september 1696 (getuigen: Splinter Brand en Elisabeth Budaan), overleden 

's-Gravenhage vanaf 14 juli 1716. 

5. Pieter Budaan, gedoopt 's-Gravenhage 28 juni 1699, volgt III. 

6. Johanna Bodaan, gedoopt Ned. Geref. 's-Gravenhage Nieuwe Kerk 

9 april 1702 (getuige: Johanna Blankhart), overleden 's-Gravenhage vanaf 

14 januari 1765, ondertrouw 's-Gravenhage 14 maart 1728 met Andries van 

Hulst. 
 

IIb. Elijsabeth (Lijsbeth) Budan, dochter van Anthonij Budan (I) en Jannigje Jacobs van 

der Strate, geboren circa 1659, ondertrouw (1) Delft Nieuwe Kerk 16 november 

1680, attestatie naar Schipluiden 1 december 1680; 

 
kerkelijk huwelijk. (RK) Delft, St. Josephkerk, 25 april 1688 met Jacobus Ruttens. 
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(Archief St. Josephparochie inv. 437.18), sergeant [1680]; begraven Delft 8 april 

1694. 

 Uit dit huwelijk: 

1. Wouterus Rutten, gedoopt RK Delft St. Maria en Ursula op 13 september 

1681, moeder Lijsbeth Antoni (getuigen: Wouterus). 

2. Anna Ruttens, gedoopt RK Delft St. Josephkerk 21 oktober 1683 (getuigen: 

Arent Berentsen Rees en Elisabeth Jans). 

3. Hendricus Rutten, gedoopt RK te Delft St. Hyppolytus op 20 augustus 1685, 

moeder Lijsbeth (getuigen: Walterus van den Borght). 

4. Anna Rutthens, gedoopt RK Delft St. Josephkerk 12 augustus 1690 (getuigen: 

Thomas de Langh en Maria Budan). Met twee kinderen 
 

Elijsabeth Budan. 

Weeskamer Delft-Schiedam. 

8009 Inventaris van de boedel van Jacob Rutten, gehuwd met Lijsbeth Budan (1694) 
 

 Elijsabeth Budan, ondertrouw (2) Delft Nieuwe Kerk 16 oktober 1694, kerkelijk 

huwelijk (RK) Delft St. Josephkerk 31 oktober 1694 met Joannes (Jan) Baarthoutse 

van Ridderslaen, zoon van Baerthout Ariens Ridderslaen en Maria Michiels van 

der Tijn. Tussen 1695 en 1700 zijn in Delft RK gedoopt: Maria, Bertholdus en 

Bertha. 

 Uit dit huwelijk: 

1. Maria van Ridderslaen, gedoopt RK Delft St. Josephkerk 16 november 1695 

(getuige: Maria Michiels). 

2. Bertholdus van Ridderslaen, gedoopt RK Delft St. Josephkerk 29 september 

1697 (getuige: Maria Michiels). 

3. Berta van Ridderslaen, gedoopt OK Delft Parochie Oud-Katholieke Gemeente 

27 september 1700 (getuige: Maria Michielse). 
 

 Joannes (Jan) Baarthoutse van Ridderslaen, trouwde (1) Delft 26 oktober 1692 met 

Apollonia Pieters van Seestraete. 

IIc. Maria Budan (Budam, Bodam, Be(u)dan), dochter van Anthonij Budan (I) en 

Jannigje Jacobs van der Strate, geboren circa 1664, begraven Delft Oude Kerk 

23 juni 1732 als Maria Bodam, weduwe van Pieter Lateur, ondertrouw Delft 

Nieuwe Kerk 26 oktober1686, trouwde Delft (gerecht) 10 november 1686 met 

Petrus (Pieter) de la Teur (Lateur, La Ceur), geboren Eeklo, soldaat [1686], 

begraven Delft Oude Kerk 27 november 1730, zoon van Servaes de Lateur (moeder 

onbekend).  

 Uit dit huwelijk: 

1. Joannes de Lateur, gedoopt RK Delft St. Josephkerk 25 januari 1687 

(getuigen: Leonardus de Frans en Elizabetha Bedan). 

2. Catharina Johanna de la Teur, gedoopt RK Delft St. Josephkerk 1 september 

1688 (getuigen: Jacobus Rudders en Neeltje Verschauwen). 

3. Joanna de la Teur, gedoopt RK Delft St. Josephkerk 20 januari 1693 

(getuigen: Joannes de Sutter en Elijsabetha Budan). 
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4. Servatius Petrus de Lateur, gedoopt RK Delft St. Josephkerk 7 maart 1694 

(getuige: Cornelia Verschouw). 

5. Antonius de la Teur, gedoopt RK Delft St. Josephkerk 9 mei 1696 (getuigen: 

Sebastianus le Rian en Elijsabetha Budan). 

6. Adrianus de la Teur, gedoopt RK Delft 11 mei 1697 (getuigen: Amandus van 

Es en Adriana van Malen). 

7. Petrus de la Teur, gedoopt RK Delft St. Josephkerk 5 januari 1699 (getuigen: 

Mattheus Leuneborg en Adriana van Male). 

8. Petrus de la Teur, gedoopt RK Delft St. Josephkerk 23 december 1699 

(getuigen: Matthaeus Lunenborg en Adriana van Maale). 

9. Carolus de la Teur, gedoopt Delft St. Josephkerk 16 november 1700 (getuigen: 

Mattheus Lunenburg en Adriana van Malen). 

10. Petrus de la Teur, gedoopt RK Delft St. Josephkerk 11 december 1701 

(getuigen: Joannes Schrijver en Adriana van Male). 

11. Doodgeboren kind de la Teur, begraven Delft 8 mei 1703. 

12. Adrianus de la Teur, gedoopt RK Delft St. Josephkerk 15 december 1704 

(getuigen: Matthaeus Luneburg en Adriana van Malen). 

13. Petrus de la Teur, gedoopt RK Delft St. Josephkerk 15 februari 1706 

(getuigen: Mattheus Lunenburg en Adriana van Maale). 
 

Generatie III 
 

III. Pieter (Bedaan) Budaan, zoon van Anthonij Budaan (IIa) en Neeltje Jans Harris, 

gedoopt Ned. Geref. 's-Gravenhage Nieuwe Kerk 28 juni 1699 (getuigen: Splinter 

Brand en Annetje van Eijsde), soldaat in 't regiment van coll. Pijl [1719], ondertrouw 

's-Gravenhage 29 oktober 1719, kerkelijk huwelijk 's-Gravenhage Grote Kerk 

12 november 1719 met Lijsbeth van der Steen, vermoedelijk dochter van Johannes 

van der Steen en Cornelia van Schuijl, gedoopt RK 's-Gravenhage kerk Nobelstraat 

16 maart 1688, begraven Rijswijk vermoedelijk 8 november 1737. 

 Uit dit huwelijk: 

1. Anthonij Bodaan. In februari 1723 werd hij als kind van twee en een half jaar 

oud onder de hoede gesteld van de diaconie van de Nederlands-Hervormde 

Gemeente Den Haag, als zoon van Pieter Bodaan die naar Oost-Indië 

vertrokken is (Archief Diaconie NH-gemeente nr. 52), gedoopt Ned.Herv. 

Heusden 29 maart 1720, knecht de Haagwerf, overleden 's-Gravenhage 6 

november 1792 (aangiftedatum; pro deo, overleden aan kanker), begraven 

's-Gravenhage 8 november 1792. Voor het graf in de nieuwe kelder van de 

Grote Kerk werd 15 gulden 15 stuivers betaald, ondertrouw 's-Gravenhage 26 

april 1744, kerkelijk huwelijk 's-Gravenhage Hoogduitse Kerk 10 mei 1744 

met Geertrui van Groenevelt, dochter van Laurens van Groenevelt en 

Petronella van Haesen, gedoopt NH 's-Gravenhage 19 maart 1724, begraven 

's-Gravenhage Voor het graf in de nieuwe kelder van de Grote Kerk werd 15 

gulden 15 stuivers betaald op 6 december 1799. 

2. Joannes Bedaan, gedoopt Ned. Geref. Leiden Loodskerk 7 september 1721 

(getuige Sara Voegen). 
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Pieter Budaan. 

Treedt 7 januari 1723 in dienst van de VOC (kamer Delft) als soldaat en vertrekt met 

het schip Delfland naar Batavia. In 1732 wordt hij vanaf het schip Magdalena 

gerepatrieerd en gaat uit dienst. 

Anthonij Bodaan. 

In 1731 is hij een van de diaconiekinderen die de winnaars trekken in de jaarlijkse 

Generaliteitsloterij. Het geld dat hem daarbij als 'vereering' geschonken werd, totaal 331 

gulden, werd hem 6 mei 1744 uitbetaald (Archief Diaconie NH-gemeente nr. 1116 en 

1132). Zie ook artikel in 'De Twee Kwartieren' van september 2016 of 

'Mededelingenblad Delfland' september 2018. Op 15 maart 1756 kreeg hij het 

burgerrecht van 's-Gravenhage. 
 

Zie ook Vraag 71, verderop in dit blad. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

Mogelijke voorouders van Johannes Scharp. 

(door: Paul H.H. Scharp) 
 

Tot mijn teleurstelling heb ik nog steeds geen harde aanwijzingen kunnen vinden wie de 

voorouders waren van de “stamvader” van de stam SCHARP-A. Mijn bestand 

SCHARP-A betreft de grootste stam Scharp in Nederland, het bekendste lid ervan is 

ds. Jan Scharp (1756-1828), predikant, kanselredenaar en oudheidkundige. Naast 

SCHARP-A onderken ik de stammen SCHARP-B (waartoe ik zelf behoor) en SCHARP-

C (oorspronkelijk van Joodse komaf). Alle gevonden Scharp-en die ik niet in deze 

bestanden kan passen staan in bestand SCHARP-X. Afgezien van Johannes Scharp 

[A272] staan alle in dit artikel vermelde personen in SCHARP-X. 

De getallen tussen [  ] geven de recordnummers in mijn ProGen-bestanden. De 

afkortingen GAR, ONA en EV staan voor Gemeente Archief Rotterdam, Oud Notarieel 

Archief en Evangelisch. 

Johannes (Jan) Scharp [A272], geboren 's-Gravenhage circa 1674 (de doop van Johannes 

heb ik in ’s-Gravenhage niet kunnen vinden.), koopman (1701), begraven 's-Gravenhage 

14 juni 1727. 

Ondertrouw Amsterdam 14 oktober1701, kerkelijk huwelijk vóór 1702 met Hillegonda 

Meewis [262], geboren Amsterdam circa 1680, overleden 's-Gravenhage 1723-1725 ? 
 

Een aanwijzing voor een mogelijke afstamming wordt gevonden in de testamenten van 

Tanneke Scharp: 
 

Tanneke Dircks Scharp, gedoopt vóór 1652 in Rotterdam ?, begraven Delfshaven 

21 augustus 1717 . Zie o.a.: 

• GAR ONA, inv.nr. 3872, f 335, 25 december 1710. Het testament, noemt o.a.: Maria 

Scharp weduwe van Cornelis Chilly en Barbar Scharp huysvrouw van Jonas 

Pierson, mede haere nigte. 

• GAR ONA, inv.nr. 3872, f 399, 27 maart 1711, testament, noemt Maria Scharp, 

weduwe van Cornelis Chilly haar nigte, enige Deckhuijsen, Catharina Kleijn, Johan 
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Scharp hare neve, Barbara Scharp, huijsvrouw van Jonas Pierson, Margaretha 

Scharp hare nigte. 

• GAR ONA, inv.nr. 3873, f 50, 21 maart 1712, testament van Tanneke Dircx Scharp, 

moeilijk leesbaar. 

• GAR ONA, inv.nr. 3875, f 220, 3 november 1716, testament, noemt op f 220 een 

Johannes Scharp, hare neve, wonende in den Hage. 
 

De nichten, genoemd in het testament uit 1710, vind ik terug in het gezin van Johannes 

Scharp [X324]: 
 

I.1 Johannes Scharp [X324], gedoopt vóór 1652, meester hoefsmid, begraven 

's-Gravenhage 1679-1693. Ondertrouw (1e) [96] 's-Gravenhage 27 maart 1672 

Geertruijt Ceulen, gedoopt vóór 1655, begraven na 1679. 

Trouwt kerk (2e) 's-Gravenhage vóór 1693 met Petronella Lenix [680] , overleden 

's-Gravenhage na 1693. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Mathijs (Johannesz) Scharp. 

2. Barbara (Johannesdr.) Scharp gedoopt (EV) 's-Gravenhage 30 september 

1676, begraven 's-Gravenhage 24-2-1729. 

Ondertrouw 's-Gravenhage 31 juli 1701, trouwt kerk 's-Gravenhage 

21 augustus 1701 Jonas Pierson, gedoopt vóór 1681, overleden 

's-Gravenhage, begraven na 1701. 

3. Margrieta (Johannesdr) Scharp, gedoopt 's-Gravenhage 1 mei 1678, 

overleden 's-Gravenhage 8 mei 1732, begraven Rijswijk 9 mei 1732. 

Ondertrouw 's-Gravenhage 19 november 1713, kerkelijk huwelijk 

's-Gravenhage 3 december1713 met Henrick Schnuck, gedoopt vóór 1693, 

begraven na 1713. 

4. Maria (Johannesdr) Scharp gedoopt 's-Gravenhage 26 december1679. 

relatie Cornelis Chilly/Tillji , overleden vóór 1710. 

Maria en Barbara komen terug in Tannekes testament van 1711, samen met een neef 

Johan, die echter niet voorkomt in bovenstaand rijtje 1. Mathijs t/m 4. Maria. Als 

Tanneke met deze Johan vader Johannes [X324] bedoeld zou hebben, zou deze als 

oudste toch wel als eerste genoemd zijn met de aanduiding “oom”? Voor dit laatste 

vermoeden pleit echter wel dat Tanneke en Johannes [X324] ongeveer even oud geweest 

zullen zijn. 

Onze stamvader Johannes (Johan) [A272] is geboren circa 1674 en zou dus netjes tussen 

Mathijs en Barbara passen! Omdat Tanneke “haar neef” Johan min of meer 

gelijkwaardig aan Maria en Barbara noemt, neig ik tot de veronderstelling dat Johannes 

[A272] een zoon was van Johannes [X324] en Geertruijt Ceulen. 
 

Nu nog het bewijs vinden! 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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 ef_zeven 

(door: A.P.J. Käyser - van der Zee) 
 

In deze rubriek vindt u onderwerpen, die voor de computer gebruikende genealoog 

interessant kunnen zijn, zoals e-mailadressen van medeleden; homepages die interessante 

informatie voor genealogen bevatten; informatie over genealogische bronnen die op 

CD-rom, DVD of anderszins zijn verschenen e.d. De informatie moet laagdrempelig zijn. 

Lezers die informatie op dit gebied hebben, kunnen deze aan mij toezenden. 

(e-mailadres: chkayser@planet.nl) 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

STEL DAT JE VOOROUDER EEN ONWETTIG KIND WAS?! 
 

Een onwettig kind wordt erkend in de huwelijksaktes en geboorteaktes met een 

aantekening in de zijlijn. Een kind dat bij de geboorte als onwettig kind wordt 

beschouwd, maar later wordt erkend door ‘de vader’.  

Als je dit tegenkomt in je stamboomonderzoek zal je gefrustreerd zijn, maar tegelijkertijd 

ook nieuwsgierig. 

 

De praktijk en het ontstaan van het begrip “onwettig kind” wordt door Jolanda Lippens 

uit de doeken gedaan, zie: 

https://www.yory.nl/voorouder-een-onwettigkind/? 

utm_source=StamboomForum&utm_medium=Email&utm_campaign=Partner 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

TIJDELIJKE SITES NGV AFDELINGEN 
 

Omdat het zo lang duurde voor de mogelijkheid zich voordeed, de eigen afdelingswebsite 

weer te beheren, hebben enkele afdelingen stappen ondernomen om een tijdelijke site 

voor de afdeling te vervaardigen. 
 

We geven hier de URL’s van deze sites door, zodat u kunt kijken of u er leuke informatie 

op kunt vinden, zeker als u in het gebied van betreffende afdelingen met uw genealogisch 

onderzoek informatie zoekt. 

Het zijn: 

• NGV afdeling Gooiland: https://ngv-gooiland.nl/ 

• NGV afdeling Amsterdam e.o.: https://www.ngv-amsterdam.nl/ 

• NGV afdeling Groningen: http://ngv-groningen.nl/ 

• NGV afdeling Betuwe: https://ngvafdbetuwe.nl/ 

• NGV afdeling Land van Cuijk en Ravenstein: 

https://www.ngv-landvancuijkenravenstein.nl/ 

Sinds 18 augustus 2021 heeft het NGV-HB a.i. een tijdelijke website ingesteld, totdat de 

NGV-website weer operationeel is - de URL is https://hoofdbestuur.ngv.nl U vindt 

daar inmiddels meer afdelingen en ook overige verenigingsinformatie  
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KADASTERVIEWER >>> WORKSHOP KADASTRAAL ONDERZOEK. 
 

Bij de “De Twee Kwartieren” van NGV-KPL (NGV afdeling Kempen en Peelland) vindt 

u een YouTube-filmpje van een ‘Workshop Kadastraal Onderzoek’ 

https://www.youtube.com/watch?v=z4b0fFN0wAs 

Arnout van Erp van ‘Genealogisch Bureau van Erp’ laat daar zien hoe u met de 

kadasterarchiefviewer het onroerend goed van uw voorouders naspeurt, van wie ze het 

kochten en aan wie ze het verkochten, wanneer een huis of boerderij werd gebouwd en 

verbouwd, en waar u de overdrachtsakten kunt vinden en nog veel meer leuke tips en 

tricks. De archiefviewer is gratis te raadplegen in veel archieven, bij heemkundekringen 

en ook thuis met een eigen abonnement. 

In het voorbeeld gaat hij in op het zoeken bij het Brabants Historisch Informatie Centrum 

(BHIC) 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

ALGEMENE INFORMATIE 

Onder deze rubriek vallen o.a. de sub-rubrieken: Boekennieuws, afdelingsbibliotheek, 

Archiefnieuws en Cursusnieuws. 

(door: A.P.J. Käyser-van der Zee) 
 

BOEKENNIEUWS 
 

Boekbespreking van Jochem Myjers  

‘De Gorgels. En toen? Ontdek je eigen geschiedenis.’ 

Uitgegeven bij Leopold, Amsterdam, Illustraties: Rick de Haas 
 

Jochem Myjer is een nogal druk mannetje en vooral bekend van zijn hyperenergieke 

cabaretvoorstellingen. Maar hij heeft ook een reeks kinderboeken geschreven rondom 

het personage Bobba. Bobba is een Gorgel en beleeft samen met het jongetje Melle 

allerlei avonturen. Jonge kinderen lopen er mee weg en verslinden de boeken (althans 

mijn kinderen). En nu is er aan de serie Gorgelverhalen een nieuw deel toegevoegd, 

waarvan ook het hart van de genealoog sneller gaat kloppen. 
 

Dat boek heeft als titel ‘En toen?’ en als ondertitel ‘Ontdek je eigen geschiedenis’. Het 

begint ermee dat Melle bij zijn opa en oma logeert en daar een houten sigarenkistje vindt. 

Dat kistje had de opa van Melle van zijn opa gekregen. In het kistje zitten herinneringen 

aan de opa van opa. En … er blijkt een dubbele bodem in te zitten! Daarin vinden Melle 

en zijn opa een oude brief van de betovergrootvader van Melle. 
 

Dan is natuurlijk de interesse in de eigen familiegeschiedenis gewekt. 

En Myjer spoort het lezertje van het boek aan om die geschiedenis actief te gaan 

ontdekken en op te schrijven. Aan de hand van vragen over ouders en grootouders 

worden kinderen gestimuleerd om feiten en weetjes te (laten) noteren. Er is ook ruimte 

voor foto’s. Bedoeling is natuurlijk om de vragen zelf aan de papa en mama en de opa’s 
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en oma’s te stellen. Op die manier leeft de geschiedenis ook echt: je hoort het van je 

voorouders zelf. 

Hoe vaak zouden wij niet aan een voorouder iets willen kunnen vragen? Nu kan dat nog 

met de levende voorouders en Myjer maakt dat voor kinderen mogelijk met zijn boek. 
 

In het midden van het boek is een uitklapbare stamboom opgenomen, getekend door 

illustrator Dick de Haas. Die kunnen kinderen zelf invullen en daarmee worden 

familielijnen letterlijk zichtbaar. Als het boekje is ingevuld, vormt het een waardevol 

document van de eigen familiegeschiedenis. En voor de toekomst is het van onschatbare 

waarde, omdat over een of twee generaties de opa’s en oma’s van het lezertje overleden 

zijn en het boek een historische dimensie erbij krijgt. 
 

Myjer eindigt het boek weer met een verhaal. Ditmaal wordt ingezoomd op de 

familiegeschiedenis van de Gorgels. Er wordt gesproken over een ‘familieteken’ en de 

link naar heraldiek is voor de oplettende lezer snel gelegd. Myjer besluit het boek door 

hoofdpersoon Melle te laten verzuchten dat hij helemaal zin heeft om de volgende dag 

aan zijn opa en oma te vragen naar spannende familieverhalen. 
 

Om kinderen enthousiast te krijgen voor iets heel natuurlijks (de eigen 

familiegeschiedenis), dat in deze tijd toch wel het imago heeft stoffig en oubollig te zijn, 

is dit boek uitermate geschikt. Het wekt op een eenvoudige manier de interesse in de 

genealogie en is een leuk en betaalbaar (€ 9,99) cadeau om aan (klein)kinderen te geven. 

De plaatjes maken het boek en het onderwerp levendig en toegankelijk. En natuurlijk 

geldt: ‘jong geleerd is oud gedaan’. En bij wie nu het zaadje voor de genealogie wordt 

geplant, die kan straks veel plezier oogsten in het ontdekken, verzamelen en overleveren 

van de eigen familiegeschiedenis. 

Want bij geschiedenis beleven blijkt vooruitkijken essentieel. 

En Jochem Myjer doet dat op een uitstekende wijze. 
 

Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op: 

https://www.youtube.com/watch?v=kBGLWFEtsyQ. 
 

Paul la Croix Kaiser 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

´Molen De Vlieger´ in Voorburg.( Jubileumboek Hist. Ver. Voorburg) 
 

De Historische Vereniging Voorburg heeft in mei 2021 zijn jaarboek uitgegeven dat 

volledig is gewijd aan het 400-jarig bestaan van 'Molen De Vlieger' in Voorburg. Wim 

van Horssen en Aart Struijk, twee vrijwilligers van deze Voorburgse molen, geven met 

gastredacteur Wiard Beek een interessant beeld van de geschiedenis van deze 

poldermolen, met teksten, kaarten en vele foto’s.  

De Vlieger is gebouwd in 1621, en is een van de oudste poldermolens van ons land. In 

1989 is de molen verplaatst naar het poldergebied Essesteijn in Voorburg. Vanaf die tijd 

is de molen in gebruik als museum, en is ondanks zijn leeftijd nog geheel maalvaardig. 
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'Molen De Vlieger' is een typisch 

voorbeeld van ons nationaal erfgoed, en 

heeft een belangrijke educatieve en 

toeristische functie. Tijdens het 

molenseizoen van april tot november 

geven de molenaar Bram Zonderop en 

een groep vrijwilligers rondleidingen, 

niet alleen aan toeristen uit binnen- en 

buitenland, maar ook aan de Voorburgse 

schoolkinderen. In de molen ziet men hoe 

de molenaar en zijn gezin leefden en 

woonden. De bezoekers krijgen 

informatie over de constructie en werking 

van een poldermolen, over de diverse 

industriemolens, over de verschillende 

molentypen.  

Het jubileumboek begint met een hoofdstuk over de Veen- en Binkhorstpolder, die al 

vierhonderd jaar door 'De Vlieger' wordt bemalen. Dan volgt de geschiedenis van de 

molen zelf, waarover veel nieuwe informatie is gevonden in de archieven van het 

Hoogheemraadschap Delfland. Daarna komen de twee andere molens die de polder 

hebben bemalen aan de orde, namelijk de 'Oude Veenmolen' en de 'Binckhorstmolen'. In 

drie afzonderlijke hoofdstukken wordt vervolgens ruim aandacht besteed aan de 

molenaars van 'De Vlieger', voor zover die bekend zijn. Opzienbarend is het mysterie 

rond molenaar Arij de Vlieger, naar wie de molen is vernoemd. Er is een boeiend verhaal, 

tevens genealogie over de familie Zonderop die sinds de jaren dertig van de vorige eeuw 

tot op heden op de molen heeft gewoond en gewerkt. Vervolgens wordt in een apart 

hoofdstuk een impressie gegeven van het leven van een poldermolenaar door de eeuwen 

heen. 

Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over Molen 'De Vlieger' in de Tweede 

Wereldoorlog en met name de periode waarin de familie Zonderop onderdak heeft 

geboden aan drie tot voor kort onbekende Joodse onderduikers. De auteurs hebben hun 

identiteit kunnen achterhalen, en hebben hun trieste levensloop gereconstrueerd. Het 

waren Abraham de Leeuw en zijn vrouw Judith Lopes Cardozo, die hun driejarig 

dochtertje bij een pleeggezin hebben ondergebracht, alvorens zij zelf in 1942 zijn 

ondergedoken. Enkele maanden later heeft hun neef Bernie Spier zich bij hen gevoegd. 

In de molen is nog steeds het onderduikgat aanwezig, waar de drie mensen zich 

verborgen moesten houden. 

Het boek telt 112 pagina’s, het heeft een harde kaft en bevat vele foto's en kaarten. Het 

is te bestellen via de website www.molendevlieger.nl. Het kost dan € 20,00 en € 5,00 

voor verzendkosten. Men kan het boek op woensdagmiddag en zaterdagmiddag ook 

afhalen bij de molen, Essepad 1 in Voorburg, en het kost dan € 20,00 (maar wel contant 

betalen!). 
 

Aart J. J. Struijk 
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De zoektocht naar Lexa, het laatste transport 
 

Auteur: Elise Wensvoort-Oranje. 
 

In 2015 schreef mevrouw Wensvoort over soldaten uit Delft die in de slag bij Waterloo 

vochten. Ze schrijft ons nu, dat daarbij een gezin uit de Joodse familie Kreijsig was 

waarvan twee zonen meevochten. Eén overlijdt op het slagveld, de ander aan de gevolgen 

ervan: tuberculose. Zijn gezin heeft ze verder uitgezocht. En die geschiedenis heeft ze nu 

in een boek verwerkt. Het boek heeft de titel: ‘De zoektocht naar Lexa’ gekregen. 

Via verder stamboomonderzoek vond ze verre nazaten van die familie, die omgekomen 

zijn bij de Sjoa , behalve waarschijnlijk één, het meisje Lexa, geboren in 1940. Deze 

Alexandrina (Lexa) is een dochter van Salomon Nordheimer en Leny Leefson, die 

afstammen van een grote familie van dansleraren en musici in Amsterdam. 

Op de cover van het boek staat hierover geschreven: dat Lexa op 29 september 1943 (op 

Rosj Hasjana) bij de laatste grote razzia in Amsterdam samen met haar ouders en 

grootouders wordt opgepakt. Grootvader overlijdt in Westerbork. Lexa wordt met haar 

ouders en oma naar Bergen-Belsen gedeporteerd, daar overlijden haar vader en oma, ze 

zijn uitgehongerd. Kort voor de bevrijding van Bergen-Belsen worden Lexa en haar 

moeder op een trein  gezet die later bekend wordt als het ‘Verloren transport’. Ze komen 

aan in Tröbitz,waar ook Lexa’s moeder overlijdt, 42 jaar jong. Maar waar is de vijf jaar 

oude Lexa gebleven? Over deze hele zoektocht gaat het boek. 

‘Historiek’ schrijft hierover: Bij het onderzoek heeft de auteur alle mogelijkheden 

gebruikt die het internet en de gewone archieven voor onderzoekers op dit gebied bieden. 

Het boek is geïllustreerd met vele foto’s van de personen en afbeeldingen van de 

gevonden archiefstukken, met verklarende bijschriften. De ingewikkelde procedures 

voor het verkrijgen van Sperres (tijdelijk uitstel van deportatie) wordt aan de hand van 

de gevonden documenten helder uitgelegd. 

Het boek is in 2021 verschenen, het omvat 221 bladzijden en de prijs is € 20,00, ISBN 

9789460083341, het is te bestellen bij Kirjaboek via de website: www.Kirjaboek.nl of 

bij de boekhandel. 

Zie ook: https://historiek.net/drie recente boeken over de sjoa/139994/ (het deel van 

het 2e boek) 
 

AZ 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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CURSUSNIEUWS 
 

Thema-avond GENEALOGIE - Uw Familiegeschiedenis 

Georganiseerd door Bibliotheek Oostland i.s.m. Seniorweb. 

Voor wie altijd heeft willen weten hoe zijn voorouders leefden, wat hun geschiedenis 

was om te overleven, waardoor u nu op deze wereld staat? 

Om dit te achterhalen hoeft u tegenwoordig niet meer allerlei archieven in het land te 

bezoeken. Op deze avond wordt getoond hoe’n enorme hoeveelheid materiaal op internet 

is te vinden om uw familiegeschiedenis samen te stellen. Ook is er aandacht voor speciale 

genealogische programmatuur. 

Datum: 22 september 2021  

Tijd: 20.00-22.00 uur 

Locatie: Bibliotheek Oostland Locatie Berkel en Rodenrijs, Nieuwstraat 25 

Toegang: Gratis, informeer bij de bibliotheek of u zich vooraf moet aanmelden. 
 

Tevens hoort u op de avond over een Workshop Genealogie van twee avonden, die op 

27 oktober en 3 november a.s. wordt gegeven van 10.00 – 12.00 uur bij  

Bibliotheek Oostland Locatie Bergschenhoek (Ontmoet!), Wilhelminastraat 2B. 

Kosten: € 25,00 inclusief hand-out. 

Informatie: seniorweblansingerland@gmail.com 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

Workshop Digitaal Nalaten (twee lessen) 

Iedereen zorgt natuurlijk dat zijn of haar gegevens op internet goed beveiligd zijn, maar 

wat als iemand overlijdt, hoe gaat het dan met die goed beveiligde accounts? 

Wat kunt u nu zelf regelen en wat moeten of kunnen uw nabestaanden regelen? 

Daar gaat deze workshop over. 

Datum: 13 en 20 oktober 2021 

Tijd: 10.00-12.00 uur 

Locatie: Bibliotheek Oostland Locatie Bergschenhoek (Ontmoet!), Wilhelminastraat 2B. 

Kosten: € 20,00  

Informatie: seniorweblansingerland@gmail.com 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

TENTOONSTELLINGSNIEUWS 
 

VOOROUDERS BASSIE EN ADRIAAN VERMIST. 
 

In Museum Vlaardingen wordt momenteel de tentoonstelling “Bassie & Adriaan: Een 

schat aan herinneringen” gehouden. De expositie is een reis door zowel het 

professionele als persoonlijke leven van de twee broers. Dit wordt ondersteund met 

originele attributen, rekwisieten en foto- en filmmateriaal. 
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Ook de stamboom van de familie Van Toor wordt op een levensgroot bord uiteengezet. 

Het is meteen duidelijk dat Bas en Aad uit een familie komen van harde werkers, onder 

andere havenarbeiders en vissers. 
 

In 1847 moet er heel wat onrust zijn geweest in de familie, zo blijkt uit de 

stamboomgegevens. Zeeman Arij van ’t Oor staat in de genealogie sinds 1 oktober 1847 

namelijk als vermist beschreven. Zes jaar later (1853) is het opnieuw raak: Jacob Roest 

wordt als vermist aangemeld bij de autoriteiten. Ook hij was een zeeman. 

Zie verder: 

https://dossiermastenbroek.com/2021/08/29/voorouders-bassie-en-adriaan-

vermist/ 

en de informatie m.b.t. de tentoonstelling over “Bassie & Adriaan” van 14-10-2020 t/m 

24-10-2021, op de museumsite: 

https://www.museumvlaardingen.nl/tentoonstellingen/bassie-adriaan-een-

schat-aan-herinneringen/gclid/eaiaiqobchmi7lix0bn58givloj3ch37lq7yeaayasaaegi

hq_d_bwe 
 

Museum Vlaardingen, Westhavenkade 54, 3131AG Vlaardingen, 

tel. 010-4348722, e-mail: info@museumvlaardingen.nl  

Openingstijden - dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag 12.00 - 17.00. 

Entreeprijs - leeftijd van 3-12 jr. € 2,50; 13 -17 jr. € 5,00; volwassenen € 10,00. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

VRAAG en ANTWOORDRUBRIEK 
 

NGV-leden krijgen in deze rubriek gelegenheid vragen te stellen op genealogisch gebied. De vragen 

zijn vergezeld van de naam van de vraagsteller. Het is echter de bedoeling dat de antwoorden naar de 

redactie gezonden worden, zodat de lezers van dit blad daarvan ook kennis kunnen nemen. 
 

ANTWOORD 69 (= reactie n.a.v. de vraag) 
 

Pieter Jonas 

Naar aanleiding van mijn vraag kreeg ik op 8 juli 2021 een e-mail van de heer 

K. Bijsterveld uit Sauwerd. Hij wees mij op het voorkomen in de militieregisters van ene 

Piter (Luyks) Jonas. Bij die vermelding staat de aantekening: “Den 4 van louwmaand 

1809 vermist in Spanje. Den 30 zomermaand afgevoerd.” 

Verder wees hij mij op nog een andere mogelijk aanknopingspunt, dat door mij niet in 

het “plaatje Pieter Jonas” geplaatst kon worden. 
 

Hartelijk dank voor de reactie! 

Leo Heurter 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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VRAAG 71 
 

Deze vraag sluit aan op het artikel Fragmentparenteel van Anthonij Bodaan in de 

GENEALOGISCHE HOEK elders in dit blad. (Blz. 2587) 
 

Bodaan / Bodan / Budan 

Al jaren ben ik bezig met de paternale stamreeks van mijn moeder: J.W. Jager-Bodaan 

(1919-2015). 

Personen met de familienaam Bodaan stammen allen af van het weeskind Anthonij 

Bodaan (1721-1788). Zijn grootvader, ook een Antonij Bodaan /Budan (geb. ca 1655, 

waarschijnlijk zoon van ook een Antonij) is vooralsnog de oudste mij bekende paternale 

voorvader. De Archieven in Delft en Den Haag kunnen mij helaas niet verder helpen. 

Er werden zeker acht Ant(h)onij’s Bodaan/Budan geboren, getrouwd en/of begraven in 

Delfland (Delft, Den Haag , Rijswijk) tussen 1647 en 1723. Een aantal woonde aan de 

Geerweg, daarvan zijn zeker twee identiek vanwege een tweede huwelijk. 
 

Mijn vragen: 

• Is Anthonij (IIa) inderdaad zoon van Anthonij (I)? Is er een doop om dat te bewijzen? 

• Geeft de aanduiding ‘adelborst van Delft’ voor Anthonij (IIa) meer informatie over 

zijn afstamming?  

• Is Anthonij (IIa) inderdaad gehuwd geweest met Cornelia Harmens (ondanks dat 

haar bruidegom geen weduwnaar was) of past dit huwelijk toevallig zo goed? 

• Wie waren de Anthonij’s die in Delft resp. op 5-1-1649 en 16-12-1669 begraven zijn? 

• Is Margrietje Willems van Aeken inderdaad tussen 1683 (doop kind) en 1686/1688 

(2de huwelijk man) overleden? 
 

En natuurlijk zijn aanvullingen of correcties op genoemde personen. 
 

Dik Jager 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

Aan dit nummer werkten mee: 

- P.H.H. Scharp, Nobellaan 65, 2641 XV Pijnacker, tel. 015-3693760 

 e-mail: phscharp@kabelfoon.nl 

- L.P. Heurter, Wengéhout 96, 2719 KB Zoetermeer, tel.079-3617947 

 e-mail: lphrtr@planet.nl 

- A. J. J. Struijk, Ghandilaan 42, 2622 GE Delft, tel. 015-2617879 

 e-mail: ajj.struijk@ziggo.nl 

- D. Jager, Wamberg 48, 5653 KV Eindhoven 

 e-mail: dikjager@gmail.com 

- E.Wensvoort-Oranje, Mozartlaan 286, 2625 CN Delft 

 e-mail: oranjeelise@gmail.com 

- De bestuurs- en redactieleden A.P.J. Käyser-van der Zee, L.F. van der Linden, R. van 

Rooijen, Paul la Croix Kaiser en L.P. Heurter. 



 

Dit mededelingenblad is een uitgave van de NGV afd. Delfland en wordt gratis verstrekt aan de leden van de afdeling. Overige leden van de NGV 

kunnen het blad ontvangen door bijkomend lid te worden van onze afdeling. Voor niet leden van de NGV kost een abon nement € 10,00. 

Het blad verschijnt in de maanden maart, juni, september en december. 

 

REDACTIE: L.P.Heurter, A.P.J Käyser-van der Zee, vacature. 

Redactieadres: Wengéhout 96, 2719 KB Zoetermeer, tel 079-3617947 

E-mailadressen redactie: lphrtr@planet.nl en/of chkayser@planet.nl 

Bijdragen voor een volgend nummer (getypt of per e-mail attachment, bij voorkeur in RTF) dienen in het bezit van de redactie te zijn op de 1ste 

van de maand voorafgaande aan de verschijningsdatum. 

De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de ondertekende stukken. 

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is toegestaan, echter met bronvermelding en onder toezending van een presentexemplaar aan de 

redactie. 

NB: Belangrijke tips mb.t. publiceren t.a.v. bewijsvoering,  privacy en AVG vindt u op 

https://ngvledenservice.nl/kennisbank/3-de-zeven-pijlers-van-het-genealogisch-onderzoek/ 
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BESTUUR VAN DE AFDELING DELFLAND 

vz ing. L.P. Heurter Wengéhout 96 2719 KB Zoetermeer 

e-mail: lphrtr@planet.nl 

079-3617947 

vice vz A.P.J Käyser-van der Zee Rommesingel 49 2641 VG Pijnacker 

e-mail: chkayser@planet.nl 

015-3695422 

secr L.F. van der Linden Antoon Coolenhove 14 2717 XH  Zoetermeer 

e-mail: Leo.vanderLinden@duo.nl 

079-3410417 

penn A.P.J Käyser-vander Zee Rommesingel 49 2641 VG Pijnacker 

e-mail: chkayser@planet.nl 

015-3695422 

lid Mr. P.C. la Croix  Kaiser Rijswijkse Landingslaan 109 2497 BE ’s-Gravenhage 

e-mail: legalkaiser@gmail.com 

06-24912378 

lid Ir. R. van Rooijen Warmoesland 26 2635 LC  Den Hoorn 

rovaroo@gmail.com 

015-2126770 

lid Vacant   

 

 

lid Vacant   

 

 

  
  

PR functionaris: Ir. R. van Rooijen, Warmoesland 26, 2635 LC  Den Hoorn, tel. 015-2126770, 

 e-mail: rovaroo@gmail.com 

Heraldische adviezen: E.B. van Rijn, Populierenhof 22, 2678 SJ  De Lier, tel. 0174-514472, 

 e-mail: eduardvanrijn@hetnet.nl 
 

Homepage NGV afd. Delfland: http://dfl.ngv-afdelingen.nl 

Twitter-account: http://twitter.com/NGV_DFL , en twitternaam: @NGV_DFL 

Facebookpagina: http://www.facebook.com/ngv.delfland 

Webmaster: Ir. R. van Rooijen, Warmoesland 26, 2635 LC  Den Hoorn, tel. 015-2126770, 

 e-mail: rovaroo@gmail.com 

Welkom nieuwe leden: P. Nowee, Lisztstraat 16, 2651 VL  Berkel en Rodenrijs, tel. 010-5112672 

 e-mail: info@pietnowee.nl 
  

Carpooling: ing. L.P. Heurter, Wengéhout 96, 2719 KB  Zoetermeer, tel. 079 3617947, 

 e-mail: lphrtr@planet.nl 
 

  Afdelingsbibliothecaris: 

Boeken en tijdschriften: mw. J.B. Visser, Van Loostraat 14, 2582 XD  ‘s-Gravenhage, tel. 070-3522894, 

 e-mail: jbvisser@xs4all.nl (De catalogus staat op de afdelingswebsite.) 
  

Genealogische Helpdesk: M.L.M. van der Stap, Schuberthof 59, 2402 GJ  Alphen a/d Rijn, tel. 0172-420263, 

 e-mail: hddadvert@mvadesta.nl 
  

Helpdesk GDPro +  Vacant in de afdeling Delfland 
  

Afdelings erelid: A.P.J. Käyser-van der Zee 
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