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Al onze bijeenkomsten zijn in het zalencentrum van de Pelgrimskerk,  

Backershagen 12, 1082 GT Amsterdam-Buitenveldert, tenzij anders aangegeven.  

Dit centrum is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: 

                               bus 55 en/of tram 5. Check voor uw vertrek altijd even een OV- 
                               reisplanner, zoals 9292.nl 
                               bus 62 (Amstelstation-Station Lelylaan), halte Kastelenstraat. 
                               Na 19.00 uur en in het weekend is het parkeren gratis. 
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In de loop van dit jaar zullen we afscheid moeten 
nemen van de Pelgrimskerk, waar we vanaf 1991 - 
dus gedurende ruim 30 jaar - onze bijeenkomsten 
hebben gehouden. 
Na de zomer zullen we onze vergaderingen en 

lezingen gaan houden in De Thomaskerk (voortaan kortweg: De 
Thomas), gelegen in de Prinses Irenestraat. Niet meer in 
Buitenveldert, maar vlakbij Station Zuid. 

Daarmee komt er een eind aan een belangrijk hoofdstuk in de 
geschiedenis van onze afdeling. Het is dus iets om bij stil te staan. 
Hoeveel vergaderingen hebben we niet in de Pelgrimskerk 
bijgewoond; hoeveel discussies zijn er daar door ons gevoerd en 
hoeveel interessante lezingen hebben we er gevolgd. 
Wanneer de muren van dit gebouw – De Pelgrimskerk – konden 
spreken zou u verbaasd zijn over alles wat ze allemaal zouden 
kunnen vertellen. Maar het belangrijkste is wel dat er tussen deze 
muren veel contacten zijn gelegd en vriendschappen ontstaan 
tussen onze leden. Dat zijn de bouwstenen en het cement van 
onze vereniging; uzelf houdt onze vereniging levend. 

Tja … en om meteen verder te gaan over de stenen en andere 
bouwmaterialen waaruit deze kerk is gevormd: daar zal binnen 
enige tijd grote verandering in komen. Naar ik begrepen heb gaat 
dit kerkgebouw dit jaar over in andere handen. In deze tijd heeft 
men minder behoefte aan Godshuizen, maar meer aan woon-
huizen. Deze kerk gaat tegen de vlakte; er zal een appartementen-
complex verschijnen. Als overbuurman zal ik dit vanuit mijn woon-
kamer mogelijk zien gebeuren. 

Maar als vereniging zitten we dan al hoog en breed in De Thomas. 
Degenen, die onze eerste bijeenkomst daar hebben bezocht zullen 
het zeker met mij eens zijn, dat het een mooie locatie is: goed 
bereikbaar met het OV. Op korte loopafstand ligt Station Zuid, 
waar de trams 5 en 25 en diverse metrolijnen stoppen. Zo ook 
diverse buslijnen uit andere wijken van Amsterdam en niet te 
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vergeten de lijnen die de andere plaatsen binnen ons afdelings-
gebied met Amsterdam verbinden. 

Ik hoop dat we in De Thomas net zo’n lange tijd gehuisvest zullen 
blijven als in de Pelgrimskerk en dat we daar met even veel plezier 
bij elkaar komen. Wat dan dit laatste betreft: het was hier (in de 
Pelgrimskerk) goed toeven met pauzes, waarin iedereen desge-
wenst een consumptie kon gebruiken en met elkaar kon bijpraten. 

 
Die drankjes werden altijd verzorgd door koster Sicco Doolaard. 
Dat was ook de man, die steeds onze technische problemen 
oploste, waardoor we altijd beeld en geluid hadden. We zullen hem 
zeker missen ook al staat er in De Thomas een andere koster klaar 
om ons op te vangen. 

Voor ons als bestuur was Sicco ook altijd het aanspreekpunt en we 
hebben steeds prettig met hem samen gewerkt. Daarom heeft het 
bestuur besloten om hem een passend aandenken te geven. 
Wanneer u deze Amstelland doorleest dan merkt u dat vanzelf. We 
hopen dat Sicco in een andere functie dan koster van de Pelgrims-
kerk een fijne toekomst tegemoet zal gaan. 
We dragen een mooie herinnering aan hem en dit gebouw met ons 
mee. 

Namens het bestuur, K.E. Mensink, voorzitter 
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De afdelingsledenvergadering vindt plaats op dinsdag 19 april in 
een zaal van de Pelgrimskerk, Backershagen 12, Amsterdam-
Buitenveldert. Aanvang 19:30 uur. U bent van harte welkom! 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Voorbereiding AV 21-05-2022 

4. Famillement 25-06-2022 

5. Rondvraag 

Najaar 2022 naar De Thomas 

6. Sluiting 

 

 

Op 15 maart hebben we met 
een bloemetje afscheid 
genomen van ons bestuurslid 
Paul Moreu. Daarbij sprak 
voorzitter Ed Mensink op 
verschillende manieren zijn 
waardering uit voor Pauls 
inzet voor de afdeling. Zoals 
het feit dat Paul op nagenoeg 
iedere ledenavond altijd 
aanspreekbaar was voor 
iedereen. En niet te vergeten 
zijn bijdrage ─ samen met de 
andere bestuursleden ─ aan 
de organisatie voor, tijdens en na ‘onze’ landelijke DNA 
bijeenkomst in Casa 400. 
Prettig is ook dat Paul bereid is om ─ wanneer dat nodig mocht zijn 
─ mee te blijven denken met bestuur en afdeling. 
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Nieuw lid: 
Drs R.H.M.G van de Mast, 

Amsterdam 

Lidmaatschap beëindigd: 
M. Dalstra, Hojbjerg, 

Denemarken 

Naar andere afdeling: 
J. Deutekom, Haarlem 

Overleden: 
Mw. L.S.M. Draijers, Weesp 
F.H.P. Gosman, Almere 

 

Komeet of staartster boven de stad gezien vanaf de Dam, Detail 
van een nieuwsprent getiteld: Afbeeldinge en Beschrijvinge van 
de drie aenmerckenswaerdige wonderen in den Jare 1664 
Amsterdam en daar ontrent voorgevallen. 

.
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Dinsdag 19 april 2022 mr. A.H.G. Verouden over: 

Het nut van oude belastingregisters bij genealo-

gisch onderzoek 

In veel bronnen die wij thans als grondslag nemen voor genealo-
gisch onderzoek, is nogal nonchalant omgesprongen met feitelijk-
heden. Iemands naam werd opgeschreven zoals men hem hoorde 
uitgesproken worden. Dat betekent dat in dezelfde plaats de 
dominee of pastoor er een andere schrijfwijze op na hield dan de 
notaris of de schepenen, die de betrokkene soms onder een 
geheel andere naam kenden. 
Ook kwam het regelmatig voor dat mijnheer A in zijn geboorte-
plaats met zijn vaders familienaam werd aangeduid maar in de 
plaats waar zijn moeder vandaan kwam, heel gewoon de familie-
naam van zijn moeder kreeg toebedeeld.  
Zolang je maar over keiharde DTB-gegevens beschikt, kom je daar 
meestal nog wel uit. Maar als die ontbreken, wat dan? 

Het antwoord is verrassend eenvoudig: allerlei soorten belasting-
registers. 
Door de eeuwen heen gold voor alle belastingadministraties een 
ijzeren wet: Zorg dat de tenaamstelling juist is, anders kun je naar 
je centen fluiten. 

Of het nu om kohieren van de 100e penning of quotisatieregisters 
ging, cijns-, tiend-, pacht- of leenregisters, de klerk die de namen 
en feiten moest te boek stellen, probeerde zoveel mogelijk details 
weer te geven. Daardoor geeft een kijkje in dit soort registers vaak 
verrassende nieuwe inzichten. 

Mijn ervaring is, dat veel vastgelopen onderzoeken via het een of 
andere belastingboek kunnen worden vlotgetrokken. Tijdens mijn 
lezing zal ik een aantal voorbeelden geven van verschillende 
families die zo een flink stuk verder terug in de tijd konden worden 
gebracht.  
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Door Mieke Krijger en Vib van Dalen van het Jordaanmuseum 

De lezing van 15 maart spitste zich toe op de ‘thuis-

situatie’ van bewoners van de Wijde Gang die vanuit 

de Jordaan werden ‘opgezonden’ naar de Koloniën 

van Weldadigheid te Veenhuizen, of omgekeerd die 

komende van Veenhuizen in de Amsterdamse 

volkswijk de Jordaan een onderkomen vonden. 

Mieke begon met een interessant verhaal over het ontstaan van 
het gangensysteem waar die mensen woonden met name in de 
Willemsstraat (voorheen de Goudsbloemgracht) (Zie kaart op p. 9). 

De Jordaan 

was eeuwenlang het gebied waar ambachtslieden (beeldhouwers 
en scheepstimmermannen) en hun gezinnen woonden. Hoewel er 
vóór 1614 geen huizen waren ingetekend op de kaarten, is het 
vrijwel zeker dat de Jordaan voor die tijd ook bewoond was. 
Zoals wij de huizen aan de grachten kennen met grote binnen-
tuinen, zo waren er ook binnenruimtes tussen de grachten en 
straten in de Jordaan. In tegenstelling tot de binnentuinen van de 
huizen in de grachtengordel, werden in de Jordaan de binnen-
ruimtes echter eeuwenlang volgebouwd met woonruimtes die met 
stegen en gangen bereikbaar waren. 
Een aantal bij elkaar liggende gangen vormden samen met binnen-
plaatsjes en aangrenzende panden een 'fort'. 
In de Noord-Jordaan ging waren de percelen overigens smaller en 
ondieper dan in de Zuid-Jordaan. Scheidslijn is de Rozengracht. 

In de negentiende eeuw 

raakten in heel Europa grote bevolkingsgroepen op drift, ook in 
Nederland. Velen ontvluchtten worstelend met armoede, land-
loperij en dakloosheid het eens zo welvarende Amsterdam. 
‘Landlopers’ werden opgepakt en ‘opgezonden’ naar een van de 
Koloniën van Weldadigheid, ook wezen en te vondeling gelegde 
kinderen.  
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De huizen in de Jordaan raakten in ernstig verval. In de vervallen 
toestand waarin zij eind negentiende en begin twintigste eeuw 
verkeerden, werden deze forten berucht als ‘krotten en sloppen’. 
Met als bewoners de sociaal meest kwetsbaren: alleenstaande 
ouderen, werklozen, gehandicapten en invaliden. 

Van twaalf nakomelingen van bewoners van gangen lieten 
sprekers portretfoto’s maken. De voorouders van deze nakome-
lingen woonden allen korte of langere tijd in tenminste één van de 
zes gangen die deel uitmaken van Het Gangenproject, Willems-
straat 22-110.  
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De levensgeschiedenissen van deze voorouders werden, in 
samenwerking met Vib van Dalen, gereconstrueerd. 

De Wijde Gang 

De lezing spitste zich toe op enkele bewoners van deze gang wier 
leven werd getekend door een verblijf in Veenhuizen. 
De Wijde Gang telde maar liefst 22 huisnummers. 
In de Willemsstraat waren in totaal 55 gangen (= doodlopend) en 
een paar stegen (= niet doodlopend). Daarbij behoorde de Wijde 
Gang tot een fort met zes gangen. 
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Koloniën van Weldadigheid 

In totaal werden er tussen 1818 en 1825 zeven Koloniën opgericht 
in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden; vijf in de Noordelijke 
en twee in de Zuidelijke Nederlanden. Veenhuizen was daarvan de 
grootste. 1 op de 16 Nederlanders heeft voorouders die in de 
Koloniën van Weldadigheid in Drenthe gezeten hebben. 
Deze Koloniën van Weldadigheid moesten armoede de wereld uit 
helpen door behoeftigen een nieuw leven te bieden op het platte-
land. Het geordende landschap moest rust en structuur brengen in 
het leven van de bewoners.  

Gerardina Troost  

werd rond augustus 1845 geboren en te 
vondeling gelegd. Toen zij zes was, 
werd zij met een grote groep andere 
kinderen naar de Kolonie van 
Weldadigheid in Veenhuizen gezonden. 
Daar kregen de kinderen weliswaar 
goed onderwijs maar zeer weinig te 
eten. 

Terug in Amsterdam konden ze onder 
andere als dienstmeid werken. Vaak 
werden de meisjes zwanger gemaakt 
door de werkgever (of zoon des huizes) 
en dan op straat gezet. Zij kwamen dan 
uiteindelijk in de Wijdegang terecht. 
Want zo redeneerde de kerk waartoe 
zij behoorden: de meisjes waren niet 
netjes en hadden dus geen recht op 
steun. 

Dat overkwam ook Gerardina. In de 
Wijde Gang werd zij daarna weer 
zwanger van een tweeling en werd 
ziek. Ze werd in het ziekenhuis 
opgenomen en leefde daarna van de 
steun van de armenzorg. 

In de Willemsstraat 31-41 
staat nog het monumentale 
pand van de in 1855 
opgerichte vereniging Tot 
Heil des Volks, een voor-
loper van het Leger des 
Heils. Deze door een 
dominee opgerichte 
beweging hielp wél alle 
allerarmsten. 
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Haar kinderen gingen naar een in 1854 door gegoede dames 
opgerichte school. Ook werd zij door buren geholpen aan werk 
zodat ze kon overleven. Ze was 1.50m lang en liep mank, waar-
schijnlijk door de Engelse ziekte opgelopen door ondervoeding. 

Het grote verschil tussen de bewoners van de Jordaan en de 
grachtengordel: 
In de arme buurten moesten vrouwen werken; in de grachten-
gordel vochten de vrouwen om de mogen werken. Dat verschil 
werd niet gezien door de burgerlijke stand: bij bijna alle vrouwen 
staat vermeld “zonder beroep”. 

De weduwe Kee Spek 

Haar verhaal is bijzonder. Hoe ze werkelijk heette is niet bekend. 
In de Jordaan had bijna iedereen een bijnaam. Haar man was een 
ambachtsman en ze woonden elders in de Jordaan. Na het 
overlijden van haar man kwam zij de Wijdedwarsgang terecht. 
Kee was een overlever. Zij werkte als karrenverhuurster voor de 
markt en kreeg 10 cent commissie voor één daghuur. Haar tweede 
bijnaam was dansenkater. Zodra een orgel in de buurt was ging zij 
graag dansen. 

Over haar doen en laten is in het 
boek Het Spionnetje door G.P. 
Smis (1938) een beeldend en 
humoristisch verhaal geschreven. 
Dit boek beschrijft taferelen die 
via het spionnetje gezien werden. 

Een fragment over Kee Spek en 
een ander fragment over een 
Oranjefeest vindt u op de 
volgende pagina’s. 
Het hele boek is te lezen via de 
digitale Bibliotheek voor de 
Nederlandse Letteren: 
https://tinyurl.com/yyebe5zk  

  

https://tinyurl.com/yyebe5zk
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Feest in de Jordaan 
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Meer over de Jordaan en haar 
gangen en forten vindt u op de 
site van het Jordaanmuseum, 
Het geheugen van de Jordaan 

https://jordaanmuseum.nl/  

https://jordaanmuseum.nl/
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Nog altijd aanbevolen  

             – boekbeschrijving 

We schrijven het jaar 1597. Cornelis 
Claeszoon is de belangrijkste boekhande-
laar en uitgever van Amsterdam. 
Dagelijks ziet hij de gebeurtenissen in de 
stad aan zich voorbijtrekken. In twintig 
jaar tijd heeft Amsterdam zich ontwikkeld 
van Hollandse handelsplaats tot wereld-
stad, met een verdubbeld aantal 
inwoners. Het begin van de Gouden 
Eeuw. 
Claeszoon is de eerste die het verslag 
van de avontuurlijke reis van Willem 

Barentsz naar Nova Zembla in handen krijgt en uitgeeft. Hij is er 
getuige van hoe Amsterdam aan een enorme stadsbrand ontsnapt 
en ziet hoe de schepen van de eerste expeditie naar Oost-Indië 
behouden terugkeren. 1597 is ook het jaar waarin de republiek 
door de militaire successen van Maurits voor het eerst een 
gesloten gebied wordt en Pieter Bast zijn beroemde vogelvlucht-
kaart van de stad publiceert. 1597 is het sleuteljaar waarin 
Amsterdam de wereld, en de wereld Amsterdam leert kennen. 
Gabri van Tussenbroek weet door grondige research nauwgezet in 
te zoomen op een belangrijke, onderbelichte periode in de Neder-
landse geschiedenis. Aan de hand van de historische figuur 
Cornelis Claeszoon volgen we de maanden van het jaar, met als 
resultaat meeslepende, verhalende geschiedschrijving in optima 
forma. 

Gabri van Tussenbroek (1969) is hoogleraar Stedelijke identiteit en 
monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam, aan de 
Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van 
Amsterdam (UvA). 

Nederlands Paperback 9789020416978 Druk: 1 september 2009 
350 pagina’s. Alleen tweedehands. Goed verkrijgbaar  
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Famillement 2022: Amsterdam, zaterdag 25 juni 

Samen organiseren het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis en 
het Stadsarchief Amsterdam in juni van dit jaar de volgende editie 
van het grootste familiegeschiedenisevenement van Nederland. 

Naast een uitgebreid lezingenprogramma kunt u op deze editie van 
het Famillement ook expertmeetings en rondleidingen verwachten 
op verschillende locaties in Amsterdam. Natuurlijk zal er een 
informatiemarkt zijn met Nederlandse en buitenlandse aanbieders 
van genealogische diensten. En kunt u niet komen? Wellicht is dan 
de digitale variant ‘Famillement Thuis’ iets voor u. 

https://cbg.nl/Famillement/ 
https://cbg.nl/Famillement/webinars-thuis/ 

Geen eeuwig leven op Facebook 

We herhalen het nog maar eens voor wie het naar aanleiding van 
ons vorige nummer (lees dat artikel!) nog niet gedaan heeft: om te 
voorkomen dat je online eeuwig blijft voortbestaan, kun je op 
Facebook een herdenkingsstatus instellen. 
Inmiddels is er een handig zo-doe-je-dat filmpje op YouTube te 
vinden: https://youtu.be/fAnxL3XDwqM. Doen! 

Huis ten Bosch, een verdwenen kasteel bij Weesp 

In februari 2022 is er door 

gemeentelijke archeologen uit 

Amsterdam met de nieuwste 

technieken, zoals met geofy-

sische apparatuur en een 

drone gezocht naar dit 13e 

eeuwse kasteel. Daarbij werd 

tot ongeveer 1 meter onder de 

grond gekeken. 

Uiteindelijk komt er een 3D-model van het terrein met de resten 

van het kasteel. De omgeving wordt verder niet aangetast.  

https://cbg.nl/Famillement/
https://cbg.nl/Famillement/webinars-thuis/
https://youtu.be/fAnxL3XDwqM
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Theo Bakker’s Domein 

Tot zijn grote 

verrassing werd 

onlangs Theo 

Bakker (80) uit 

Edam in de 

Vondelkerk in 

Amsterdam 

tijdens een histo-

rische lezing 

onderscheiden 

met de gemeentelijke Amsterdamspeld. Hij kreeg 

deze omdat hij zich al jaren sterk maakt voor de 

Amsterdamse geschiedenis. 

Dat uit zich in zijn hobby, de website Theo Bakker’s Domein met 
foto’s en verhalen over de geschiedenis van onze hoofdstad. 

De website  www.theobakker.net  

vormt een omvangrijke database. Wekelijks publiceert Theo een 
eigen online tijdschrift over veel verschillende onderwerpen die te 
maken hebben met de Amsterdamse historie. Ook wekelijks 
verschijnt er op de website een historische speurtocht met als 
basis een oude foto naar de plek waar die foto is genomen. 

Theo Bakker, een geboren Amsterdammer, verliet al in 1972 de 
hoofdstad. Hij heeft altijd een band met ‘zijn’ stad gehouden. Na 
zijn pensioen, twintig jaar geleden, bouwde hij als hobby de 
website over de historie van de stad. 

Als u de website opent, kan het zomaar gebeuren dat u er de rest 
van de ochtend of middag in rond surft. 
De site is een prima bron om feiten en wetenswaardigheden te 
verzamelen om uw stamboom te kunnen ‘aankleden’. 

Bron: Noordhollands Dagblad, regio Waterland 15 maart 2022.  

http://www.theobakker.net/
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door M. Vulsma-Kappers met medewerking van W. Furrer-Kroes 

 
Generatie I  
1. Sicco Pieter Doolaard, geb. 

Wildervank 30-3-1977, koster – 
beheerder van de Pelgrimskerk 
te Buitenveldert. 

Generatie II  
2. Jacob Jan Pieter Doolaard, geb. 

Oud-Beijerland 30-6-1945, tr. 
Oud-Beijerland 3-9-1968 

3. Cornelia Bos, geb. Zoetermeer 
8-2-1947, overl. Amsterdam 12-11-1989.  

Generatie III 
4. Pleun Doolaard, geb. Oud-Beijerland 1910, overl. ald. 24-11-

1963, tr. Oud-Beijerland 22-7-1937  
5. Jannigje van Driel, geb. Oud-Beijerland 16-3-1916, overl. ald. 

29-8-1979.  
6. Maarten Bos, geb. Zegwaart 13-3-1917, overl. Dordrecht 23-

5-2001, onderwijzer, tr. Zoetermeer 18-6-1942  
7. Cornelia Riemens, geb. Rotterdam 16-11-1918, overl. 

Dordrecht 3-9-1985, begr. ald., 1942 won. te Schoondijke.  

Generatie IV 
8. Dirk Doolaard, geb. Oud-Beijerland 25-6-1881 (tweeling met 

Gerritje), overl. ald. 14-1-1927, tr. Heinenoord 30-5-1907  
9. Klara Maat, geb. Westmaas 19-3-1886, overl. Oud-Beijerland 

8-10-1943.  
10. Jacob van Driel, geb. Oud-Beijerland 12-8-1885, overl. ald. 

24-6-1963, tr. Nieuw-Beijerland 23-5-1912  
11. Anna Maria van Wijngaarden, geb. Nieuw-Beijerland 19-11-

1890, overl. Oud-Beijerland 23-6-1982. 
12. Pieter Jacobus Bos, geb. Zegwaart 24-7-1892, overl./begr. 

Zoetermeer 31-3/4-4-1955, smid (1915), veehandelaar (1922, 
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1928), koopman (1928, 1937), landbouwer (1942), veehouder 
(1946), tr. Bergschenhoek 30-9-1915  

13. Jannetje Breugem, geb. Bergschenhoek 28-7-1894, overl. 
Zoetermeer 13-5-1974.  

14. NN bij  
15.  Tanneke Riemens, geb. Terneuzen 29-6-1895 (erkend bij 

huwelijk ouders), overl. Schoondijke 20-9-1964, onderwijzeres 
te Schoondijke (1942; 46 jaar); tr. Schoondijke 27-9-1951 
Hendrik Brakman, overl. na 20-9-1964.  

Haar zuster Janneke Riemens, 44 jaar, huishoudster te 
’s-Gravenhage, was in 1942 als tante huwelijksgetuige 
van Cornelia (kw. 7). Zij komen beiden voor in het gezin 
van Pieter Riemens en Tanneke de Putter, Bev. Reg. 
Oost- en West Souburg (1896-1901); Tanneke geb. 
Terneuzen 1895 en Janneke geb. Oost- en West 
Souburg 12-5-1898.  

Generatie V  
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16. Pleun Doolaard, geb. Zuid-Beijerland 14-11-1840, overl. Oud-
Beijerland 4-9-1920, tr. Oud-Beijerland 27-4-1865  

17. Maartje van Rij, geb. Abbenbroek 30-8-1842, overl. 
Mijnsheerenland 30-3-1924. 

18. Jan Maat, geb. Heinenoord 16-8-1863, overl. Rotterdam 10-3-
1931, tr. Heinenoord 27-11-1885  

19. Cornelia in ’t Veld, geb. Westmaas 4-6-1861, overl. 
Mijnsheerenland 5-2-1933.  

20. Jakob van Driel, geb. Oud-Beijerland 18-4-1851 (postuum), 
overl. ald. 12-1-1938; tr. (1) Oud-Beijerland 4-5-1876 Dirkje 
Mouris (Maurits, Mourits), geb. ald. 19-1-1854, overl. ald. 2-
10-1883, dr. van Jan Mouris en Sientje ’t Jonk (Francina ’t 
Jong); tr. (2) Oud-Beijerland 15-1-1885  

21. Jannigje Both, geb. Oud-Beijerland 24-9-1864, overl. ald. 26-
10-1896.  

Het eerste huwelijk van Jacob wordt in de klapper van 
WieWasWie bij zijn hertrouwen niet aangegeven. 

22. Pieter van Wijngaarden, geb. Spijkenisse 1-2-1857, overl. 
Nieuw-Beijerland 18-3-1918, tr. Nieuw-Beijerland 3-4-1885  

23. Anna Goudswaard, geb. Klaaswaal 30-6-1854, overl. Nieuw-
Beijerland 4-2-1941.  

24. Maarten Bos, geb. Bergschenhoek 16-3-1856, overl. 
Zegwaart 8-5-1910, smid (1885, 1886, 1892, 1910); tr. (1) 
Overschie 25-4-1883 Anna Hoogerbrugge, geb. ald. 15-2-
1858, overl. Zegwaart 9-2-1885, dr. van Wijnand 
Hoogerbrugge, landbouwer en Mensje Hogervorst; tr. (2) 
Zegwaart 28-10-1886  

25. Adriana Overvliet, geb. Zoetermeer 12-10-1862, overl. ald. 
12-2-1942, begr. ald., won. Zegwaart (1915); woonde in 1920 
te Leiden.  

26. Cornelis Breugem, geb. Bergschenhoek 25-11-1871, overl. 
ald. 4-5-1935, landbouwer (1893, 1915), tr. Zevenhuizen 3-5-
1893 

27. Anna Sophia Paul, geb. Zevenhuizen 10-6-1873, overl. 
Bergschenhoek 15-10-1951, beiden won. Bergschenhoek 
(1915).  
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Anna woonde te Nieuwerkerk a/d IJssel (Bev. Reg. 
jaren 1871-1890) in bij Jan Fijan (1829), opzichter en 
zijn vrouw Sophia Sol (1839).  

28. N.N. 29. N.N. 
30. Pieter Riemens, geb. Hoek 18-4-1858, overl. Middelburg 1-2-

1933, mandenmaker, tr. Terneuzen 20-2-1896  
31. Tanneke de Putter, geb. Zaamslag 9-6-1870, overl. 

Middelburg 18-6-1924. 

Generatie VI  
32. Pieter Doolaard, geb. Nieuw Beijerland 8-9-1818, overl. 

Klaaswaal 7-6-1880, tr. Zuid Beijerland 11-10-1839  
33. Kornelia van Leenen (Cornelia), geb. Oud-Beijerland 10-6-

1819, overl. ald. 28-3-1901.   
34. Izak van Rij (Isaack 1841), geb. Oostvoorne ….1803, overl. 

Oudenhoorn 23-11-1853, bouwman, melkboer (1842, 1843), 
arbeider (1853); won Abbenbroek (1843), tr. Oud-Beijerland 
20-5-1841  

35. Anthonetta Vink (Johanna Ant(h)onetta; Antoinetta), geb. 
Heinenoord 26-6-1816, overl. Oud-Beijerland 1-3-1904; tr. (2) 
Oudenhoorn 13-10-1854 Lammert de Ruiter (Lambert), geb. 
Oud-Beijerland 20-4-1812, koopman, wedr. van Trijntje Vos, 
zoon van Gijsbert de Ruiter en Jacoba Bouwman [op 
WieWasWie is foutief de naam Jacoba aan de hare 
toegevoegd; naam schoonmoeder, wat scheef op de regel 
gelezen]. Anthonetta tr. (3) Klaaswaal 21-10-1881 Willem van 
Bezeij, geb. Oud-Beijerland, overl. Klaaswaal 8-4-1892, wedr. 
van Trijntje Boender, zoon van Job van Bezeij en Trijntje 
Schipper.  

Izak vestigde zich met zijn gezin op 1-4-1853 te 
Oudenhoorn [Bev. Reg.], waar hij zeven maanden later 
overleed. Op 13-10-1854 werd Lambert met zijn dochter 
bij de weduwe – nu zijn vrouw – ingeschreven. Het 
tweetal werd al weer op 22-12-1854 uitgeschreven naar 
Maasdam. Antonetta c.s. vertrokken 28-4-1855 uit 
Oudenhoorn. Het huwelijk werd ontbonden verklaard 
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door de Arr. rechtbank van Brielle 10-12-1869 wegens 
‘kwaadwillig verlaten’.  

36. Simon Maat, geb. Heinenoord 21-2-1836, overl. ald. 20-10-
1895, tr. Oud-Beijerland 30-10-1862  

37. Jannigje Ebink, geb. Puttershoek 22-8-1838, overl. 
Heinenoord 8-4-1918.  

38. Corstiaan in ’t Veld (Christiaan Intveld 1871,1873, 1877, 
1884), geb. Strijen 22-10-1836, overl. Maasdam 18-6-1898; tr. 
(2) Westmaas 21-5-1886 Maaike van der Stouw, geb. 
Klaaswaal 28-2-1827, dr. van Jacob van der Stouw (van der 
Stou 1827) en Maria van Pel;  tr. (1) Westmaas 19-10-1860  

39. Klara Langeweg (Clara), geb. Westmaas 3-1-1837, overl. ald. 
29-10-1884. 

40. Jakob van Driel, geb. Oud-Beijerland 23-7-1819, overl. ald. 
21-11-1850, tr. Oud-Beijerland 5-11-1841  

41. Abigael van der Schoor, geb. Oud-Beijerland 13-6-1819, 
overl. ald. 27-7-1883; tr. (2) Oud-Beijerland 29-4-1852 
Adrianus van der Wilt, geb. ald., overl. voor 1883, zoon van 
Cornelis van der Wilt en Hendriksje van der Schoor.  

42. Gerrit Both, geb. Oud-Beijerland 11-3-1837, overl. Brielle 4-7-
1913, koopman (te Geertruidenberg 1900); tr. (2) Klaasje 
Hoek, geb. Numansdorp 5-6-1829, overl. Oud-Beijerland 30-
8-1893, wed. van Cornelis Boender en daarna van Jan 
Groeneveld, dr. van Arie Hoek en Elizabeth Buzik (Burik); tr. 
(3) Oud-Beijerland 4-1-1894 Jaapje Meijnster, geb. ald. 19-
12-1840, wed. van Willem de Vries, dr. van Pieter Meijnster 
en Klazina Hempel;  tr. (1) Oud-Beijerland 10-1-1861  

43. Adriana Hoogwerf, geb. Oud-Beijerland 14-12-1836, overl. 
ald. 30-5-1881.  

44. Gerrit van Wijngaarden, geb. Strijen 15-7-1822, overl. 
Dordrecht 25-3-1862 (won. Spijkenisse), timmerman (1857, 
1862), tr. Numansdorp 14-5-1846  

45. Maria Groeneweg, geb. Numansdorp 11-6-1823, ; tr. (2) ald. 
24-4-1867 Willem Sterrenberg, geb. Oud-Beijerland, wedr. 
van Geertrui Buitendijk, zoon van Frans Sterrenberg en 
Anna Kievits.  
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46. Jacobus Goudswaard, geb. Oud-Beijerland 3-4-1799 overl. 
voor 1893; tr. (1) Klaaswaal 7-5-1825 Annetje Landheer, geb. 
Westmaas 4-3-1801, overl. Klaaswaal 9-1-1833, wed. Aart 
van der Waal, dr. van Aart Landheer en Trijntje Langstraat; 
tr. (2) Klaaswaal 2-5-1833  

47. Anna den Boer, geb. Klaaswaal 10-2-1811, overl. ald. 26-3-
1893.  

48. Isaac Bos (Isaäc), geb. Bergschenhoek 10-10-1815, overl. 
ald. 11-3-1862, bouwman (1839), tr. Bergschenhoek 29-12-
1839  

49. Cornelia den Hartog (den Hertog), geb. Bleiswijk 28-11-1816, 
overl. …13-4-1895, won. Bergschenhoek 1886.  

50. Pieter Overvliet, geb. Zegwaart 12-7-1805, overl. Zoetermeer 
3-6-1863, boerenknecht (1827), bouwman (1854), tr. 
Zegwaart 28-4-1854  

51. Neeltje Ziere, geb. Zegwaart 11-2-1827, overl. ald. 28-9-1910; 
tr. (2) Zoetermeer 1-10-1865 Jacobus Lievaart, geb. Berkel 
en Rodenrijs ca. 1830, overl. Zegwaart 9-6-1919, won. 
Bleiswijk (1865), zoon van Willem Lievaart en Maria Visser.  

52. Hendrik Breugem, geb. Bergschenhoek 6-3-1836, landbouwer 
(1893), tr. Hillegersberg 3-5-1863  

53. Jannetje van der Kloot (Annetje 1871), geb. Hillegersberg 9-
4-1842, beiden won. Bergschenhoek (1893).  

54. Frank Paul, geb. Zevenhuizen 12-5-1842, overl. ald. 19-5-
1910, bouwknecht (1866), landbouwer (1893. 1910), tr. 
Zevenhuizen 5-1-1866  

55. Ingetje Sol, geb. Zevenhuizen 13-11-1844, overl. Loosduinen 
10-1-1904, beiden won. Zevenhuizen (1893).  

56. N.N. 59. N.N. 
60. Jan Riemens, geb. Zaamslag 23-10-1823, overl. Terneuzen 

22-10-1882, boerenknecht (1852), werkman (1854, 1858), 
arbeider (1862, 1863, 1882), landman (1865), tr. Hoek 20-3-
1852 

61. Aagtje Bakker (Aagje), geb. Hoek 1-3-1825, overl. Terneuzen 
3-9-1893, dienstmeid (1852), werkvrouw (1854, 1858), 
arbeidster (1862).  
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62. Levinus de Putter, geb. Zaamslag 7-2-1843, overl. Axel 3-3-
1918, boerenknecht (1862), landbouwer (1870), won. 
Terneuzen (1896), tr. Zaamslag 19-12-1862  

63. Janneke de Visser, geb. Zaamslag 19-12-1838, overl. 
Terneuzen 23-3-1910, landbouwster (1870), won. 
Boschkapelle (1862), won. Terneuzen (1896). 

Generatie. VII  
64. Pleun Doolaard, overl. Zuid-Beijerland 24-9-1832, tr. in/voor 

1812 
65. Sijtje Polderdijk (Sijgje, Seijtie, Zijgje), overl. Strijen 23-2-

1863.  
66. Dirk (Dingemansz) van Leenen, geb. Oud-Beijerland ca. 

1785, overl. Klaaswaal 11-7-1853, arbeider (1812) tr. (2) Zuid-
Beijerland 19-4-1833 Neeltje Goose (Goosen), geb. 
Numansdorp, overl. Nieuw-Beijerland 22-4-1853, wed. Pieter 
Kooij (Kooi), dr. van Sijmon Goose en Johanna de Groot; tr. 
(1) in/voor 1812  

67. Kornelia Verkerk (Nelia, Cornelia), geb. ca. 1787, overl. Oud-
Beijerland 25-4-1832, arbeidster (1812).  

68. Daniël van Rij, ged. Zuidland 25-4-1779, overl. Zuidland 2-3-
1843, bouwman te Oostvoorne (1813), te Zuidland (1832); tr. 
(2) voor 1812 Lena Goudswaard (Leentje 1815; Gouzwaard 
1816), geb. Oostvoorne ca. 1789, overl. Zuidland 15-2-1877, 
dr. van Maarten Goudswaard en …. ? Cornelia Jobs 
Tor(re)man?; tr. (1)  

69. Maartje Bokhoven (van Bochoven 1856), overl. tussen 1808-
1812  

70. Gerrit Vink, geb. Oud-Beijerland, overl. Heinenoord 4-5-1873, 
tr. (2) Oud-Beijerland 20-7-1849 Maria Volker (Mareitje; 
Volkert), geb. Nieuw-Beijerland, overl. ald. 19-12-1871, wed. 
van Arij Visser, dr. van Jan Volker en Neeltje van Dam; tr. (1) 
in/voor 1811  

71. Teuntje Resoort (Teuntje Ingetje 1904 in overlijdensakte kw. 
35; Rijsoord, Rijsoor(t), Resoord; Resvort 1814), overl. Oud-
Beijerland 18-11-1846. 
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72. Jan (Leendertsz) Maat (Maats 1830; Jan Maat Jong 1825), 
geb. Heinenoord, overl. ald. 21-7-1873, tr. ’s-Gravendeel 9-6-
1825  

73. Jaapje Broere (Breuren), geb. Strijen, overl. Heinenoord 5-6-
1869. 

Volgens de huwelijksakte (1825) zou Jaapje een 
dochter zijn van Sijmen Broere en Johanna Schop; haar 
overlijdensakte vermeldt als moeder Antje Roos. 
Johanna Schop was getrouwd met Joost Broere [zie 
kwn. 292-293].  

74. Dirk Ebink, geb. Heinenoord 9-9-1812, overl. ald. 18-11-1844, 
tr. Heinenoord 27-4-1838  

75. Teuna van de Graaf (van der Graaf 1889; Fenna Ebink in 
overl. akte dochter Lijntje Slooter, Leiden 18-10-1931), geb. 
Puttershoek 28-12-1814 (tweeling met Lijntje), overl. 
Heinenoord 30-11-1889; tr. (2) Heinenoord 4-2-1853 (echtsch. 
Mijnsheerenland 11-11-1868, arr. rechtbank Dordrecht 22-6-
1868) Dirk Slooter, geb. Mijnsheerenland 10-4-1823, overl. 
Klaaswaal 2-9-1889, zoon van Jan Slooter en Anna (de) 
Quartel. Dirk hertr. Groote Lindt 13-5-1874 Willempje 
Willemstein.  

76. Arij in ’t Veld (Arie; in ‘t Velt), geb. Strijen, overl. Westmaas 
12-7-1856, tr. ’s-Gravendeel 31-3-1816 

77. Cornelia de Graaf (van de Graaf 1816), geb. Strijen, overl. 
ald. 28-2-1846. 

78. Teunis Langeweg, geb. Klaaswaal 12-12-1812, tr. Westmaas 
19-11-1836  

79. Anna Ruighaver, geb. Mijnsheerenland 1-11-1816,  
80. Gijsbertus van Driel, geb. Oud-Beijerland, overl. ald. 7-3-

1856, tr. Oud-Beijerland 11-1-1816  
81. Teuntje de Koning, geb. Werkendam, overl. Oud-Beijerland 

22-4-1877.  
82. Hendrik (Jansz) van der Schoor, overl. Oud-Beijerland 28-8-

1854, tr. in/voor 1810  
83. Pleuntje Bekol (Becol), overl. Oud-Beijerland 28-8-1849.  
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84. Paulus Both, geb. Oud-Beijerland ca. 1807, overl. ald. 15-4-
1883, griendwerker (1831); tr. (2) ald. 19-6-1851 Maartje 
Kooijman, geb. ald., wed. van Kornelis Baars, dr. van Arij 
Hendriksz Kooijman en Pleuntje Konijnendijk; tr. (1) 
Spijkenisse 2-5-1831  

85. Johanna Bakker (Anna), geb. Oud-Beijerland ca. 1807, overl. 
voor 1851, naaister.  

86. Jan Hoogwerf, geb. Oud-Beijerland 21-4-1805, tr. Oud-
Beijerland 22-11-1833  

87. Jenneke Hoogenboom, geb. Oud-Beijerland 13-10-1810,  
In hun huwelijksakte werden de namen der grootouders 
genoemd. Zijn zuster Neeltje tr. Oud-Beijerland 5-12-
1819 haar broer Cornelis. Zijn broer Willem tr. ald. 29-
11-1818 haar zuster Sara.  

88. Pieter van Wijngaarden, geb. Strijen ca. 1789, overl. 
Spijkenisse 28-11-1833, metselaarsbaas (1818), herbergier 
(1833), tr. Geervliet 26-10-1818  

89. Aaltje van den Bruggen (van der Brugge; van der Briggen 
1846), geb. Vlaardingen ca. 1784, overl. Piershil 24-2-1857; 
aug. 1831 komend van Abbenbroek te Spijkenisse, vertrokken 
naar Piershil 3-11-1834 [Bev. Reg.]; zij tr. (2) Piershil 8-11-
1834 Anthonij Denters, geb. Geervliet 5-8-1781, wedr. van 
Sara van Rij, zoon van Andries Denters en Adriana 
Zwaneveld. 

90. Willem Ariesz Groeneweg, geb. Numansdorp; tr. (2) ald. 5-2-
1841 Maartje Bijland, geb. Oud-Beijerland, overl. 
Numansdorp 15-5-1844, wed. van Arie van Ooijen, dr. van 
Cornelis Bijland en Elisabeth Huisman; tr. (3) Numansdorp 
25-5-1845 Maria Anna Zondermeijer, geb. Rotterdam, dr. 
van Johannes Hendrik Zondermeijer en Cornelia Morel 
(Moret; Moorel); tr. (1)   

91. Jannigje (Adamsdr 1820) Walter (Walters; Zwalken 1837; 
Wallen 1839), overl. Numansdorp 29-6-1840.  

92. Jacobus Goudswaard, tr. in/voor 1799  
93. Tonia Schilperoort (Schilperoord),  
94. Simon den Boer (Johanniszoon 1822), tr. in/voor 1812 
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95. Maaike Kruithof, overl. Klaaswaal 20-5-1822.  
96. Jan Bos, geb. Zevenhuizen ca. 1786, overl. Bergschenhoek 

26-11-1855 (69 jaar en 8 md.), bouwman (1839, 1841), tr. 
in/voor 1811  

97. Maria Jacoba Saarberg, geb. Zevenhoven ca. 1788, overl. 
Bergschenhoek 15-12-1859, beiden won. Bergschenhoek 
(1839).  

98. Cornelis de Hertog (de Hartog), ged. Schoonrewoerd 11-12-
1763, bouwman (1814); tr. (1) Bleiswijk (Gerecht) 20-3-1801 
Engeltje van den Akker, van Maaslandsluis; otr. (2) Bleiswijk 
17-4-1814 (tr. na 27-4-) 

99. Maartje Bree (Brée; 1814), geb. Berkel, ged. Berkel Rodenrijs 
29-3-1778, beiden won. Bergschenhoek (1839).  

100. Pieter Pieterse Overvliet (senior 1827), geb. ca. 1774, overl. 
Zegwaart 9-12-1827, bouwman, tr.  

101. Adriana Ziere, geb. Zegwaart ca. 1779, overl. ald. 23-6-1853.  
102. Arie Ziere, geb. Zegwaart 9-3-1783, overl. ald. 5-10-1845, 

bouwman, otr./tr. Overschie 27-4/13-5-1810 
103. Adriana Rodenburg, geb./ged. Overschie 7/9-8-1789 (ged. 

Arijaantje), overl. Zegwaart 18-11-1841.  
104. Jacob Breugem, geb. Zoeterwoude ca. 1806, tr. 

Bergschenhoek 11-3-1832  
105. Lijntje Buis (Buijs), geb. Bergschenhoek ca. 1810,  
106. Cornelis van der Kloot, geb. Hillegersberg ca. 1798, tr. 

Bergschenhoek 31-10-1824  
107. Cornelia Anna Overhand, geb. Hillegersberg 9-9-1804,  
108. Hendrik Paul, geb. Zevenhuizen 23-10-1794, overl. ald. 22-

12-1866, polderopziener (1831, 1832), opziener (1842, 1866), 
tr.  

109. Trijntje Overhand, geb. Bergschenhoek 6-3/ ged. 
Hillegersberg 3-4-1808, overl. Zevenhuizen 20-12-1885.   

110. Dirk Sol, geb./ged. Zevenhuizen 27-9/3-10-1802, overl. ald. 
21-9-1886, Remonstrants, bouwman ald. (1844, 1866, 1886), 
tr. Zevenhuizen 30-5-1833  

111. Sijtje Kerkhoven, geb. Zevenhuizen 23-10-1807, overl. ald. 
28-8-1862, naaister (1833).  
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In de huwelijksakte (1833) werden de overlijdensdata 
van de ouders van de bruidegom vermeld én werden de 
namen van zijn grootouders genoemd. De naam Sol 
werd in WieWasWie verkeerd opgenomen als Pol.  

120. Jan Riemens, geb. Zaamslag ca. 1792, overl. Hoek 24-5-
1853, boerenknecht (1817), arbeider (1825), landman (1852), 
tr. Zaamslag 23-2-1817  

121. Jacoba Willemsen, geb. Axel ca. 1791 , boerendochter 
(1817), landvrouw (1852), landbouwster (1853) te Hoek.  

122. Jan Bakker, geb. op Zaamslag 15-10-1775, overl. voor 3-
1852, dienstbaar in de landbouw (1798), landman (1814), 
landbouwer te Hoek (1825); tr. (1) Zaamslag 17-6-1798 
Paulina Wolfert (Poulina), geb. 7-3-1773, overl. ‘op den 
Hoeck’, Hoek 14-10-1813 (40 jaar), dr. van Arnout Wolfert en 
Catharina Berrevoet (Catrina); tr. (2) Axel 8-5-1814  

123. Cornelia van de Wege (van de Weege), geb. Axel ca. 1791, 
overl. Hoek 5-12-1869, landbouwster ald. (1852, 1869).  

124. Jan de Putter, geb. Zaamslag 7-4-1813, overl. ald. 30-11-
1892, boerenknecht (1834), landman (1852), landbouwer 
(1862, 1892); tr. (2) Axel 17-11-1852 Tanneke Haak, geb. ald. 
19-5-1823, landbouwster (1892), dr. van Cornelis Haak, 
landman, en Adriana Watthij (Wattheij), landbouwster; tr. (1) 
Zaamslag 27-7-1834  

125. Anna Scheele (Antje), geb. Zaamslag 20-5-1818, overl. ald. 
4-4-1851, dienstmeid (1834), landbouwster (1843), landvrouw 
(1851).  

Omdat beide ouders overleden waren werd zij bij haar 
huwelijk geassisteerd door haar grootmoeder Adriana 
Dieleman ‘zijnde haren grootvader overleden’. 

126. Salomon de Visser, geb. Zaamslag 16-1-1808, boerenknecht 
te Axel (1834), landbouwer te Zaamslag (1838), tr. Axel 4-5-
1834  

127. Dina Stouthamer, geb. Axel ca. 1811, landbouwster (1838), 
landlieden te Boschkapelle (1862).  
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tijdelijke adres: www.hoofdbestuur-ngv.nl  Of nu even liever per post via:   
   NGV-ledenadministratie,  
  Postbus 50,  
  3989 CB BUNNIK.  

 
Redactie Amstelland  

H.R.M. (Harry) Bovenkerk (contactpersoon), Mw. W. (Wil) Furrer-Kroes,   
Mw. M. (Melanie) Vulsma-Kappers, E.J. (Erik) Wiersma, eindredactie / opmaak 
& verzending. Druk: Total Copy, Aalsmeer  

Amstelland 127 verschijnt augustus 2022 
Kopij & tips en ideeën graag naar: 

 Harry Bovenkerk, De Krommert 29, 1474 PN Oosthuizen, 
amstelland@mailbox.org 06 1425 9954 

Amstelland is een uitgave van NGV-afdeling Amsterdam e.o.  

Opgericht 10 februari 1948  
De afdeling omvat de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel, Amstelveen, Diemen, Muiden, 
Weesp, Uithoorn, Aalsmeer, en een deel van Ronde Venen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop 
en Wijdemeren.  

 

Auteursrechten: © 2021 bij NGV afd. Amsterdam e.o. en/of auteurs. Gehele of gedeeltelijke overname  
van artikelen is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.  
Abonnement: Leden van de afdeling Amsterdam en omstreken ontvangen Amstelland gratis.   
Andere NGV-leden ontvangen het blad eveneens gratis na bijkomend lidmaatschap van onze afdeling. 
Van Amstelland bestaat ook een digitale editie verkrijgbaar via onze secretaris.   

mailto:vanderknoopm@gmail.com
https://www.facebook.com/ngvasd/
https://www.facebook.com/ngvasd/
https://www.facebook.com/ngvasd/
http://www.hoofdbestuur-ngv.nl/
http://www.hoofdbestuur-ngv.nl/
mailto:amstelland@mailbox.org


 

 
AMSTELLAND een uitgave van:  
NGV-afd. Amsterdam e.o. verschijnt 4 x per jaar  
Indien onbestelbaar graag retour:  

Administratie Amstelland  
p/a: E. De Boer van Rijkstraat 36-1  
1065 GN Amsterdam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar je Antilliaanse wortels? 

In WieWasWie kan iedereen 
onderzoek doen naar zijn of haar 
familiegeschiedenis.  
Om in alle akten van de Antil-
liaanse burgerlijke stand te 
zoeken, selecteer je onder 

‘Uitgebreid zoeken’ onder ‘Land’ eerst Wereld, en dan onder 
‘Regio’ Nederlandse Antillen. Als je weet van welk eiland je 
voorouders afkomstig zijn, dan kun je onder ‘Plaats’ ook direct 
zoeken op bijvoorbeeld Saba, Sint Eustatius of Aruba. 


