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De HISTORISCHE VERENIGING Oud-Beijerland

Van de bestuurstafel.

Opgericht op 30 september 1997

Het bestuur hoopt dat iedereen weer veilig en wel terug is
van vakantie.

Oud-Beijerlandsche Berichten
U kunt al lid worden voor € 12,50 per jaar. U mag dan onze
ledenvergaderingen en de jaarlijkse bijeenkomst bijwonen,
u kunt dan ook deelnemen aan de diverse werkgroepen.
Wilt U ons alleen als donateur steunen dan kan dit vanaf
€ 8,50 per jaar. U ontvangt dan 4 keer per jaar onze
Oud-Beijerlandsche Berichten en 1 maal per jaar nodigen
wij U uit op onze jaarlijkse bijeenkomst, waar een
gastspreker wordt uitgenodigd die deze avond met
Historisch materiaal en/of verhalen komt opluisteren.
Het bestuur:
Voorzitter: C.de Jong
Vice-voorzitter: P.J. in ’t Veld
Secretaris: A.W. de Groot
Penn.meester D.H. v.d. Linden
Lid: D.Dijkshoorn-Bison
Adres secretariaat :
Adres redactie :



0186-617229
0186-617523
0186-615425
0186-614932
0186-613707

Op de jaarmarkt/openmonumentendag d.d. zaterdag 13
september a.s. is onze vereniging weer present met een
kraam. Mocht u het boek van Alie van den Berg nog niet
hebben gekocht is dat wellicht uw laatste kans, er zijn op de
kraam dan nog enkele exemplaren te koop.
Verder zijn er tal van monumenten te bezichtigen.
Op onze jaarlijkse donateurs-en leden avond komt de
bekende schrijfster van streekromans, welke verhalen zich
veelal in de Hoeksche Waard afspelen en lid van onze
vereniging, Gerda van Wageningen ons iets vertellen over
o.a. de wijze waarop zij haar historisch onderzoek doet.
Dus noteer de datum alvast in uw agenda 23 oktober.
Wilt u zelf een artikel schrijven voor dit blad, over een
historisch feit in ons dorp dan bent u van harte uitgenodigd,
ook als u verder actief wilt zijn in onze vereniging.
Bel gerust een van de bestuursleden.

Willem Vrijlandtstraat 75
3262 GN Oud-Beijerland
Pr. Hendrikstraat 29
3262 ST Oud-Beijerland
Dineke Dijkshoorn

In dit exemplaar staat tevens het laatste deel van de
ambachtsheren van Oud-Beijerland.
Tot ziens op 13 september.

Lay-out inhoud:
Onze website is: www.hvobl.nl

Het Bestuur,
Historische Vereniging Oud-Beijerland.

In sommige boekjes worden foto’s gebruikt van Joris Buitendijk
( 0186-617667), deze worden met * aangemerkt.
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Van het Zeeuwse archief kregen wij een boekje over de
onderstaande verkoping. Ons lid de heer J.Verhagen legt
ons uit hoe een dergelijke verkoping in zijn werk ging.

De veiling ging bij opbod in de zaal en werd geleid door de
notaris. De hoogste bieder kon zich echter geen eigenaar
noemen, want een week later zou men opnieuw kunnen
bieden, ook vaak anderen, bij de afslag. Als er bij de afslag
niemand meer bood dan het bedrag dat bij het opbod
tijdens de veiling was geboden werd de bieder van het
hoogste bod bij het opbod koper. Dat ging dan per perceel,
maar er was nog een andere complicatie en wel deze, dat
ook geboden mocht worden op vooraf aangegeven
combinaties van percelen. De notaris kende dan toe aan de
bieder die per saldo voor de verkoper de hoogste waarde
opleverde. Als een hoogste bieder bij het opbod werd
overboden bij de afslag dan had die bieder recht op een
vergoeding voor zijn inzet, ten bedrage van 1% van de
inzetsom (de door hem bij het opbod geboden bedrag).In de
volksmond heette dat “strijkgeld”.
De uiteindelijke kopers van verschillende kavels waren
Klaas Schelling Rokuszn, rentenier, te O-B, Martinus van Er
waren kooplieden, die uitsluitend met het oogmerk om
strijkgeld te verdienen, deelnamen aan het opbod en als er
dan niemand bij de afslag meer bood waren zij dus de
koper In de volksmond heette het dat de koopman het
object “aan de broek had gehouden”, want hij moest dan
wel afnemen en betalen.
Waarom zulk een ingewikkelde procedure?
Wel, om te beginnen bestond er altijd de mogelijkheid dat
bij alleen een opbod te weinig bieders zouden opkomen die
dan de koek onderling zouden verdelen en lage bedragen
zouden bieden. De informatie over het resultaat van de
veiling werd bekend gemaakt en, als het prijsniveau van de
veiling laag zou zijn, zou dat vanzelf serieuze kopers bij de
afslag brengen.

Openbare Vrijwillige Verkooping
van de
Hofstede
Genaamd “Dijkzicht”
Huis, schuren, erf en tuin
Onder Oud-Beijerland,
ter grootte van
25 Hectaren, 98 Aren,63 Centiaren
en
Boomgaard en Bouwland
Onder Mijnsheerenland
ter grootte van
3 Hectaren, 34 Aren, 50 centiaren
Ten overstaan van den
Notaris F. van der Straaten
Te Mijnsheerenland,
bij veiling op Woensdag 27 juni 1928
en bij afslag op Woensdag 4 juli 1928
Telkens des voormiddags elf uur (zomertijd)
In Hotel “De Oude Hoorn” te Oud-Beijerland

Aldus werd aangekondigd de verkoop van de
karakteristieke boerderij aan de Beneden Oostdijk, direct
ten oosten van het benzinestation. De aanduiding
“vrijwillige” gaf aan dat het geen executie verkoop was.
Helaas is het gebouw bij gebrek aan onderhoud ernstig in
verval
geraakt
en
nu
om
veiligheidsredenen
dichtgetimmerd. Dat werd gepubliceerd in een boekwerkje
dat daarvoor
was gedrukt bij drukkerij Firma
W.HOOGWERF Azn te Oud-Beijerland. Hotel de Oude
Hoorn heet nu Moods.
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Aldus werd voor de verkoper het best haalbare resultaat
bereikt en dat was het doel van de veiling.
Bieders bij deze agrarische veiling en afslag hadden namen
die in Oud-Beijerland en in de Hoeksche Waard nog steeds
bekend zijn, zoals Hollaar, Van Leenen, Schelling, Huisert,
Van der Waal, Hoek, Schipper, Van Bezeij, De Heus,
Visser, Brussaard, Smit, Mast, Swank, Van der Linden, De
Koning, Achterberg, Roobol, Reedijk, Breure, De Reus en
Van der Sluis.
Bezeij, metselaar te O-B, Willem Visser Arieszn, koopman
en rentenier te O-B, Gerrit de Reus te Numansdorp,
Hendrik van der Sluis zonder beroep te Mijnsheerenland en
Cornelis van der Linden Azn, zonder beroep, te O-B.
Bron: Zeeuws Archief, Middelburg
Oud-Beijerland, juli 2008.
Jaap VerhagenSr, rentmeester.
In het volgende nummer gaan wij wat dieper in op de
geschiedenis van deze boerderij.

Over een JOODSE KWAKZALVER.
In de Rechterlijke Archieven in ’s-Gravenhage, uit de
periode van 1590 tot 1811 verband houdende met OudBeijerland, vond ik een linnenzakje van 30 X 14 cm. met
daarbij de documenten uit 1788 betreffende een joodse
kwakzalver.
De Weled. Gestrenge Heer Mr. Johan van den Brandeler,
baillieu (baljuw) van de Beijerlanden was eiser inzake een
criminele zaak jegens Engel Lina thans gevangene in de
gevangenis van Oud-Beijerland en haar man Jacob
Benjamin.
Engel Lina is de dochter van Leendert Marcus, oud 25 jaar,
huisvrouw van Jacob Benjamin, geboren en wonende in
Amsterdam, nu zonder vaste woonplaats. Zij was voor haar
kostwinning ruikende wateren (reukwater) aan het
verkopen.
Ook haar man Jacob Benjamin zit gevangen. Hij is 42 jaar
en is afkomstig uit Amsterdam, maar al twee jaar zonder
vaste woonplaats, van beroep was hij parfumeur en trok hij
tanden en kiezen. Jacob Benjamin zegt in dienst te zijn
geweest bij tandmeester en chirurgijn Levi Joseph in
Amsterdam, woonachtig op Vlooienburg.
Zij hadden samen gelogeerd bij de schoolmeester
Benjamin van Praag en ene Joseph Elias in Geervliet en
waren nu bij Baruch Meijer in huis.
Tijdens het verhoor, dat volledig in vraag- en antwoordvorm
is opgeschreven, zegt Engel Lina dat zij zich met haar man
in Geervliet en Brielle heeft opgehouden met ene Mr. de
Cats. Mr. de Cats gaf zich uit voor doctor, maar bleek
kwakzalver.

Boerderij Dijkzicht *
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Het probleem is de zieke Jacob van der Wal in OudBeijerland. Samen met De Cats is Jacob Benjamin op
bezoek geweest bij Jacob van der Wal. Er werd een
verzwakking in de ledematen en een verkoudheid
geconstateerd. De familie van Jacob van der Wal voelt zich
echter bedrogen aangezien Jacob niet is genezen en spant
een proces aan. Tijdens het verhoor werd gevraagd naar
de inhoud van de flesjes die De Cats had klaargemaakt en
gestuurd. De flesjes waren voorzien van een etiket in het
Hebreeuws en bleken een zeer verschillende inhoud te
hebben. In flesje nr.1 zaten gekookte kruiden, hysop,
cremor-tartari ( =wijnsteenzuur) en rabarber. In flesje nr.2
lijnolie en vitriool (zwavelzuur) om te smeren. Verder moest
hij in een bad van warm water met hooi, olijen en kruiden.
Dit alles leverde niet het gewenste resultaat. Jacob
Benjamin geeft aan niet bekend te zijn geweest met de
inhoud van de flesjes, maar werd wel aangezien voor
degene die goede waar had moeten leveren. Engel Lina
was ook aanwezig geweest bij een bezoek aan Jacob van
der Wal en werd ook gevangen genomen.
Aangezien er nog meer verwikkelingen hadden plaats
gevonden o.a. valsheid in geschrifte (1) werden zij
weggestuurd volgens een plakkaat uit 1649 jegens
bedelaars, vagebonden en bedelarijen. Ze werden
veroordeeld tot het betalen van de kosten van het proces
en voor de volgende drie jaar verbannen.

(1) zie ook “Uit vervlogen dagen” blz 127 /128 door
K.Siderius en bewerkt door W.P.J.Goosens en J.Schipper
* =voegwoord: alsmede, alsook, bovendien

Op de linnen zak staat het volgende:
Documenten inzake de gevangen kwakzalver
Jacob Benjamin en vrouw mitsgaders*
Arie of Arnold Fosters (andere zaak)
Allen in 1788 verbannen
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Onderhoudsplicht: Waar of niet waar?
In 1929, op 2 april schrijven H. van Overhagen, K.Visser en
F. de Groot een brief naar het College van burgemeester
en wethouders met het verzoek of de gemeente de eerste
dwarsstraat op de Oostkade wil verharden met een laag
keislag.
De ondergetekenden hebben zelf al ƒ 50,00 besteed aan
deze weg voor het inwalsen van een onderlaag. Verder
stellen zij dat zij deze weg al 25 jaar onderhouden, zonder
dat de gemeente er ooit iets aan heeft gedaan.
Op 13 april adviseert gemeentearchitect Van Hulst het
college.
Hij maakt het college opmerkzaam dat er nooit sprake is
geweest van een eerste dwarsstraat. Vandaar dat hij er
sinds 1910 er nooit iets aan heeft gedaan.
Wel geeft hij aan dat het prettig is voor de bewoners als dit
gedeelte wordt verhard.
Om de mensen terwille te zijn stelt hij het college voor om
voor ƒ 81,00 verharding aan te brengen, “met de
uitdrukkelijke bepaling dat dit geen regel zal worden, doch
slechts vòòr dit ééne geval is toegestaan.”
Maar klopt dit allemaal?
Volgens een acte verleden voor notaris mr.J.W.Feyfer, op
21 maart 1900, koopt de gemeente een stuk grond van
weduwe Hoogenboom, het gebied wat we nu “Oostkade”
noemen, om er een loswal en bedrijventerrein te maken.
Een van de bepalingen van de Weduwe Hoogenboom is
dat er vier toegangswegen moeten komen naar de nog in
bezitzijnde grond daarachter, ( nu woningen aan het
Bakboord op het Havenkwartier ).
De toegangswegen moeten door de gemeente worden
aangelegd.

Eén toegangsweg is, wat wij nu Scheepmakershaven
noemen, één langs het Spui en twee op gelijke afstand
daartussen.
Dit alles op kosten van de gemeente.
In tegenstelling tot hetgeen 29 jaar later de gemeente
architect beweert, ligt hier als gemeente een
onderhoudsplicht van deze in gemeente eigendom zijnde
wegen.
Hoe zit het nu met de naam Eerste Dwarsstraat?
Bij de verkoop van de blokken bouwkavels wordt in de
gemeenteraad op 1 oct. 1901 gesproken over de Eerste
Dwarsstraat. Sterker nog, in een ander raadsbesluit op 28
februari 1902 wordt zelfs gesproken over een Tweede
Dwarsstraat.
Het is juist dat deze twee straten nooit officieel zijn
vastgesteld, de adressen zijn gewoon Oostkade, maar bij
de verkoop en in de verkoopstukken werden ze wel door
gemeente zo genoemd, sterker nog, er was zelfs een stoep
van ca. 1 meter die wel door de kopers aangelegd moest
worden, i.p.v. ƒ 3,00 per m² kostte de grond voor de stoep ƒ
1,50 per m².
Waarom gemeentearchitect Hulst zich in zijn advies aan het
college van “de domme” houdt is opmerkelijk.
Want op 8 september 1921 in een kwestie over het
plaatsen van kastanjebomen, schrijft machinefabrikant
Pieter Scheur in een brief aan het gemeentebestuur over
de afspraken tussen zijn grootmoeder A.Hoogenboom en
het
gemeentebestuur,
over
deze
zogenoemde
dwarsstraten.
Uit de brief blijkt duidelijk dat hij de zaken al een aantal
malen met de gemeentearchitect heeft besproken.
Pieter Jan in’t Veld.

Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Foto (*) omstreeks 1950 van de zgn. Eerste Dwarsstraat, waar
het geschil over onderhoud in 1929 over ging. Op de voorgrond
de directiewoningen van Koen Visser, de houtmeelfabriek van
Van Overhagen, twee burgerwoningen van Koen Visser N.V. en
de vm. machinefabriek “Oude Maas”.

100 jaar geleden
1
jan.
23
jan.

Telt ons dorp 5937 inwoners en staan er 98 leerlingen ingeschreven aan de openbare school aan
de Zinkwegsedijk.
De centrale Tuinbouwvereniging Hoeksche
Waard heeft besloten om aan de Ooststraat een
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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perceel grond te kopen van de erven wed.J.van der
Linden, om daar een nieuw veilinghuis te bouwen.
8
Bij Koninklijk Besluit van 27 januari wordt per 8 febr.
febr. Aleidus Cornelis de Vries Broekman
benoemd tot
burgemeester van Oud-Beijerland.
Installatie is 12 februari om 13.00 uur.
18
De Rechtbankte Dordrecht spreekt de echtscheiding
mrt. uit van Ds.M.H.A.van der Valk, per 2 april definitief
geworden wegens het ontbreken van verzet.
1 mei A.van Trigt bouwt het nieuwe veilinghuis.
20
Muziekvereniging “Harmonie” vraagt na een inzamemei lingsactie aan de gemeente ƒ 100,00 voor het tekort
voor de bouw van de muziektent.
Verzoek wordt afgewezen.
20
De Commissaris van de koningin benoemt Frederik
juli
Pruim tot veldwachter in Oud-Beijerland.
8 oct. Onderwijzer J.Hoogenboom vraagt per 1 december
eervol ontslag als onderwijzer van 1e openbare
school
(Schoolstraat)
i.v.m.
benoeming
in
Middelharnis.
16
Rooms Katholieken, wonende aan de Zinkweg en
oct. Zandpad, richten zich in een brief, geschreven
door pastoor A.H.J.Sprenger, tot de gemeente met
de vraag om een straatlantaarn aan het eind van
de Schoolstraat en begin Zandpad
31
Volgens
het bestuur van het Algemeen
dec Armenbestuur, is de
jaarwedde
van
de
boekhouder van Bezeij te laag. Zij verzoeken de
gemeente dit van ƒ 225,00 naar ƒ 300,00 per jaar te
verhogen.Uiteindelijk is dit
gebracht op
ƒ 275,00 per jaar.
12
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Oplichting in Oud-Beijerland

reed werkelijk in de richting van de naburige gemeente. De
rijwielhandelaar, gewaarschuwd zijnde, liet hem in’t oog
houden en vernam later dat de “heer” zich in de richting van
de provinciale brug begeven had.
Een motorrijder van hier begaf zich op de weg en had ’t
geluk den jongen reiziger nabij Barendrecht te achterhalen
en hem aldaar aan de politie over te leveren.
Daar moet hij bekend hebben te Boskoop te wonen en niet
te zijn een zoon van een professor of dokter, doch van een
onderwijzer die te Hilversum woont. Volgens informatie
moet het jongmensch niet zeer oppassend zijn.
Het rijwiel werd hem te Barendrecht afgenomen. Men
vermoedt dat het rijwiel dat hier in “Den Ouden Hoorn” is
achtergebleven ook niet zijn eigendom is.
Pa en ma en de auto zullen vermoedelijk nog wel wat op
zich laten wachten.”
Pieter Jan in’t Veld.

In het nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde
van 5 augustus 1914 komen we het volgende bericht tegen:
“Pa en ma komen met de auto. Wanneer een jongmensch
zooiets zegt in een hotel waar hij kamers bespreekt, krijgt
de hotelhouder zoo’n “onbestemd gevoel”, zooiets dat hem
tot waakzaamheid aanspoort.
Jl. zondag vervoegde zich een net aangekleed
jongmensch, per fiets hier aangekomen, in het hotel “De
Oude Hoorn” en vroeg den heer Uil of hij hier logeeren kon
en of er ook kamers disponibel zouden zijn voor zijn pa en
ma, die met de auto zouden volgen. Zij waren nu nog in het
buitenland, doch hun terugreis ondervonder eenige
vertraging door den oorlogstoestand.
De familie had een twintig jaar geleden hier ook gelogeerd
en was goed bekend met den dokter van een nabij gelegen
plaats.
“Pa” was niet minder dan professor te Leiden, doch de
familie woonde in Amsterdam.
De heer Uil voelde zooiets als wantrouwen, doch de
opgegeven naam enz. stonden werkelijk in de telefoongids.
Het wantrouwen nam echter toe en toen maandagmorgen
het jongmensch heel zonderling deed met het verzenden
van een telegram, vroeg de heer Uil afrekening. De
professorzoon bleek geen geld te bezitten en wilde zich per
fiets nar de dokter van de naburige gemeente begeven om
daar geld te vragen. De heer Uil had echter de fiets “uit de
zon” gezet. De reiziger begaf zich toen naar de
rijwielhandelaar van Dienst, waar hij een fiets huurde. Hij
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Bezoek Commissaris van de Koningin
Donderdag 6 juni 1901 komt commissaris van de koningin
mr. J.G.Patijn, voor een bezoek aan Oud-Beijerland.
In de collegevergadering van 4 juni 1901 wordt besloten de
commissaris een “eenvoudige lunch” aan te bieden, er
wordt besloten hiervoor ƒ 10,00 uit te trekken.
Overigens wordt dit besluit genomen “na eenige discussie”
volgens het verslag.
Waar inhoudelijk de discussie over heeft plaats gehad,
vertelt het verslag niets.
Pieter Jan in’t Veld.
14

Historische Vereniging Oud-Beijerland

OUD-BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 11ee jaargang nr. 32 –september 2008

OUD-BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 11ee jaargang nr. 32 –september 2008

.

.

College van Zetters.
In de archieven kom je regelmatig benoemingen tegen in
het College van Zetters.
Wat is dit nu?
Het College van zetters van ’s Rijks belastingen bestond
sinds de belastingwetgeving van Minister Gogel in 1806. De
zetters (ook wel “verdelers” genoemd) hadden tot taak het
schatten van de waarde van het onroerend goed om
vervolgens te bepalen hoeveel de belasting hierover
betaald zou moeten worden. Iedere zetter was
verantwoordelijk voor het schatten van een deel van het
grondgebied van de gemeente (een sectie). Zij hielden
daarvan
registers
bij.
De
burgemeester
was
verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de zetters. Als
landeigenaren of pachters het niet eens waren met de door
de zetters uitgebrachte taxatie, konden zij bij de
burgemeester in beroep gaan. De zetters werden benoemd
door de Commissaris van de Koningin op voordracht van de
gemeenteraad. Zij hadden zitting voor een periode van vier
jaar. Vaak waren gemeenteraadsleden tevens lid van het
College van Zetters.
Pieter Jan in’t Veld

Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Advertentie gevonden in de “Oprechte Haarlemse
Courant”
van 28 oktober 1698.

Zeeuws Vlaanderen waar Lamoraal ook bezittingen had. In
Zottegem waar Lamoraal en Sabina begraven liggen en
ook hun kasteel staat is een initiatief om een
Egmondmuseum op te richten.
In Oud-Beijerland hebben zij de gebrandschilderde ramen
in het Oude Raadhuis van Lamoraal en Sabina bezocht en
in de dorpskerk het gravinnenhuisje met het graf van
Sabina van Egmond, de kerktoren en de plaquette aan de
Koninginneweg.

“Een welgeconditioneerde neeringrijcke apothekers-winkel
is te koop in Out-Beyerlant, 3 uuren van Rotterdam en 4
uuren van Dordrecht; zijnde deszelfs eylant 14 dorpen groot
en geen meer apothekerswinkels als dese, met desselfs
huys te huur, aenstonts.
Inlichtingen zijn te bekomen bij Cornelis van Driel,
apotheker.”
De Historische Vereniging in het nieuws.
In het glossy blad “Hoeksche Waard Magazine” van
augustus/september 2008 is er een interview te lezen met
onze leden Pieter Jan in`t Veld en Joris Buitendijk over hun
onderzoek naar Conservenfabriek Koen Visser.
Bezoek uit Zottegem.
Via onze website, waar veel gebruik van word gemaakt, is
vanuit het Belgische Zottegem contact gezocht met onze
vereniging. Op dinsdag 29 juli jl. is er een delegatie op
bezoek geweest in Oud-Beijerland tijdens hun tocht door
ons land. Hun doel was om meer te weten te komen over
de relatie van Lamoraal van Egmond en een aantal
plaatsen in Nederland. Op 28 juli jl. heeft men het NoordHollandse Egmond bezocht en op 30 juli jl. ging men naar

Het bezoek uit Zottegem.

Pieter Jan in `t Veld.
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Ontvangen voor ons archief.

Ambachtsheren en Ambachtsvrouwen.
DeeI V:
De vrouw van Hans George Inundat baron van Tuyll van
Serooskerke, Alide Agnes Beets, stierf op 5 mei 1971 te
Utrecht, hij hertrouwde op 2 december 1972 te Rotterdam
met Marie Louise Kars, een dochter van Jaap Kars en
Cornelia Sythoff. Uit zijn eerste huwelijk had hij vier
kinderen, 3 zonen en 1 dochter, t.w.:
Frederik Adolf baron van Tuyll van Serooskerken, geboren
24 maart 1942 te Utrecht.
Cornelis Nicolaas baron van Tuyll van Serooskerken,
geboren op 14 augustus 1946 te Ruurlo
Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 2
maart 1949 te Ruurlo en dochter Annie Marie Louise
barones van Tuyll van Serooskerken, geboren 19 augustus
1955 te Terborg.
Na het overlijden van hun vader op 6 augustus 1988 werd
Frederik Adolf baron van Tuyll van Serooskerken onze
nieuwe ambachtsheer. Hij trouwde op 10 mei 1967 te
Maastricht met Anna Maria Paula Elisabeth Schols,
geboren 18 september 1941 en dochter van Leonardus
Victor Franciscus Schols en Johanna Hendrika van der
Borg. Het echtpaar kreeg 2 kinderen t.w. een zoon, Thijs
Frederikszoon, baron van Tuyll van Serooskerken, geboren
op 28 september 1975 te Utrecht en een dochter Anne
Moniek barones van Tuyll van
Serooskerken,
geboren
op 7
maart1977 te Utrecht.

Van de fam. v.d. Waal ontvingen we een boekje van een
familiebijeenkomst .
Het heet: Vandaag blij zijn.
Tevens ontvingen we een boekje over dominee v.d. Valk,
geschonken door? ( De naam van de gever is ons niet
gemeld, u wordt vriendelijk verzocht uw naam bij het
bestuur door te geven, dan vermelden we dat in de
volgende uitgave. )
Van Gré Groeneveld ontvingen we:
Het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en
Putten van 12 oktober en van 21 oktober 1959 waarin
beschrijvingen staan van de feestelijkheden gedurende het
400 jarig bestaan.
Allen hartelijk bedankt.
Wie artikelen heeft voor ons archief mag altijd contact
opnemen met één van onze bestuursleden

Frederik Adolf baron van Tuyll van
Serooskerken
is
onze
huidige
ambachtsheer.
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