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Van de bestuurstafel. 
 
De zomer nadert zijn einde en de meeste vakantiegangers zijn weer 
teruggekeerd in ons dorp.  
We maken ons op voor een nieuw winterseizoen.  
 
In de vorige editie van de “Beijerlandsche Berichten” informeerden wij u 
over de inventarisatie van ons fotoarchief. Dit is nu voltooid en zijn er 
ca. 5000 foto`s op volgorde van straten en gebeurtenissen 
gearchiveerd. Zo mogelijk met een datum en de maker van de foto.  
Voor belangstellenden zijn deze elke 2

e
 donderdag van de maand te 

zien in ons Historisch Informatiepunt. 
 
Dus heeft u nog foto`s in het bezit laat ze ons scannen voor in het 
archief. Uiteraard krijgt u alles weer netjes terug. 
 
In deze editie kunt u een artikel lezen over de onbekende  
Philip van Dijk, die hofschilder werd.  
 
Op 3 september komt radio Rijnmond naar Oud-Beijerland en zal  
Pieter Jan in `t Veld in het programma ”middag aan de Maas” iets 
vertellen over deze in Oud-Beijerland geboren schilder. 
 
Op 11 september wordt in de bibliotheek onze nieuwe film van de Oud-
Beijerlandse Cultuur route vertoond. Verder staat onze vereniging op  
13 september traditiegetrouw op de jaarmarkt/open monumentendag en 
wordt voornoemde film vertoond in het Oude Raadhuis.   
Op onze kraam zijn de oude foto’s over dit onderwerp te bewonderen. 
 
Verder is op 16 oktober onze jaarlijkse leden- en donateur avond 
gepland. Noteer deze datum vast in uw agenda. 

 
 
 
 

Het bestuur.  
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Door Pieter Jan in `t Veld. 

 
Enkele maanden geleden kregen wij de vraag van een lid van de 
vereniging of wij iets wisten van een zekere Ph.van Dijk waarvan enkele 
schilderijen hangen in de Galerij Willem V in Den Haag, een onderdeel 
van Het Mauritshuis. 
Na wat speurwerk en contact met het Mauritshuis bleek dat er al veel 
bekend was over deze Philip van Dijk. Hieronder volgt het verhaal. 
 

Philip van Dijk,   
een onbekende Oud-Beijerlander die hofschilder werd. 

 
Philip van Dijk is geboren in Oud-Beijerland, waarschijnlijk op 10 januari 
1683 en gedoopt op 31 januari 1683, als Philipus in de dorpskerk,   
zoon van de lakenverkoper Adriaan (Ary) Jacobse van Dijk en  
Elisabeth (Lysbeth) Melsse(n) van Wijngaarden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment doopregister van Philip van Dijk 
 

Advertentie: 
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Philip van Dijk  was een van de meest gewilde schilders in Den Haag in 
het tweede kwart van de 18

e
 eeuw.  

Zijn verfijnde genrescènes en elegante portretten waren enorm 
populair. Hij had als bijnaam de kleine van Dijck, vrij naar de Vlaamse 
17

e
 eeuwse schilder Anthony van Dijck. 

Volgens bronnen is hij in de leer geweest bij de Rotterdamse schilder 
Adriaen van der Werff.  Dan vertrekt hij naar Middelburg waar hij op 22 
maart 1708 is ingeschreven in het St. Lucasgilde.  
Wellicht heeft hij tijdens zijn verblijf in Rotterdam zijn toekomstige 
echtgenote ontmoet want, in Rotterdam treed hij op 5 december 1708 in 
het huwelijk met Geertruyd van Beekhuijzen. 
In 1718 komen wij hem weer tegen wanneer hij zich op 19 november  
inschrijft bij de Haagse Confrerie-kamer Pictura. (genootschap van 
kunstenaars opgericht in 1656 te Den Haag) .Hij verwierf in Den Haag 
grote faam als schilder en kunsthandelaar. Ook verzorgde hij de 
verzamelingen van de families Wasse-naer Obdam, Schuylen-burgh en 
Dishoek.   
Philip van Dijk zou  tot in 1725 in Den Haag  blijven. Want dan wordt hij 
hofschilder aan het hof van landgraaf  Willem VIII van Hessen- Kassel, 
een van de belangrijkste verzamelaars van de 17

e
 eeuwse Nederlandse 

schilderijen in Duitsland.  
Niet alleen leverde Van Dijk portretten aan de prins maar kon als 
kunsthandelaar diverse schilderijen aan de vorst leveren.  Hij bleef daar  
tot 1736.   
In 1737 komen wij hem weer tegen in Middelburg want dan betaalt hij 
zijn achterstallige contributie aan het St. Lucasgilde. 

Advertentie: 
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Advertentie:  

 
Het echtpaar Van Dijk bleef kinderloos maar adopteerde wel een 
zoontje van een nicht.  
Deze stiefzoon Philip Bartolomeus van der Linden van Dijk, ook leerling 
van Philip van Dijk, is een vrijwel onbekend gebleven portretschilder. 
Onder de bewonderaars van Philip van Dijk is ook de Friese stadhouder 
prins Willem Karel Hendrik Friso van Oranje Nassau. Deze Friese 
stadhouder, die  na de dood van Koning- Stadhouder Willem III, 
stadhouder Willem IV werd. Deze Friese stadhouder had volgens een 
inventarisatie uit 1731 van de collectie van Het Princessehof te 
Leeuwarden al schilderijen van Philip van Dijk in bezit. In 1733 
portretteerde Philip van Dijk de stadhouder en in 1734 schilderde hij 
een dubbelportret van de stadhouder en zijn echtgenote Anna van 
Hannover.  
Ook bemiddelde Philip van Dijk voor de stadhouder  in 1733 op de 
veiling Bout, waaronder Rembrandts “Loflied van Simeon”.  
Welke later deel zou uitmaken van de  stadhouderlijke collectie op 
paleis Het Loo. Uit bewaard gebleven correspondentie tussen de 
stadhouder en Philip van Dijk weten we meer over de rol van Philip van 
Dijk op het verzamelbeleid van Willem IV. 
De collectie van Stadhouder prins Willem IV ging over op zijn zoon 
Willem V. en is te zien in de Galerij Willem V in Den Haag.   
Philip van Dijk overleed op 70 jarige leeftijd, op 2 februari 1753 te Den 
Haag. Enkele maanden na zijn overlijden werd zijn uit165 schilderijen 
bestaande verzameling geveild. 
Philip van Dijk schilderde behalve schilderijen ook miniaturen en deco-
reerde met zijn schilderwerk interieurs van woningen. Hij schilderde 
portretten, historische en allegorische voorstellingen en genrestukken.  
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Op een veiling 
van 14 april 1728 
van de collectie 
van de bekende 
Amsterdamse 
verzamelaar 
Anthony Grill 
bevond zich 
onder nummer 17 
het schilderij 
“Fiool- Speelder 
en Sangertje in 
een Nisje,  “edel 
en fraei 
geschilder door 
Ph. Van Dijk” het 
werd verkocht 
voor Fl. 175,--. 
Daarmee was dit 
schilderij op de 
veiling een van 
de duurste van 
een nog  levende 
meester. 
Hij leidde diverse 
schilders en 
tekenaars op aan 
Haagsche 
Teeken- 
Academie zoals:  
Jan Augustini, 
J.H.Bernards, 
P.M.Brasser,  
Jan George 
Freezen, Philip 

van der Linden van Dijk, Louis de Moni* en Henri Pothoven. Henri van 
Pothoven, die gehuwd was met een nicht van Van Dijk,  maakte een 
portret van hem als voorstudie voor een prent van Jacob Houbraken. 
 

.Stadhouder Willem IV 
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In de periode 1931- 1945 
stond een fragment van het 
schilderij “de luitspeelster” op 
het biljet van Fl. 100,--. 
 
Wie meer wil weten over deze 
Oud-Beijer-landse meester  
kan het dossier vinden in het:   
 
“Historisch InformatiePunt” 
van de Historische Vereniging 
Oud-Beijerland, waar ook 
transcripties zijn van  vier 
brieven van Willem IV en 
Philip van Dijk.  
Er is ook een uitgebreide lijst 
van alle gebruikte bronnen. 
 
 
 
 
 

 
 

Advertentie: 

Philip van Dijk, getekend door 
Henri Pothoven  
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Vier schilderijen van Philip van Dijk zijn te zien in Galerij Willem V te 

Den Haag 

. 
 

<“Judith met het 
hoofd van Holofernes” 
1726, olieverf op 
paneel 27,7 x 30,5 
cm. 
Galerij Willem V Den 
Haag. 

 

 
Dit artikel kwam tot 
stand met 
medewerking van 
mevrouw Geerte 
Broersma van het 
Mauritshuis te Den 
Haag. 
 
 

Advertentie: 
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Het bewogen leven van Maria de Vroedt, 

de zus van mijn overgrootvader. 
door Lex de Vroedt 

 
Tijdens mijn onderzoek naar het wel en wee van mijn familie trof ik iets 
vreemds aan in de overlijdensakte van Maria de Vroedt, de dochter van 
mijn betovergrootouders Dirk de Vroedt en Jacoba Vermaas. Haar man 
Engel Achterberg bleek zonder bekende woon of verblijfplaats 
verdwenen…… Zoals uit de loop van mijn verhaal blijkt, kreeg ik in 
2013 via internet het antwoord in de schoot geworpen! Maar zoals zo 
vaak bij familieonderzoeken: beantwoording van een vraag roept 
meestal nieuwe vragen op. 
Maria de Vroedt werd geboren op 27 juni 1836 in Oud-Beijerland, als 
dochter van de bezemmaker, winkelier en koopman Dirk de Vroedt en 
Jacoba Vermaas. Maria groeide op aan de Kerkstraat, waar haar 
ouders een woon/winkelhuis en een schuur hadden op de hoek met de 
huidige Middelstraat. In die tijd werd dit straatje aangeduid als de 
Dorpsslop en later als Overslop. Hoewel hij er al in 1835 woonde, kocht 
Dirk dit perceel in 1839.  
  

 
 
 
 
Het perceel, aangeduid 
met nummer 172, dat 
Dirk de Vroedt bezat en 
met zijn gezin bewoonde.  
Het perceel werd 
begrensd door de 
Kerkstraat, de Dorpsslop 
en aan de achterzijde 
door de Nobelsloot.   
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De Kerkstraat begin 1900. 

Rechts achter de paard en wagen woonden Dirk de Vroedt  
en zijn gezin. 

 

In 1854 kocht de vader van Maria een huis met erf en een achter het 
huis staande grote schuur tussen de Oostdijk en de Haven. Dit perceel 
was vroeger in gebruik als scheepstimmerwerf. Dit is het huidige pand 
Oostdijk 57, de basis van het latere DAVO-familiebedrijf 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Het perceel Oostdijk met 
kadastraal nummer 354, 
dat  
Dirk de Vroedt  
in 1854 van  
Arie de Koning Arieszoon 
kocht. 
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De Oostdijk begin 1900, met het luifel nr.57  

 

Terwijl zijn oudste zoon Jan aan de Kerkstraat bleef wonen en werken, 
vestigde Dirk de Vroedt zijn bezemmakerij en handel in 
kruidenierswaren in zijn nieuwe woon- en bedrijfspand aan de Oostdijk.  
 

Maria trouwt met grutter Adrianus van der Laan                      
Maria kreeg de handel in kruideniers en koloniale waren via haar 
ouders met de paplepel ingegoten en het was dan ook niet vreemd, dat 
zij in 1864 met de grutter Adrianus van der Laan trouwde. Van der Laan 
was in 1838, als zoon van de koopman/winkelier Jan Hendriks van der 
Laan en Neeltje van Grondelle, in Oud-Beijerland geboren. 
Adrianus en Maria runden een winkel in de Schoolstraat met het 
toenmalig nummer 237. Dit pand kocht Van der Laan  in 1863, kort voor 
zijn huwelijk met Maria. Terwijl Maria in de winkel stond en haar 
kruideniers en grutterswaren verkocht, reed haar man Adrianus de 
waren met paard en wagen uit. Zij kregen geen kinderen. Adrianus zou, 
net zoals zijn ouders, op jonge leeftijd overlijden. Dat gebeurde in 1873. 
Hij werd slechts 34 jaar.  
Maria moest noodgedwongen haar winkel alleen voortzetten. 
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De Schoolstraat  (ansichtkaart begin 1900) 
 

Na het overlijden van haar man hertrouwt Maria 
Een jaar na het overlijden van Adrianus van der Laan trouwde Maria 
met de 22-jarige koopman Engel Achterberg  uit Goudswaard, zoon van 
de landbouwer Engel Achterberg en Nelletje Schuddebeurs. Engel werd 
geboren op 17 mei 1851 in Goudswaard. Hun huwelijk vond plaats in 
Oud-Beijerland op 5 maart 1874. Bij het huwelijk waren er geen 
familieleden als getuige. Was dat misschien een teken aan de wand….. 
 
 
 
 
 

 
Detail huwelijksakte tweede huwelijk van Maria de Vroedt 

 

Maria en Engel kregen drie dochters, die allen kort na hun geboorte 
overleden: Nelletje Jacoba in 1875, Jacoba Nelletje in 1876 en Jacoba 
Nelletje in 1879. 
In 1881 verkocht Maria Achterberg-de Vroedt haar woonwinkelpand 
aan de Schoolstraat. Volgens de notariële akte werd zij hierbij 
bijgestaan door haar man Engel Achterberg. Koper was de veehouder 
Cornelis Huibrecht Arie de Koning, die voor het perceel f.2300 betaalde.  
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Volgens een aantekening in het “Kohier van de hoofdelijke omslag 
voor het dienstjaar 1884” stond Cornelis Huibrecht Arie de Koning 

 inderdaad ingeschreven in zijn gekochte woning nr. B88. 

 
Nog op dezelfde dag van de verkoop van  het woon/winkelpand van 
Maria, kocht Engel Achterberg van de bierhandelaar Leendert van 
Bochove Corstiaanszoon een huis, pakhuis en erf aan de Havendam 
met nr. 490, kadastraal bekend onder Sectie A nr. 441, groot 3 aren en 
3 centiaren.  
Achterberg betaalde f.3500.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Havendam met haven 
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Volgens een inschrijving in het ‘Kohier van de hoofdelijke omslag voor 
het dienstjaar 1884’ was Engel Achterberg bierslijter en stond hij 
ingeschreven in zijn woning aan de Havendam  nummer B 490.  
 

Inschrijving van de bierslijter Engel Achterberg voor de ‘Hoofdelijke omslag’ 
voor het jaar 1884 in Oud-Beijerland. 

 

In het ‘Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard, 
IJsselmonde en Vlaardingen’ van 1893 trof ik een advertentie waarin 
Engel zijn verschillende soorten bier en limonades aanprees. Hij 
noemde zijn bedrijf de ‘Mineraalfabriek De Hoeksche Waard’. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertentie van Engel Achterberg uit het ‘Nieuwsblad gewijd aan de belangen 
van De Hoeksche Waard, IJsselmonde en Vlaardingen’  van 1893 

 

In 1886 kregen Maria en Engel uit de erfenis van de in 1880 overleden 
Dirk de Vroedt, vader van Maria, een bedrag van  f. 1111.44. 
Volgens de notariële akte heeft Engel dit bedrag geïnd. 
Uit een advertentie in de krant “Het Nieuws van den Dag’ van  
25 februari 1890 begreep ik dat Engel als bemiddelaar optrad bij de 
verkoop van het ouderlijk huis van Maria op de hoek Kerkstraat-
Middelstraat. Op dat moment werd dit pand nog bewoond door  
Jan de Vroedt, broer van Maria.  
Jan zou in mei verhuizen naar de woning Oostdijk (57). 
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< Advertentie in 
‘Het Nieuws van de Dag’ 
van 25 februari 1890 

 

Of de verkoop doorging en hoe deze verliep, heb ik nog niet kunnen 
vaststellen.   
 

Faillissement Engel Achterberg   
In 1894 ging Engel Achterberg failliet. Engel probeerde goederen aan 
zijn faillissement te onttrekken. Dit werd ontdekt en Engel werd op 
vrijdag 1 juni 1894 aangehouden en in Dordrecht in verzekering 
gesteld. De door hem onttrokken goederen werden in Krooswijk onder 
de gemeente Mijnsheerenland opgespoord en in beslag genomen.  

Dit waren volgens het 
plaatselijk 
krantenbericht: onder 
andere gouden en 
zilveren voorwerpen, 
mannen en 
vrouwenkleren, 
beddengoed en linnen. 
 
  << Krantenbericht  
  d.d. 2 juni 1894 met de 
aanhouding van Engel  
 
 
 
< Krantenbericht  
d.d. 28 juli 1894  
betreffende de strafeis 
 



BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 17
e jaargang nr. 55 – september 2014. 

 

 

www.hvobl.nl 
 

17 

Advertentie 
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< Krantenbericht d.d.11 
augustus 1894 
betreffende het vonnis 
 

De Arrondissement 
Rechtbank Dordrecht veroor-
deelde Engel werd terzake 
van bedrieglijke bankbreuk 
tot een gevangenisstraf van 
zes maanden. Op donder-
dagmorgen 13 september 
1894 werden alle goederen, 
die behoorden tot de failliete 
inboedel van Engel Achter-
berg door de deurwaarder 
Den Boer publiekelijk ver-
kocht. Deze verkoping vond 
’s morgens plaats voor de 
woning van Engel en Maria 
aan de Havendam  en 
vervolgens in de middag 
voor het Kantongerechts-
gebouw aan de Steenen-
straat  in Oud-Beijerland. 
Wat met het pand van Engel 
en Maria aan de Havendam 
gebeurde, weet ik niet. 
Zowel in de kranten als in de 
notariële akten uit de jaren 
1894 en 1895 vond ik geen 
berichten van een al dan niet 
gedwongen verkoop. 
 

 
< Krantenbericht betreffende de 
publiekelijke verkoop van de 
inboedel van de failliete Engel 
Achterberg d.d.  
5 september 1894 
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Raadselachtige verhuizing 
Opmerkelijk vond ik de verhuizing van de berooide Engel en Maria van 
Oud-Beijerland naar Amsterdam. Zij vestigden zich er op 3 april 1895 
en vertrokken weer op 19 december. Onduidelijk is of deze verhuizing 
te maken had met de gevangenisstraf van Engel en/of  een tijdelijke 
vlucht uit Oud-Beijerland. In die korte periode in Amsterdam woonden 
zij op maar liefst zes verschillende woonadressen. Hoewel zij volgens 
de gemeente Amsterdam naar Rotterdam vertrokken, vond ik in het 
bevolkingsregister van Rotterdam geen inschrijving. 

Detail  inschrijving van Engel en Maria in het bevolkingsregister van de 
gemeente Amsterdam 

 
Advertentie: 

Echtscheiding of bigamie  
Zoals ik in de aanhef van mijn verhaal schreef, overleed  Maria 
Achterberg-de Vroedt in 1918  in Oud-Beijerland In haar overlijdensakte 
stond, dat haar echtgenoot zonder bekende woon of verblijfplaats 
afwezig was. 
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Detail akte overlijden van Maria de Vroedt 

 

Begin 2013 vond ik op internet een discussie over de levenswandel van 
Engel Achterberg. Hierover had ik mailcontact met de 65-jarige en in 
Nieuw-Zeeland wonende Jan Achterberg, een nazaat van een neef van 
Engel.                       Dit leverde mij het volgende verhaal op:                                                                                               
Engel reisde op 7 februari 1903 met  het stoomschip ‘Philadelphia’ van 
de ‘American Line’ vanuit Southampton naar New York, waar hij op 15 
februari met  1500 dollar op zak arriveerde. Als beroep gaf hij op bakker 
te zijn. Engel was in gezelschap van de 25-jarige Nelly of  Neely 
Achterberg. Aanvankelijk werd gedacht dat Engel met zijn oudste  
dochter Nelletje Jacoba naar Amerika emigreerde. Omdat zijn dochters 
alle drie kort na hun geboorte overleden, was dit onmogelijk. Voorts 
werd gedacht aan een paar nichtjes van Engel. Volgens Jan Achterberg 
zijn er paar mogelijkheden. Hij denkt aan nichtje Nelletje Teuntje 
Vermaat, dochter van Nelletje Achterberg, de zus van Engel en haar 
man Bastiaan Vermaat. Deze Nelletje was geboren op 27 mei 1877 en 
tijdens de bootreis 25 jaar. Een tweede mogelijkheid is nicht Nelletje 
Achterberg, de toen 21-jarige dochter van zijn broer Willem Achterberg 
en diens vrouw Paulina Heikoop. Van emigratie bleek bij beide nichten  
geen sprake. Zij bouwden ieder een bestaan op in de Hoeksche Waard. 
Nelletje Teuntje Vermaat trouwde in 1909 met Rokus Groeneveld en 
Nelletje Achterberg trouwde in 1905 in Zuid-Beijerland met Arie Boot. 
Dus de reispartner van Engel blijft een groot vraagteken. Reisden Engel 
en Nelly als getrouwd stel, als vader en dochter, of als oom en nicht?   
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 Detail 
passagierslijst van 
s.s. Philadelphia 
met de namen 
van  
Engel Achterberg 
en Nelly 
Achterberg 

 

< Een schaal-
model van de  
s.s. Phidalphia, 
Engel begint 
nieuw leven in 
Amerika 
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Engel gaf op de passagierslijst van de Philadelphia aan, dat hij op reis 
was naar zijn zwager Pieter Maris in Edgerton in de staat Minnesota, 
een gebied, waar veel Nederlanders woonden en werkten. Pieter Maris 
was boer en getrouwd met Lena Vermaat.                                       
In Nederland woonden zij onder andere in Goudswaard, de gemeente 
waar Engel was geboren en getogen. Later kochten Pieter en Lena 
Maris het hotel ‘De Oude Maas’ bij het Havenhoofd  in Oud-Beijerland 
en de aanlegplaats van de ‘stoomboten’. Op het pand nam Maris in 
1887 een hypotheek van f.3000. Omdat hij in 1889 niet meer voldeed 
aan de betaling van de rente en aflossing, ging de hypotheek-
verstrekker  over  tot gedwongen verkoop. Omdat Pieter Maris toen al 
vertrokken was naar Amerika, moest zijn vrouw, die met de kinderen 
was achtergebleven, aan deze verkoop meewerken. Het hotel met 
inventaris werd voor f.2910 gekocht door de goud en zilversmid en 
hypotheekverstrekker Jacob Morks Johanneszoon uit Dordrecht. In 
1892 reisde Lena Vermaat met een aantal kinderen naar Amerika. 
Hoewel Engel aangaf, dat Pieter zijn zwager was, kon ik een 
familieband tussen beiden niet vaststellen. Engel werd in Amerika land-
bouwer (kweker). 

 
Maria Achterberg-de Vroedt aan haar lot overgelaten 

Ik geloof niet, dat Maria op de hoogte was van de emigratie van haar 
man. Waar en hoe zij in Oud-Beijerland verder leefde is onbekend. Het 
lijkt mij, dat zij door Engel aan haar lot was overgelaten. Hoewel ik van 
een verkoop van hun woning aan de Havendam  nog geen akte of 
bericht vond, lijkt het mij  onwaarschijnlijk, dat zij aan de Havendam   
bleef wonen. Hoe zou Engel anders aan een bedrag van 1500 dollar 
zijn gekomen… 
Engel Achterberg trouwde op 10 juni 1908 in Grand Rapids in de staat 
Kent met de 32-jarige Anna Scheele. Volgens de huwelijksakte was 
Engel 47 jaar, terwijl hij in werkelijkheid 57 jaar was. Buiten deze leugen 
over zijn leeftijd, verzweeg hij ook, dat hij in Nederland nog een vrouw 
had!                                                                 
Anna was geboren in Hoek (gemeente Terneuzen) op 20 juli 1875.  
Zij was op 4 november 1907 vanuit Rotterdam met de ‘Rijndam’ in New 
York aangekomen, op weg naar haar oom Jan Scheele en zijn vrouw 
Neeltje Jansen, die in de Freemondstreet 23 in Grand Rapids woonden. 
Het stel werd getrouwd door dominee F. Lubbers. Bij het huwelijk waren 
de vrouw van de dominee en oom John Scheele getuige.   
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Detail huwelijksinschrijving van Engel Achterberg en Anna Scheele 

 
In 1910 woonden Engel en Anna Holland Ward 5 in Ottowa in de staat 
Michigan en in 1920 in Redlands, San Bernardino in de staat Californië.   
In 1921 werd Engel ziek en overleed in het County Hospital in 
Redlands, San Bernardino. Op 20 januari 1922 werd hij begraven in het 
Hillside Memorial Park Cementery.   
Anna  keerde terug naar Nederland en woonde respectievelijk in 1932 
in Oostkapelle en in 1934 in Middelburg, waar zij op 16 maart 1950 
overleed.  

 
 
 
 
 

< Overlijdensbericht Anna 
Scheele uit de Zeeuwse krant 
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