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Een briefje naar Schenectady  

 

 
Jan Noordegraaf 

 

In het inmiddels befaamde corpus Brieven als buit vind je ook een brief die gericht is aan een 

adres op de Leidse Breestraat en die AD 1664 geschreven is in het verre ‘Snechtendeel ijn nijeu 

neederlant’. Dat is Schenectady, een plaats zo’n 24 km ten noorden van Albany, NY. Jaren later, 

zo blijkt, correspondeert men er nog steeds in het zogeheten ‘Leeg Duits’. Voor de gelegenheid 

ontleen ik aan de bloemlezing (i.v.) Brieven uit Noord-Amerika van Clara van Beek een briefje 

van Trientje Kouwenhoven aan haar broer in Schenectady.  

 

te bestelle aen jan mebee in shoneghtonde 

 

new yorek 5 october 1718 

 

eerwaarde broer, 

ik heb niet veel te schriven als de groeteness 

dat wy nogh in goede gesontheyt syn en eveness dat 

het met u ock is en vorders niet meer 

als dat ik u gelt na myn best goedunke uyt gegeht heb  

 

en de pries van het lake en stuf is in het stof op een  

pampiertje en de pries van komberse [wollen stof] is 30 gulde het stuck 

en de pries van de ore ringetjes is 37 gulde  

en het overschot van het gelt heb ik aen suyker uyt gelyt 

150 pont groswyght en u doghter grietje heft daer 2 dalders in. 

en verder niet meer als verblive u dienstwilge suster 

 

trientje kouenoven 

 

 

Deze brief is wél goed aangekomen.  
 


