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Cadzand, 19 oktober--1990

Robijn

ster-ntjeslaan 4
4506 JM CADZAND.
tel. 01179-1288

Geachte heer- Kr-abbendam,

Naar aanleiding van persberichten doe ik u ingesloten toekomen
2 kopieen van brieven van familieleden uit Amerika:
a.

een brief van James Fox d.d.
Jacobus

20 december

1950, juiste naam

Focke, geboren op 4 februari 1879 te Cadzand, die

op 2 februari 1897 met zijn ouders Abraham Focke, geboren
op 22 maart 1842 te St Anna ter Muiden en Sara van Hanegem,
geboren op 1 maart 1850 te Cadzand, naar Amer-ika is
vertrokken.
lane,

Met zijn dochter Delia Van Acker-Fox, 8 Hemlock

Williamson NY 14589·,

correspondeer ik regelmatig,

aangezie~zij een achternicht van mijn vrouw C. Focke ~s;
b. een brief van Isaac De Wolf d.d.

22 februari 1955,-geboren

op 7 maart 1883 te Cadzand, die op 10 april 1903 naar
Amerika is vertrokken, voorafgegaan door zijn broers Jannis
en Pieter in 1902, in de bevolkingsregisters ver-meld naar
Calmezoostaat Misihun. Met diens dochter Adriana De Wolf, ~
1200 Banbury Road Ap~. 2, Kalamazoo, Mich. 49001, correspondeer ik eveneens regelmatig. Deze

brief van_1955

was

Dok 1 Pg.1 Rg 12,28c Po

z

ge~icht aan mijn vade~ J.W. Robijn en na diens ov¢e~lijden in

-

1984 heb ik de kontakten weer vo'b~tgezet.
Bovendien heb ik met ve~schillende ve~~e familieleden kontakten, waa~van ik nog 1-b~ief

heb kunnen achte~hal€n, omdat

mijn zuste~ voo~heen de co~re~pondentie ve~zorgde, die niet
mee~ in leven is. Deze b~ief van Ethel Russell (de Ruijssche~)
gaat als kopie hie~bij. Haa~ g~ootvade~ Jacob de Ruijsscher,
gebo~en op 3 maa~t 1840 in Zuidzande,a~~ivee~de op 5"juni

1863

in Amerika na een ~eis van 90 dagen in een zeilboot met 3 masten en vestigde zich in Pultneyville, Wayne County als boe~.
Hij huwde Catha~ina

Ie Roy, gebo~en op 23 mei 1839 in

Bie~vliet, aangekomen in Ame~ika op 7 decembe~ 1864.
Ik ben ook in het bezit van een aantal kopieen van b~ieven van
emig~anten uit West Ze~uws-Vlaande~en, die ~ond 1847 emig~eerden] uit de ja~en 1851 tot 1874. De b~ieven zijn in het bezit
van de hee~ J. de Zeeuw, Gladiolenlaan 27, 4542 CX Hoek, die
hopelijk be~eid zal zijn daarvan kopieen te verst~ekken aan u.
Met deze gegevens hoop ik u van dienst te zijn geweest.
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