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Afdeling lanceert digitale nieuwsbrief 

De financiële bijdrage vanuit de landelijke vereniging 
valt in 2020 lager uit voor de afdeling. Gevolg hiervan 
is dat het bestuur met minder middelen zoveel als 
mogelijk probeert de dienstverlening op hetzelfde peil 
te houden als voorheen het geval was. 

Het afdelingsblad en de organisatie van jaarlijks negen 
activiteiten/bijeenkomsten leggen een groot beslag op 
de begroting. 

Zoals in het woord van de redactie van maart 2020 
(afdelingsblad 83) is aangegeven, is het besluit geno-
men om het aantal edities van ‘Genealogie langs Peel 
en Maas’ te verminderen van 3 naar 2 per jaar. 

Om te voorkomen dat het aantal pagina’s artikelen 
hiervan de dupe wordt, is gelijktijdig het besluit 
genomen om meer informatie te delen met de leden 
via e-mail. 

Dat gaat in de vorm van digitale nieuwsbrieven waar-
van u nu de eerste onder ogen heeft. Met de nieuws-
brieven wordt het wegvallen van een editie per jaar 
deels gecompenseerd. 

Het voordeel van een digitale nieuwsbrief is ook dat 
sneller op actualiteit ingespeeld kan worden, zoals uit 
het nevenstaande bericht duidelijk naar voren komt. 

Het bestuur hoopt dat de nieuwsbrief in een behoefte 
gaat voorzien en een waardevolle bijdrage wordt in de 
communicatie met de leden. 

 

 

Dag van de familiegeschiedenis afgelast 

De ontwikkelingen met betrekking tot de uitbraak en 
verspreiding van het corona-virus hebben ertoe geleid 
dat besloten is tot het afgelasten van de Dag van de 
familiegeschiedenis, die zou worden gehouden op 
zaterdag 21 maart a.s. 

Met het besluit wordt gehoor gegeven aan de oproep 
om 'sociale onthouding' in acht te nemen en zo mee te 
helpen aan het grotere belang van het voorkomen van 
een verdere verspreiding van het virus. 

In overleg met de deelnemers aan de dag wordt 
gekeken naar de mogelijkheid om de Dag van de 
familiegeschiedenis nu in het najaar van 2020 te 
houden.  

http://lvc.ngv-afdelingen.nl/


 

 

 

Vanaf midden augustus 1676 kwamen gewonde 
soldaten per schip uit Maastricht in Grave aan. Voor 
het transport van zieke en gewonde Staatse soldaten 
van Maastricht naar Grave werden schepen en ponten 
vrijgemaakt. 
In Grave werd men min of meer overvallen door de 
snelle aanvoer van het grote aantal zwaar gewonde 
Staatse soldaten uit Maastricht. In het begin waren het 
maar een paar gewonden, die in de nieuwgebouwde 
Maashaven van Grave aan land geholpen werden. 
Ongetwijfeld zullen verschillende ernstig gewonden de 
scheepstocht van Maastricht naar Grave niet overleefd 
hebben en aan land zijn gezet. Een zeemansgraf zal 
door de geringe diepte van de Maas niet gekund 
hebben. 
 
Persoonsnamen van gewonde soldaten en andere 
personen, voorkomende in het artikel (tussen haakjes 
telkens het paginanummer), tussendoor zijn enkele 
details toegevoegd:  
 
De Graafse burgemeester Verbolt (p.39); Schepen 
Koevenhoven (39); Ontvanger Scotte (p.39). 
Meester chirurgijn Cristoffel Dietz van Nijmegen (p.40); 
De Graafse predikant Huijts (p.40); De predikant 
Ardenne (p.40); Kerkelijk voorzanger Arnold Rebons als 
ziekentrooster (p.40); Stadhouder Willem III (p.41); De 
nieuwe burgemeester Cornelis van Koevenhoven 
(p.42). 
 

Dokter of chirurgijn Jan Crijns (p.44); Peter van 
Rosmalen (p.45); Hoofd medicijnendoctor van het 
Staatse leger werd Benjamin Broeckhuysen; van het 
hospitaal of gasthuis van ’s-Hertogenbosch benoemd 
(p.45). 
 
Op 18 aug.1676 Willem van Groeningen als gewonde 
ondergebracht (p.47). Zwaar geblesseerde soldaat was 
Bastiaens Ballens (p.47); De gewonde korporaal 
Hendrick Crommenstock (p.47); Soldaat Jan Rens 
(p.47); De gewonde militair Jan Sonderlant (p.47); 
Hendrik Brukel (p.47); Derrick Aberams (p.47); De 
gewonde Gerrit Frans (p.48); Burgemeester 
Koevenhoven van Grave (p.48). 
 
De zwaargewonde Jan van Papendreg/Papendrech, die 
op 18 augustus 1676 in het Heilige Geesthuis 
verpleegd werd. Hij stierf er op 2 september 1676 
(p.48). 
 
Compagnon Christiaen Eenhoorent (p.49); Jan Jans, de 
derde ernstig gewonde soldaat (p.49). De gequetste 
Thonis Bosman (p.49); De zwaargewonde Hans van de 
Vaan (p.49); Joost de Coninck (p.49); Soldaat Court 
Jans (p.49); Gewonde Bernt Derricx (p.50). 
 
Soldaat Jan Christaens (p.50); Soldaat Casper Tou(w) 
(p.50); Gewonde soldaat Bernart Labo met zijn vrouw 
(p.50);  Militaire patient Peter  Sterck (p.50);  Gewonde  

De verpleging van gewonde soldaten in Grave als gevolg van het mislukte Staats beleg 
van bezet Maastricht in 1676 
 

Auteur: Rien van den Brand, Venray, november 2019 
Gepubliceerd in: Opstellen aangeboden aan mr. dr. Jacques van Rensch ter gelegenheid van zijn afscheid op 13 
november 2019, “ Liber Amicorum ‘Rijksarchivaris in een land zonder grenzen”, Publicatie nr. 7 van het Regionaal 
Historisch Centrum Limburg, Berg en Terblijt 2019. p. 35 – 60.  ISBN 978-90-78371-03-8 



 

 

 

soldaat Labootzier (p.50); Gewonde Willem Keller 
(p.50); Soldaat Jurrien Driessen (p.51); Overleden 
soldaat Jan Verdonck (p.51) Soldaat Jan Huijsman 
(p.51); Overleden Willem Arrell (p.51); Overleden 
soldaat Jan Socke (p.51); Antoon van Dijck (p.52); 
Jacob de Smit (p.52); Michiel Frits (p.52); Cornelis 
Goethart (p.52); Jan Bossen (p.52); Daniel de Bruijn 
(p.52); Thomas Goede (p.53); Wouter Ligboddij (p.53); 
Hendrick Janss(en) (p.53); Hendrick Meson (?) (p.53); 
Jan Beijers (p.53); Jan Sparrick (p.53); Derrick van 
Zittart (p.53). 
 

 

Peter Leydecker (p.54); Derrick Bruijn (p.54); Willem 
Bruijn (p.54); Joost Jaspers (p.54); Jan Fransen, pag 
54); Willem Pastoor, pag, 54); Willem Wollif (p.54);, 
Hendrick Janss(en) (p.54); Jan Willems (p.55); Jan van 
Dellift (p.55); Cornelis Goedhart (p.55); Sjan Bohlu of 
Bohsu (p.55); Louwijs Sjaech (p.55); Herman Hend 
(p.55); Hendrick Jans (p.56). 
 
Op 5 september 1676 werd de ernstig gewonde 
Hendrick Jans in de Graafse haven uit het schip van 
Maastricht gedragen en naar het Heilige Geesthuis 
gebracht. Slechts negen dagen bracht hij erdoor, 
totdat hij op 13 september 1676 stierf. Hij werd in een 
kist begraven. 
 
Rurich Aelberts (p.56); Lambert Coetsier, of Goethaer 
(p.57); Jacob Goetwalt (p.57); Cornelis Plaat (p.57); 
Gerrit Willems (p.57); Jan van Dellift (p.57); Herman 
Barichrinck (p.58);  Huybert Vonck (p.58); Joost de 
Coninck (p.58); Court Jans (p.58). 
 
Hiermee eindigen de namenlijsten van verpleegde 
gewonden en gestorvenen in Grave. 
 
Uit de verschillende bij het beleg van Maastricht 
betrokken regimenten, ongeveer 25 compagnieen, zijn 
ruim honderd gewonden in Grave voor verpleging 
terecht gekomen. De gemiddelde verpleegkosten per 
gewonde bedroegen meestal vijf stuiver per dag. Een 
dergelijke verpleging duurde gemiddeld meer dan vijf 
weken. Van de circa honderd gewonden is in Grave 
ruim tien procent komen te overlijden. Daarbij zijn niet 
een onbekend aantal zwaar gewonden geteld, die 
onderweg tijdens de Maastocht naar Grave bezweken 
zijn. Deze bijdrage heeft een paar aspecten belicht uit 
het oorlogsverleden van soldaten, die in de jaren 1675 
tot 1680 in krijgsdienst waren bij het Staatse leger in 
Maastricht en Grave. 
Het moge duidelijk zijn dat de soldaten niet alleen uit 
Maastricht afkomstig waren maar uit heel Nederland. 
 
Met dank aan Kees Goossens (overleden 22 oktober 
2019) en Arno Coopmans (Stichting Erfgoed Maaszicht 
Grave) voor het attenderen op en de geboden hulp 
met het fotograferen van het Archief van het Sint-
Catharinagasthuis (Grave), in het bijzonder inv.nr. 487 
bevattende een aparte bijlage over gewonde Staatse 
soldaten uit Maastricht. 
 

Thomas Goede verbleef slechts zes dagen ‘in den 
bracken’ te Grave. Hij vertrok op 24 augustus 1676 
weer naar zijn onderdeel. Het herstel van Wouter 
Ligboddij nam 54 dagen in beslag en hij kon op 13 
oktober 1676 naar zijn onderdeel terugkeren. De 
derde patient Hendrick Janssen onderging van 20 
augustus tot 25 november 1676 een langdurige 
verpleging van 87 dagen. Dat gebeurde op twee 
plaatsen, eerst in de St-Jacobsbarakken en daarna in 
het Geesthuis te Grave. Wat korter, namelijk 49 
dagen, duurde de verpleging van Hendrick Meson in 
het Heilige Geesthuis. Hij keerde op 28 oktober 1676 
terug naar zijn militair onderdeel. 

Compagnie van kapitein Drost 
Deze compagnie had een gewonde te betreuren 
waarvan het leven niet gered kon worden, namelijk 
Jan Beijers. Van 18 augustus tot 17 september 1676 
probeerde men zijn leven te redden. Zijn maand 
verpleging in de barakken en de kosten van zijn 
doodskist bedroegen in totaal zeven gulden en tien 
stuiver. Kapitein Drost betaalde deze kosten, evenals 
die van de twee andere gewonden, Jan Sparrick en 
Derrick van Zittart, die op 18 augustus waren 
aangekomen. 
Na 33 dagen in de St-Jacobsbarakken verbleven te 
hebben, ging Jan Sparrick op 20 september naar zijn 
onderdeel terug. Derrick van Zittart, die op 18 
augustus in ‘den cleijen hutten’ was komen te liggen 
voor een maand verpleging via het gasthuis, kon vanaf 
18 september 1676 zelf weer voor zijn kost en drank 
zorgen. Het duurde tot 26 januari 1677 , voordat zijn 
kapitein de aangereikte rekening betaalde. 

Meer informatie? 
De gehele publicatie is in te zien  in de bibliotheek van het BHIC in den Bosch. Boekcode is 129A41.  
https://proxy.archieven.nl/235/9686C6FA7DB344FBA9910A1307189D2E   

https://proxy.archieven.nl/235/9686C6FA7DB344FBA9910A1307189D2E


 

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven 
door de redactie van  

Genealogie langs Peel en Maas  
 

E-mail redactie info@mauriceroefs.nl 
 

Lvc.ngv-afdelingen.nl 
 

 

ontdek jouw verhaal 

Rectificatie agenda jaarvergadering 
De zetduivel heeft flink toegeslagen in de uitnodiging 
voor de jaarvergadering op 21 april a.s. De inleidende 
tekst en de agenda op pagina 6 van ’Genealogie langs 
Peel en Maas’, nummer 83 (maart 2020) luidt gecorri-
geerd als volgt: 
 
Hierbij nodigt het afdelingsbestuur u uit voor de jaar-
vergadering op 21 april 2020 in wijkaccommodatie ‘De 
Wester’, Havikstraat 1, 5451 XG Mill 
De agenda luidt als volgt: 
1. Opening 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Ingekomen stukken / mededelingen 

4. Notulen jaarvergadering 6 april 2019 
5. Notulen halfjaarlijkse ledenvergadering 12 novem-

ber 2019 
6. Jaarverslag 2019 
7. Financieel jaarsverslag 2019 
8. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie 
9. Bestuursverkiezing 
10. Bespreking AV 16 mei 2020 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 

Bestuursverkiezing 
Aftredend in 2020 zijn Silvia Daamen-van Haare en Piet 
Huvenaars; beiden zijn herkiesbaar. 
Leden die zich kandidaat willen stellen, kunnen daar-
voor contact opnemen met Piet Huvenaars, secretaris 
van de afdeling. 
 

Registratie levenloos geboren kinderen in 
Basisregistratie Personen 
Meer dan 12.000 levenloos geboren kinderen zijn in 
2019 opgenomen in de Basisregistratie Personen 
(BRP).  
Tot februari 2019 konden ouders hun levenloos 
geboren kinderen alleen inschrijven bij de burgerlijke 
stand. Omdat levenloos geboren kinderen niet in de 
BRP stonden, bestonden ze officieel niet. 
Na een breed gesteunde petitie werd de wet 
gewijzigd. Hierdoor kunnen ouders met terug-
werkende kracht hun levenloos geboren kinderen 
alsnog in de BRP registreren.  
Een verzoek daartoe moet worden ingediend bij de 
gemeente. Het maakt daarbij niet uit wanneer het kind 
is geboren; evenmin is de duur van de zwangerschap 
van belang. 
Voorwaarde is wel dat de ouders op het moment van 
de geboorte in Nederland woonachtig waren en zelf in 
de BRP ingeschreven stonden. 
Het kabinet is voornemens om de regeling, die op dit 
moment alleen voor Nederland van toepassing is, ook 
te laten gelden voor de Caraïbische gemeenten 
Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.  
 

Onze bijeenkomsten 

Dinsdag 21 april 2020 
> Wijkaccommodatie ‘De Wester’ 
   Havikstraat 1, 5451 XG Mill 
   0485-455021 
Deze avond worden twee lezingen gehouden over: 
• Noord-Limburg, een overgeschoten stukje land  

door Hens Borkent 
• Het archief van het Sint-Catharinagastuis in Grave 

(1291-1965) door Arno Coopmans 
Na de lezingen vindt de JAARVERGADERING plaats. 
> aanvang: 20.00 uur 
> zaal open: 19.30 uur 
 
 
Woensdag  13 mei 2020 
Als afsluiting van het seizoen bestaat dit keer de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een excursie 
naar het BHIC in Den Bosch. 
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, 
kunt u contact opnemen met Piet Huvenaars (06-
44378506) of Silvia Daamen-van Haare (06-
20044815). 
Uitgebreide informatie is ook te lezen op pagina 5 in 
‘Genealogie langs Peel en Maas’, nummer 83 (maart 
2020). 
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