Brief van Klaaske Baukes Jellema (gehuwd met Ulbe Jobs Faber) aan haar zoon Gerben
Envelop:
Aan Gerben Ulbes Faber van de 3de Reciment 1ste Battelion 2e Kompanie liggende op de 5de Kamer in
de nieuwe kazerne te Groeningen

Rien, den 27 juny 1853
Heel Geachte Zoon Gerben,
Wij hebben uwen brief mijn lieve zoon in den avond van den 25 dezer maand Juny ontvangen
en tot grote blijdschap vernomen dat gij nog vlug en gezond waart. Och mijn lieve wat hebben
wij naar een brief verlangd dingsdag en andere dagen stuurde ik Jan Rienstra naar Hesling
maar Altijd werden wij teleurgesteld wij hoopen dat gij wat gauwer schrijft want wij
verlanger er allen zeer naar. Wij Zijn Allen door Gods Goedheid ook nog gezont. …… Losina
en de kinderen zijn ook nog gezont. Rouke kan zijn Ouderlijk huis haast nog niet vergeten
maar hij en zijn vrouw zijn ook nog gezont mogten wij naar zulke zegeningen Den
Allerhoogsten niet uit het oog verliezen en hem te zamen Gij en wij allen daar weer ook ons
lof en dank toebrengen de Heer schenk ons daar toe lust en kragt.
Nu mijn lieve zoon kan ik u melden dat UE broeder Justus al een week twee bij Wytze Abes
te Wieuwert woont en mag daar heelwel woonen. Gij wilt gaarne eens weten hoe het met de
boerderij en de hooiwinge gaat. Beide gaat het nog al redelijk wel met de hooiwinge naar het
zulk guur en koud weer is geweest valt het nog niet af. Wij hebben drie ongetijders Henderik
uit de wouden weer en nog een rikze Manus een zwager van Tuennis Salomons en dan Arjen
Ales Dijkstra die u allen ook vriendelijk laat groeten. Ons meid Wiebrigje gaat het ook nog
goed. zij heeft ook een vrijer de knegt van Jan Meintes zijn Vader die ……. heet. Hij heeft
een maal bij ons geweest en was verleden zondag avond weder verwachtende maar is er niet
geweest. Het was ook regenachtig en al zoo wat in de ongetije. Uwe broeder Job heeft nog
geen ….buert voor UE waargenomen. Hij hoopt dat gij met zeven a agt weken weder bij
moogt zijn. Dan kunt gij zoo gij zulks verkiest zelf doen daar gaat tog niet naar de man
zelven. Reinaers knegt Doekele en Rommert Zijlstra van IJtens hebben verleden zondag een
week bij Kuiper Antje geweest maar het is volgens zeggen van uwe zusters Rineke niet best
voor Rommert afgeloopen. Uwe oude boer had zoo ik ter zijden gehoord heb ook al een klein
briefke van UE ……. Velen vragen naar UE en zeggen dan dat wij ze moeten laten groeten
Domini en zijne vrouw ook de wagenmaker is wel gaauw eens bij ons te sweelen. Ik moet
hier ….. afbreken want jan Rienstra wagt op de brief. Ik zou wel meer schrijven omdat ik U
toegenegen Moeder daar wel lust toe heb maar ik en U vader en alle uwwe broeders en zusters
hoopen spoedig een brief weder te ontvangen en dan zullen wij, zoo God maar geeft dat wij
gezont zijn. Spoedig schrijven vergeef uwe Moeder dat dik (dit) schrijven en kwatelen. Zoo
gij aan Geld toe zijt schroom dan den Groeningen Schipper …….. niet die zulke volgaarne
doet en wij, uwen Geagten Vader en Moeder, willen veel liever dat gij als fatzoenlijk mans
kindnaar een goed Logement gaat als in zulke kroegen daar alerlei raar volkverkeert. UE
vader en Moeder vreezen wel eens in het stille dat als gij in zulke kroegen …. Moogt dat zij
…. Mijn lieve Zoon teveel drank gebruiken. Dat gij dan tot teken… over… win verwagten
dit wel niet van u mijn lieve zoon maar er is raar goed in de wereld. Mochte de
Voorzienigheid UE daar voor bewaren. Nu mijn lieve Zoon, uwen Vader Moeder en allen
uwe broeders en zusters laaten UE vriendelijk groeten en wenzen spoedig weder berigt. Doe u
mijn lieve Zoon aan Ziel en lighaam ………… en laat UE niet lijden en Geld zoo ik
geschreven heb als gij het verkiest krijgen.
In Afwagting en hoop dat deze letteren u mijn lieve Zoon in besten welstand moogen
aantreffen. Noem ik mij ook in naam van uwen Geagten Vader alle broeders en zusters.
Vergeef nogmaals uwen geagte Moeder zulk kwatelen.
UE Moeder K.R. Jellema

