
Brief Gelmer Duiven en Geesje Emmink aan ouders Jan Gelmers Duiven en Roelofje Nijemeijer 
1

 Door Jan Gelmers Duiven overgeschreven in een schriftje dat bewaard is gebleven
1

  (archief van Jannie Duiven, 2020) 








Oosterboer den 16 April 1860


	 Geliefde Vader en Moeder


Wij hebben Uwen brief van den 9 dezer ontvangen en daaruit gezien dat gij allen 
nog wel zijt behalve Hendrik dat die nogal sukkelende is. Wat is de gezondheid 
een groote schat. Wij werden dit ook gewaar doordat ik al voor tien dagen nergens 
geweest ben dan in huis en haast niet ziek genoeg om altijd op bed te wezen en 
niet gezond genoeg om op te wezen. Zo ik in ’t begin geweldig moest hoesten en 
slijm overgeven, dat schijnt een weinig te bedaren en altijd zeer in de keel zo dat 
wij doctor van Es gehaald hebben maar die het ook niet kan treffen. Eerst heeft hij 
mij gelaten en een drankje gegeven en zei als ik weer kom zal ik u weer laten. En 
toen hij er was heeft hij het bloed gezien en niet eens graag over laaten wou en zei 
ik zal u weer wat anders geven. En zoo het mij toeschijnt nog niet met mijn gestel 
bekend te wezen of te weinig acht geeft want alles helpt mij zoo wat evenveel 
alhoewel dat geen Doctor in zijn magt heeft maar toen Geesje de borst zweerde en 
nog niet weer is genezen was hij zou zondags bij ons en zei hij gaat niet door het 
moet verteeren en de volgende dag brak hij al door van het ene gesukkel in het 
andere eerst Geesje en nu ik hebben wij het kind niet kunnen laten dopen en ook 
nog niet met zekerheid bepalen wanneer en dat het spoedig moge genezen en de 
ongesteldheid van Hendrik ook is, dit ons innigste wensch indien de Heer van 
leven en dood dit behaagt zo zal het geschieden,


daar Hij toch alles doet wat Hem behaagt. Het geeft hier een donker vooruitzigt 
door het buitengewoon hoog water doordien de Hoogeveenschen weten te 
bewerken en het water te lossen op de rivier de Reest en zoodoende overstroomt 
en het hier toch zoo nat is dat wij geen aardappelen poten kunnen en geen 
beesten in ’t land kunnen laten en de hooibult klein. Is het is ook alzoo als het 
spreekwoord is alle verandering geen verbetering zoodat wij voor de droogte zijn 
gaan vlugten maar overvloed van water is nog minder. Een meid hebben wij nog 
niet gevonden. De oude koe van ons Jannis is ook nog gust heb ik verkogt voor 90 
Gulden.




Zijt hartelijk van ons gegroet


Uw liefhebbende zoon en dochter G Duiven / Geesjen Duiven


En nogmaal de groeten van ons en de onderdanige kleinkinderen die door ’s 
Heeren Goedheid nog gezond zijn en voornamelijk Jan omdat die al wat ouder is 
en die zoo dikwijls van Grootvader en Grootmoeder uit Paaslo spreekt en Jansje.



