Brief van Tymen Cornlis van Duisen, kleermaker geb.Leeuwarden op 30 oktober 1787
wonende aldaar, zoon van Cornelis Willems van Duisen en Trijntje Tymens;
heeft zich eerst aangemeld bij de compagnie vrijwilligers uit Friesland in 1809; ging 4
september 1809 onder leiding van de sergeants Gorter en Zuring met het 3e transport daarvan
op mars van Leeuwarden naar Utrecht; hij was toen 20 jaar, lengte 5 voet en 2 duim en kreeg
een premie van 215,-- gulden; mogelijk is hij toen ingedeeld bij een marine-onderdeel van het
Koninkrijk Holland. Na afloop van die diensttijd werd Tymen Cornelis plaatsvervanger voor
Jan Gerrits Kingma (geb.1788) te Engwierum en als kleermaker ingedeeld bij het 123e
regiment.infanterie van linie onder nr.2999, 5e bataljon, 4e compagnie, daarna 1e comp.van
het 2e, 5e, en 1e bataljon., hierna de 3e comp van het 5e en 1e bataljon. Het 123e
infanterieregiment ligt in St.Omer in Noord-Frankrijk in garnizoen. Kingma wordt in 1815
voor de rechtbank van eerste aanleg te Leeuwarden in gebreke gesteld voor het niet
afhandelen van het plaatsvervangingscontract waaruit Tymen Jacobs een bedrag van 1000
gulden toekwam; ook uit de brief blijkt dat er moeilijkheden zijn met Kingma over naleving
van het contract.
Tymen Cornelis van Duisen wordt eind 1814 als vermist opgegeven; volgens een verklaring
van de gemeente Leeuwarden d.d. 18 oktober 1815 is hij niet teruggekeerd; zijn laatste bericht
kwam uit Wesel;
St. Omer den 2 febrewaari 1813
Waarde vader, susters en broeders, ik heb den
brijef in gesondheijd ondt vangen en daar uijt
verstaan dat mijn vader met een borstkwaal
bezogt is dat mijn leedt doedt. Maar ik versta
daar uit als dat mijn broeder Harm in den
rekwesiesje valt maar ik (h)oop als dat soo het mijn
broeder valt dat hij nog sijet om onder den lands
dijenst coomdt want den mareijne dijenst is
slegt wandt dat weedt ik wel doen ik er zelf
ben op geweest maar ik (h)oop nooyt weer en ik
(h)oop dat mijn broeder in den selfde plaats van
dijenst mag zijn als ik nu ben. Wij hoefen
tans gijen dijenst te doen als werken
maar slegt van betaaleng maandag plaasijergge (?)
en ik ben verbleijdt daarom dat geij mijn
het geld gestuurd hebt wandt het koomdt
mijn wel te pas in fremdt landt en slegt
betaalijng voor het werk dan kundt geij
wel den maar dog goed waarder vaader
geij hebt mijn geschrefen ofer het versteerende
maar ijk laadt u en den duurwaarder
in deja (?) volkomen als volmagt ofer het
geldt zoo den teijdt verscheenen is zoo
moedt bij maar met deeze brijef naar den
persoon gaan en ondtfangdt het maar voor
mijn wandt ik kan daar nijet koomen.
tweede blad

wandt ik en mijn kammeraad weij hebben al eens
naar gesien maar weij kunnen geen ferlof
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kreijgen om dat tegenwoordig geen teijdt daar
naar is maar vader ik sal er een letter
daar in doen en geefdt dat aan deja (?)
wandt vader zoo het mooglik is zal
het u geen schaad zijn wandt ik kan
wel denken dat het nijet te breet gaat
maar vader ik zal u nooijt vergeeten
en u in geen armoeij laten zijtten
wandt het zou mijn leed zijn tot er
dood toe maar ik heb geen taans geen niuws
te schreijfen en nu (?) breek ik af met den
pen maar nooijt met niijet mij hert doet vooral den groetennijs aan alle vrijenden en
bekenden en aan den duurwaarden ijn dejaa (?)
en den boer waaar ik voor uyt gegaan ben
mij arderest is, aan Tiemmen van
Duijsen Kleermaaker beij het 123 regem
Feijfde batteljon eerste kompagenije
St Omer.
In de linkermarge van de eerste pagina staat het volgende:
maar wanneer het alles gedaan is zo schreijft
meijn dan eens op het spoedigst.
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