Brief van Klaas Kornelis Dijkema oudste zoon van Kornelis Klaassen Dijkema en Sietje
Doekes, landbouwers op Randelweer onder de klokslag van Eenum (Gr.)
Klaas diende als tirailleur in het 5e regiment, 1e bataljon, 1e compagnie van de Garde Impérial.
De brief is het laatste levensteken dat van Klaas Kornelis is ontvangen.
Zij is geadresseerd als volgt: Groningen bij het damsterdiep in de Herberg Loppersum
an Kornelis Klasens Diekema tot IJnum in het kanton
Loppersum sito sito voort
Zeer geliefde Vader en Moeder, broers en zuster. Ik ben gezond hopen
(de) hetzelfde van u is het anders het zal mijn van groot (leed) wezen
wij zijn gekomen dan 26 tot korboa (mogelijk Courbevoie een voorstad
van Parijs) en daar hebben wij een nacht in de brak geweest en den 27
zijn wij door parijs heen gemasceert tot wensen (mogelijk Vincennes
een voorstad van Parijs) en daar hebben wij een nacht in de paardestal
op de mis geslapen en den 28 tot centeni (Saint Denis) en daar leggen
wij in de brak en het zeggen gaat dat wij boven naar Duitsland moeten
en daar ben ik blijde om want de eterij is hier altemaal duur als de wijn
is hier goedkoop de vles voor 3 stuiver en zoo Goetkoop als de wijn is
de ander tijr duurder en daarom zal ik mijn geld goed in acht nemen en
den 30 hebben wij naar parijs geweest om onze geweren te halen en
onze sabels zoo ik nu eens overwagts te huis kwam met mijn volle
mandering dan zout gij mij niet kennen
parijs is zoon grote stad dat er haast geen doorlopen an is want wij zijn
door een straat gegaan die derde half uur lang is en niet half de stad ten
einde was want met grote verwondering zijn wij de straat door gegaan
ik kan u het halve niet schrijven maar als ik bij u koom dan zal ik u
meer vertellen zoo mijn broers een vrijstelling nodig zijn dan moet gij
mij schrijven dan zal ik maken dat ik een krijg en stuiren het u want het
is hier zoo dat het moet altemaal dienen zoo verzoek ik u dat mij toch
vooral ras schrijft want mijn verlangst is zeer groot hoe het met mijn
lieve vader en moeder broers en zuster is want ik hoop dat gij deze brief
in zulk een goede welstand moogt ontvangen gelijk ik mij tans bevinde
ik hoop dat ik nog eens weer bij u mag zijn want het is hier een land dat
ik niet gewoon ben het volk is altemaal rooms want daar zijn geen
refformeerde kerken bekent en boeken zijn altemaal frans daarom ben
ik blijde dat ik een nederduits boektje hebbe en dat zal ik goed bewaren
NB nu verzoek ik u dat bij van weerden van ringeda (Johannes van
Weerden van Ringerda) hem toch vooral laat lezen maar ik verzoek u
tog dat gij hem vooral goed opbergt nu veroek ik u dat gij mij ook
schrijft of doeke nu altijd te huis is en schrijf mij tog vooral wat vool
dat de broene heeft een moervool of een hingst nu hou ik op met
schrijven en wensche u veel zegen en schrijft mij tog vooral ras wa(n)t
het zeggen gaat dat gauw naar duit(s)land moet maseeren.
Senteni den 2 Maai 1813
Ik blijf na groetenis uw zoon
Klaas Kornelis Dikema.

(kopie van deze brief in het bezit van de heer P.Datema te Vollenhove)

