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Ik ben bereid 00111 Uuredelen eens re
schrijven dar lI'ij allen .l~oc({!?ezoll d Zijll 1'11
dat verlauoen lI'ij ook I'all 11 11' te zi en z oo
11/0('/ ik 1111' dan CCns laaien weeten dat
aanstaadcn flrij'(Ir~!? den 5 A 1I.!?IIStIlS de
bruilo] z al Zijll z oo vcrroek ik 1111' te
Zaaillell 011/ ook ccns te kooincu r ieu hoc
vroolijl: dejonoens en mcijss hier Zijll z ij
doen een en ander en z illg ell er bijge
leunt 11 begrUpell dat komt flall dejenever
die maalet /11/11 I'roo/Uk en bli] dus kotnt
dan 1111 ' Ede/eli flcrb/Ud 1111' niet 011.1' dat
II'U 1I0g {JC/ejareil in gezolldheid en
voorspoed II/ oogell leeven met elkaar z oo
moet ik 11 11' Edelen gaall I'magell (~fgij'
ook 1I'0llt leeomen jaagen dan moet ~!?e den
5 dessnotyens onistrccks achtuur bij OIIS
z ijn met de II aa.l!ell het ZOII 0115 plijeier
doen dar ge niet OIIS De bruit 1I'0llt .!?aall
luialen z oo dus II/U" Heer en Mevrouw
gij' moet dan wel fl f(Jeg uit het bet II/aar
qfijll gij moet dan /IIaar denkeu wij doen
hetJa11 Kcppels en z ijnue flrOll1l' tot celle
Pret mijn vader CI I moeder zien er wel
tcgclI op //laar de Va der hier beoven
vcrsterk 111/11 en 011.1' allen in (lI IS lor.
CU onr en Heer flall de aarde ik bit Uil'
Illees niet 0115 al de daaçen die lI'ij IlO.!?
leeven op aarde
1111 wil ik scheven niet de peil //laar niet
niet het hart .
Zoo z ij:ge flall 0115 allen g~!?f(Jet
l

J. Kcppels

Toelichting
D eze brief is gericht aan
G .J. Scho lten en E.e. Scholten Wa rnaars, van wie Keppels pachter
was. Ongeoefendheid in het schrijven
en o nde rdanighe id aan de
gro ndbezitte r kom en duidelij k naar
vore n ,

