








Hertaling (van Ton van Strien) van brief van Margaretha 
Turnor aan Godard van Reede, 2 december 1676

 

Mijnheer en liefste hartje,

gister heb ik uw gewaardeerde schrijven van de 25e en 
vandaag die van de 28e verleden maand ontvangen. Ik 
ben blij dat Jan Prang goed is overgekomen, nu hoor ik 
graag wat u vindt van de tekeningen en de rest, en hoe 
het nu moet gebeuren. Wat betreft het ophogen van 
de moestuin: als het zo blijft vriezen zullen we daar met 
kerst mee beginnen en zand en aarde op laten brengen; 
meneer Van Ginckel heeft gezegd dat hij zal kijken of hij 
een paar van de kleine fruitboompjes die hij zou krijgen 
apart kan zetten om daarin te poten. De metselaars zijn 
gisteren allemaal vertrokken, ze hebben nu alle gebo-
gen afscheidingen in de kelders gemaakt en daarmee is 
veel werk uit de weg. De timmerlui hebben nog wel acht 
dagen werk, Jan Hendriks z’n leidekker is bezig met het 
leggen van lood in de goten, wat hoognodig is. Gisteren 
was onze molenaar hier bij mij , die zei de molen niet te 
kunnen houden, ook heeft Cornelis Verwey daar nu het 
vruchtgebruik van, en de molenaar wil hem laten veilen 
tenzij u hem rechtstreeks van hem wil kopen; nu biedt 
de molenaar hem dus aan maar hij vraagt er vierduizend 
gulden voor, ik zei als hij er drieduizend voor kreeg dan 



zou hij goed af zijn, dat is ook het bedrag van zijn hypo-
theek en hij heeft er maar zevenhonderd op aanbetaald. 
Hij heeft er aan vertimmerd en het huis bijgebouwd, dat 
niet veel bijzonders is, en de rosmolen, zodat ik denk dat 
het niet te duur zou zijn als we dat allemaal voor driedui-
zend gulden konden krijgen, maar waar halen wij het geld 
vandaan? Of we moesten obligaties verkopen, gelieve 
daarover eens uw gedachten te laten gaan en laat me 
met de volgende post weten wat u ervan denkt. Ik ben nu 
ook de varkens aan het slachten, heb vier van onze thuis 
gemeste varkens en twee eikelvarkens geslacht en bij alle 
zes ging het heel netjes en vlot en zo is het slachten bij mij 
heel wat beter gelukt dan bij meneer Hoopman Blansche. 
Poten en nieren gaan in de worst voor grootpapa maar 
ik zeg dat hij snel thuis moet komen. Annetje is boos op 
grootmama dat die haar geen kous van grootpapa heeft 
gegeven om na te breien, ze hoopt tegen nieuwjaar een 
brief aan grootpapa te schrijven om het weer goed te ma-
ken. Hoe het nu met Fritsje gaat weet ik niet, die is nog op 
Middachten. Godertje is heel gezond en opgewekt, groeit 
goed maar heeft wat harde ontlasting in zijn luier, waar ik 
altijd bij ben als die wordt verschoond. Ik hoop dat hij met 
God hulp snel beter zal worden. Het jongste kind, dat Ag-
nes heet zoals ik na haar geboorte schreef, naar de oude 
mevrouw van Meuwe, de grootmoeder van mevrouw 
Van Ginkel, dat groeit ook heel goed; de Heere moge ze 
allemaal in Zijn vrees laten opgroeien. Zijne Hoogheid is 



naar Zeeland, meneer Van Ginckel naar Middachten. Het 
vriest hier hard, ik laat elke dag de grachten openhakken 
om de vis in leven te houden; het zou wel eens een harde 
winter kunnen worden, maar we kunnen niet anders dan 
afwachten wat God wil, in wiens heilige bescherming ik u 
aanbeveel en blijf,

mijn heer en liefste hartje,

uw getrouwe vrouw.

uit: Jet Steinz, P.S. Van liefdespost tot hatemail: de 150 
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