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Niet in den handel.
Aileen voor vrienden en bloedverwanten gedrukt

VOORBERICHT.

Toen Mr. M. C. van Hall in Januarij 1858 op hoogen
leeftijd aan de zijnen ontviel, liet hij een autobiografie na,
waarin hij de herinneringen van zijn letterkundig en openbaar leven had bijeengevoegd. Grootendeels van literari.
schen inhoud , heeft dit uitgebreide opstel aan Mr. H. J.
Koenen bij 't schrijven van het belangrijk levensbericht
in de Handelingen der Leidsche Maatschappij van Letterkunde ten dienste gestaan. De politieke herinneringen ook
door Mr. H. J. Koenen niet onopgemerkt voorbijgegaan ,
lagen in de autobiografie meer verspreid , en behoorden,
zoo zij voor de historie eenige waarde zouden hebben,
tot een geheel gebracht en geordend te worden. Bit is
de taak , die ik op verzoek van Dr. H. C. van Hall,
Hooglceraar te Groningen , heb op mij genomen. Het gee
heel zoo ais bet bier in handen van bloedverwanten en
vrienden , die van Hall hebben gewaardeerd , wordt overgegeven , is niet ter perse gezonden, voordat de Groninger
Hoogleeraar zijn imprimatur heeft geg,even.
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VOORBERICHT.

In vijf hoofdstukken verdeeld , zijn de Herinneringen van
Maurits Cornelis van Hall met zijn eigen woorden teruggegeven. Het is zijne voorstelling , het zijn zijne woorden
die men hier vindt. Ook de inkleeding , het spreken van
zich zelf in den derden persoon , is niet van mij, maar
van hem zelven. Het is de schrijver,, die hier spreekt
en verhaalt in zijn eigen bewoordingen , wat hem van
oude tijden voor den geest staat.
Wanneer deze autobiografie is opgesteld, is niet zeker
to zeggen. Ongetwijfeld in 't laatst van 't leven. Vandaar,, dat men over sommige punten niet zooveel vindt
als men zou verwachten. Verschillende deelen zijn in
den tijd van hèt gebeurde zelf geschreven en hier ingelascht. Van de voorvallen op 15 en 16 November 1813
heb ik de eerste aanteekening uit de dagen zelf voor mij
liggen. De deelen, waarvan ditzelfde geldt , zijn, geloof
ik 5 gemakkelijk to herkennen. De periode over Valckenaer bijv. is to frisch , om alleen uit de herinnering
opgeschreven to zijn. Ook het verhaal van den
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Mei

komt mij voor, naar vroegere aanteekeningen to zijn opgesteld.
Het leven van Maurits Cornelis van Hall is to bekend,
dan dat het noodig is door eene biografische schets de
losse hoofdstukken to verbinden. Men weet, dat hij
in 1768 to Vianen geboren , eerst to Utrecht, daarna

to Leiden studeerde. Te Vianen , waar zijn vader Notaris
en Schout was , bracht hij tegen het einde van zijn akademietijd de zomervakantie door , toen de gebeurtenissen
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van 1787 hem in de woeling medesleepten. De enkele
herinneringen uit die dagen , vooral voor de houding van
Amsterdam niet zonder waarde , zijn in het Eerste
Hoofdstuk bijeengevoegd. De verdere hoofdstukken volgen
geleidelijk en behoeven geene biografische toelichting.
Ofschoon het manuscript het geheele leven des schrijvers
doorloopt , heb ik het jaar 1815 als termijn gesteld. Van
Hall heeft na dien tijd op het gebied van het publieke
leven geen rol gespeeld , als in de vorige periode. Al zijn
er onder de Herinneringen na 1815 enkele opgeteekend ,
die welkom zouden zijn, zij dragen een to privaat karakter , dan dat de mededeeling nu reeds voegzaam zoude
zijn.
Wat de Bijlagen betreft , die het boekske eindigen ,
daze zijn ten deele ontleend aan de papieren des schrijvers. Doch eenigen zijn van elders. De welwillende 0-riffier van de Arrondissementsrechtbank , Mr. J. J. Rochussen , stelde de Ms. Notulen van het Committe van Justitie
ter mijner beschikking. Daaruit zijn verscheidene der
Bijlagen genomen. Het moat den achtbaren grijsaard eene
aangename gedachte zijn , dat hij door zijne vriendelijke
mededeeling heeft bijgedragen om de waarde van van Hall's
Herinneringen to verhoogen.
Het komt zelden in Nederland voor dat een boekske
verschijnt , zij het ook , om bijzondere redenen , niet in den
handel on in kleinen getale gedrukt , dat bijkans uitsluitend uit familiepapieren is zamengesteld. Wij Nederlanders
zijn, bij uitstek geheimzinnig met ooze familie-archieven
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papieren. Het was den zoon van Maurits Cornelis van
Hall waardig , een voorbeeld te geven , dat het openbare
levee der vaderen behoort tot de historic, en dat een yolk
recht heeft op alles , wat strekken kan om zijne historieche personen beter te leeren kennen. In kleinen kring
verspreid , moge deze Herinneringen hem den dank van
velen verwerven en hen tot navolging opwekken.
Amsterdam, 6 Oct. 1867.

THEOD. JORISSEN.

EERSTE HOOFDSTUK.

1787,
Maurits Cornelis van Hall bragt de zomervacantie van
het jaar 1787 to Vianen door , werwaarts zijne boeken
van Leiden reeds waren overgebragt, en hield zich aldaar
onledig met het opstellen eener verhandeling, ter bekoming
van den graad van Doctor in de Regten , toen eenige
oproerige boeren eene oranjevlag op den toren van Meerkerk
plantten , alwaar het paardenmarkt was. Zijn vader , substituut-drossaard van het land van Vianen, trok derwaarts
heen , tot stuiting van het oproer , vergezeld van zijne
justitiedienaars en bijgestaan door een geleide van gewapende schutters, onder het bevel van den heer Jalabert,
Griffier van het destijds , tot 1807 bestaan hebbende, Hof
van Justitie to Vianen. Maurits Cornelis nam met zijne
vrienden J. H. en L. op den Hooff mede de wapens op en
begaf zich derwaarts op den 17den junii en keerde, nadat
bet doel van den togt bereikt was, naar Vianen terug.
Omtrent een maand later, nam hij andermaal als vrijwilliger de wapenen op , en woonde een togt bij tot be-
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teugeling van eenige oproerige bewegingen , welke naar
sommiger opvatting destijds to Leerdam zouden hebben
plaits gehad , hielp dat stedeke op den 7den Julij 1787
vermeesteren en voerde op den terugtogt naar Vianen mede
den Burgemeester Knyff, den Schepen de Man, benevens
een opgezeten van Schoonrewoerd , genaamd Cornelis den
Hartog. Bij deze gelegenheid vergezelden hem zijne vrienden
Op den Hooff wederom als vrijwilligers. BELLA GERI
PLACUIT NIILLAS HABITURA TRIUMPHAS.
Bij het naderen der Pruissische legermagt in September
1787 zich nog to Vianen bevindende , voegde hij zich bij
eene afdeeling van het Regiment voetvolk van Hardenbroek, eenige ruiters van het regiment van Tuyll en een
aantal vrijwilligers , waaronder eenige van de Geldersche
Brigade, aan het hoofd van welke zich de Burger Kapitein, later Generaal, Daendels beyond. Dit krijgsvolk vatte
op den 15den September onder het bevel van den Kolonel
Meijer post aan den kruisweg tusschen Vianen on Heikop,
bij het zoogenaamde Pannenhuis on dekte de verhakkingen,
welke in den omtrek aldaar onder het bestuur zijns vaders
en van den Polderbeemraad C. de Vor gemaakt werden.
De stelling was aldaar hagchelijk , naardien niet slechts
eene afdeeling der Pruissische legers , die zich aan deze
zijde van Gorinchem beyond, Leerdam, Kuilenburg en de
omliggende dorpen bezet had , maar ook toen reeds het
besluit genomen was Utrecht , gelijk veryolgens van 15
op 16 September geschiedde, door de onzen to doen vers.
laten. Het gevolg was dan ook, dat er tusschen ons krijgsvolk
en de Pruissische kavallerie, welke van Heikop, Zijderveld
en Hagestein aanrukte , in den morgen van den 16den
September eene schermutseling plaats had, bij welke gelegenheid eenige der onzen , waaronder zich de brave
Heemraad de Vor beyond gevangen gemaakt werden.
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Terwij1 dit gebeurde, stond M. C. van Hall met een
burger van Vianen, Heimeriks genaamd , ter wacht aan
de afgebroken brug aan daze zijde der kade, die Boeykop
van Bolgerije scheidt, en ontving, terwiji hij van de andere
zijde dier kade door de Pruissische ruiterij uit karabijnen
en pistolen beschoten werd , door een ruiter van van Tuyll
het mondelinge bevel op de afdeeling, bij het Pannenhuis
nog post houdende, terug to trekken. Ook zonder dit bevel,
zou hij het reeds vroeger, daar hij blijkbaar door een
sterkeren vijand omsingeld was, gedaan hebben , bijaldien
de onverschrokken Heimeriks hem niet onder het oog
gebragt had , dat zulks zonder voorafgaande orde verraad
en de strafe des doods waardig zou geweest zijn.
Het zal reeds ver in den namiddag van den 16 ,1 en geweest zijn, toen hij zich weder aan. het Pannenhuis beyond,
alwaar hij den bevelhebbenden Kolonel in een radeloozen
toestand aantrof, en tevens vernam, dat Utrecht verlaten
en de Zuider-Lekdijk met vijanden als bedekt was. Op
aandrang der manschappen ward gemelden officier het
bevel ontnomen en dit aan Daendels opgedragen, die terstond
de kleine troep een vierkant liet vormen en de sloten en
wateringen deed overtrekken, naardien de Celie en andere
wegen in den polder Autena 1 door verhakkingen belemmerd en ontoegankelijk waren , ten gevolge waarvan bet
legertje laat in den middag to Vianen binnenrukte en de
Vianensche vrijwilligers hun ontslag bekwamen.
Aldaar aangekomen werden door zijn vader en zijn
oudsten broader Adriaan Teyler van Hall, terwiji zijne
I De Bolgarijsche kade scheidt de gemeente Hei- en Boekop van
Vianen, zijnde Bolgarije een buurtschap van Vianen, even als Autena.
Het Pannenhuis is een boerenwoning op den hoek van de Autenasche
kade en den kruisweg. Zij behoort ook onder Vianen. De kruisweg
Th. J.
draagt den naam van den Celieweg.
1*
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moeder en zuster bereids vroeger naar Amsterdam geweken
waren, door hem bijgestaan , eenige kostbaarheden en
belangrijke papieren op een boereuwagen geladen. Op dezen
plaatste hij zich met zijn vader en broeder , van twee
geladen schuttersgeweren en eenen donderbus voorzien ,
met oogmerk om over de Lek te ontkomen. Aan het
Lekboord vonden zij den voornoemden Kolonel , die de
pontschuit voor zich zelven en zijne manschappen gevorderd en verboden had , er iemand anders in op to nemen.
De veerman , die aan den ouden heer van Hall groote
verpligting had , weigerde zijne dienst, indien deze met
den wagon niet gelijktijdig mogt worden overgebragt. De
Kolonel gaf hierop daartoe verlof en F. A., A. T. en M. C.
van Hall kwamen , daar de Lek zeer laag was, in weinige oogenblikken to Vreeswijk. Terwijl zij zich op de
overvaart bevonden , zagen zij de Pruissische ruiterij langs
den Hagesteinschen hoogen dijk komen aanrennen , die,
toen zij zelven zich op den Noorder-Lekdijk bevonden ,
reeds op den Zuidelijken oever der rivier hadden post gevat.
Den weg naar Amsterdam over Utrecht te nemen was
ondoenlijk , daar zij de bevestiging van het berigt , dat
Utrecht verlaten, en waarschijnlijk reeds door den vijand
bezet was , to Vreeswijk hadden ontvangen. Zij zetten
hierom hun togt voort over IJsselstein en langs een omweg
naar de Nieuwersluis , alwaar zij eerst in den voormiddag
van den 16den aankwamen. Telkens waren zij door Oranjeboven kraaijers bemoeielijkt , en nu en dan was een vertoon
van hunne geladen geweren noodig om voor hun moedwil
beveiligd to blijven. Geene gelegenheid gehad hebbende
om gedurende dozen togt , die vrij hagchelijk en meerendeels in den nacht gedaan was, eenig voedsel of drank
to nuttigen , waren zij vermoeid en uitgeput. Daar de herbergen aan de Nieuwersluis door krijgsbenden van allerlei
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wapen, uit Utrecht wijkende of liever vlugtende, bezet
waren, hielden zij stil voor de in 1839 gesloopte buitenplaats van den heer Laden , op welke zij na het noemen
hunner namen minzaam ontvangen en verpleegd werden.
In den avond van den ride n kwamen zij zonder eenige
onaangename ontmoeting te hebben gehad to Amsterdam,
alwaar men nog niet wist — of de Regeering hield zich
daarvan althans onkundig — dat Utrecht door het Hollandsche krijgsvolk verlaten was. M. C. van Hall werd
terstond na zijne aankomst to Amsterdam door zijn broader
A. Teyler van Hall gebragt in de Vaderlandsche Societeit,
alwaar hij rondborstig verhaalde, wat hij onaervonden,
gezien en bijgewoond had. Het gevolg daarvan was, dat
hij nog in den laten avond van dien dag door een
stadsbode voor het Defensiewezen, in den Doelen vergaderd ,
ontboden en aldaar strengelijk gegispt werd over het,
zooals men het noemde , door hem gegeven logenachtig
berigt omtrent de ontruiming van tTtrecht. Op zijne met
diep gevoel van verontwaardiging uitgebragte verklaring
van de waarheid zijns verhaals, en na zijn aanbod om
zich des noods in gijzeling te begeven, totdat die waarheid
zou gebleken zijn, kreeg hij verlof zich te verwijderen.
Hij nam zijn intrek bij zijn oom van 's moeders zijde,
Hermanus van Noorle, destijds wonende op den Singel
bij het Utrechtsche veer, alwaar van Leyden zijne aldaar
achtergeblevene boeken waren overgebragt en hield zich
te midden dier beroeringen bezig met de voltooijing van
de vroeger door hem begonnene Regtsgeleerde Verhandeling , op welke hij dacht den graad van Doctor in de
Regten te bekomen , en bleef, zoo voor ale na de in
bezitneming van Amsterdam door de Pruissische legermagt
in het begin van October 3787, aldaar.
De op nieuw aangestelde Regenten der stad Amsterdam
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hadden de onvoorzigtigheid om op den Well October bij
eene waarschuwing den ingezetenen wel aan te raden ,
maar niet te gebieden om , ter voorkoming van onaangename ontmoetingen, zich voor een tijd lang van Oranjelint of eenige teekenen, waarin die kleur voorkwam, te
voorzien. Hij meende ten gevolge daarvan de meest
komene vrijheid te hebben , die kleur niet to dragon.
Velen volgden hem in dit opzigt en handelden naar deze
meening. Hem berokkende dit nu en dan wel eens eene
onaangename ontmoeting. Onder anderen werd hij eens
op den vollen middag den Dam overgaande te dier zake
aangerand, met slijk geworpen en zoodanig mishandeld,
dat hij zich genoodzaakt zag in den winkel van den boekverkooper Dronsberg to vlugten, en aldaar to vertoeyen,
totdat hij door eenige manschappen eener Zwitsersche
wacht, op het Stadhuis (later koninklijk paleis) dienst
doende, ontzet werd en zijn schuilplaats veilig verlaten
ken. Niettemin heeft hij, voor geene gevaren of onaangename bejegeningen bevreesd , in dit gedrag volhard en
nimnaer in die dagen hetzij to Amsterdam hetzij elders
zich met Oranjeteekenen versierd.

TWEEDE HOOFDSTIJK,

DE PROCUREUR DER CEMEENTE.

Na op den 2 8aten November 1787 den gewonen eed
als advocaat van het Hof van Holland te hebben afgelegd , werd hij als advocaat voor het Hof toegelaten. Hij
vertrok ter uitoefening der regtsgeleerde praktijk naar
Amsterdam, deed aldaar den bij de wet van 15 Feb. 1788
voorgeschreven eed op de constitutie der Hooge Regering
en trachtte zich door eene bestendige nastudie van het
Burgerlijk- , de beoefening van bet Handels- en Zeeregt
en van de praktijk zelve tot een goed advocaat te
kwamen.
Om als zoodanig spoedig te slagen, waren de omstandigheden hem zeer gunstig. De beroemde oudere advokaten
Mrs. N. Bondt, H. B. Luyken, — om van anderen , der
onderliggende partij mede toegedaan, niet te gewagen
hadden de pleitzaal vaarwel gezegd. De advocates Mrs.
J. Klinkhamer, J. B. de Graaff waren onder de oudsten,
Moorrees , Walraven en R. J. Schimmelpenninck onder
de jongeren , de eenigen , die de eer der Amsterdamsche
,

8
balie konden en bleven handhaven. Mr. J. L. Farjon was
aldaar naauwelijks verschenen , en Mrs. A. J. Cuperus
en Jan Bondt traden eerst later als pleitende regtsgeleerden met roem te voorschijn.
Aan zijnen oudsten broeder A. Teyler van Hall , een
algemeen bemind burger en tot in 1802 een gelukkig
koopman, had hij op de door hem ingeslagen loopbaan
inzonderheid de grootste verpligting. Deze bragt hem al
spoedig in vriendschappelijke betrekking met de advocaten
Mrs. N. Bondt, J. Klinkhamer en R. J. Schimmelpenninck, en met de procureurs 3. Douwes Cz. en P. C. Nahuys. poor deze had hij dagelijksche gelegenheid tot het
opstellen van Memorien, Adviezen en andere schriften.
Hij vormde zich onder en met hen allengs tot een pleiter, die, daar hij met een gelukkig spraakvermogen bedeeld was , al spoedig meer naam en eere verwierf dan
welligt de zaken en vooral de wijze , waarop hij die ontwikkelde , verdienden. De bests en waardigste zijner medeburgers, die zijne staatku,ndige gevoelens deelden, ondersteunden hem , en toen in den aanvang van 1789 Mr. J.
W. van de Poll , een onpartijdig regent , voorzittend
Schepen was geworden , kreeg hij allengs deel aan de
Commission , met welke de jongere advocaten begunstigd
werden. Drie omstandigheden vooral waren er , die hem
als advocaat behulpzaam waren. De eerste was de opdragt
van een crimineel geding , waarin een arme knecht van
een bekenden sluiker betrokken was. Dozen, Pieter Venus
geheeten , verdedigde hij op last der Regtbank kosteloos
en met het gelukkigst gevolg op de zoogenaamde "Impostrolle" waarvan het gevolg was , dat vele zaken te
dier rolls behoorende aan hem ter behandeling werden
opgedragen.
De tweede was doze: nog voor de omkeering van zaken
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en de vermeestering van Amsterdam door het Pruissische
Leger in October 1787 hadden Burgemeesteren dezer stad,
daartoe door den Achtbaren Raad gevolmagtigd , ter verdediging der stad eene geldleening geopend van een millioen
gulden. Eenige burgers hadden daarin op den naam van
den makelaar Hendrik van Wayenburg deel genomen tot
een bedrag van veertig duizend gulden, Na de omwenteling weigerde de herstelde regering die schuld als wettig
te erkennen.
Van Hall werd , daar anderen dit geweigerd hadden, aangezocht om de belanghebbenden , waaronder zijn broeder
A. Teyler van Hall en eenigen zijner vrienden , ten deze
als advocaat te dienen. Hoezeer het hem aan geen moed
ontbrak , zoo wilde hij evenwel die destijds hagchelijke taak
niet op zich nemen , zonder den wijzen en bezadigden
ouden advocaat Mr. H. B. Luyken te hebben geraadpleegd.
Deze was aarzelende in het uitbrengen van zijn gevoelen ,
zeggende , "dat hij de verantwoordelijkheid daarvan niet
op zich wilde nemen." Hierop door hem gevraagd
zijnde , wat hij zelf, zich in dit geval bevindende , doen
zou, was des braven mans antwoord : "ik zou niet schroomen ook in dit geval de zaak des regts moedig voor te
staan." Dit antwoord bepaalde zijn besluit : hij dagvaardde
daarop de regering en bet gelukte hem deze zaak, zelfs
zonder te pleiten , tot genoegen der belanghebbenden , ten
einde te brengen.
De derde omstandigheid was gelegen in bet gebruik ,
dat de vermaarde Burgemeester Mr. J. Rendorp kort daarop
van zijne diensten maakte , door hem den last op te dragen , om op te nemen, de bewijzen te verzamelen en in
orde te brengen van de schade , die vele in- en opgezetenen
van Ouder- en Nieuwer-Amstel , ten tijde van den aanval der Pruissische troepen op Amsterdam in 1787 geleden
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hadden. Ten genoege van dezen kundigen en edelen regent
kweet hij zich spoedig van dezen last , waarvan het gevolg was eene billijke schadevergoeding , die aan de daarbij
belanghebbenden werd uitgereikt.
Het eerste door hem gestelde en zoo door hem als door
Mr. N. Bondt , H. B. Luyken en J. Klinkhamer geteekende
advies was dat betrekkelijk het door N. van der Kluys,
landbouwer to Lexmond , op den 19den September 1787
eigenhandig in een zakboekje geschreven testament ten
behoeve van zijn vrouw. De schrijver nog ten zelfden
dage door Pruissische huzaren te Vianen bij het Monnikkenhof vermoord, had hetzelve niet in behoorlijken vorm ,
zoo als zijn oogmerk was geweest , kunnen passeren. Zijne
erfgenamen betwisten de validiteit van hetzelve. Het geding
daaruit ontstaan word bij dading in 1790 afgedaan.
In November 1791 was hij medeoprigter en werd hij
lid van een gezelschap jeugdige regtsgeleerden , to weten ,
J. L. Farjon , in 1829 als President van het Hoog Geregtshof to 's Gravenhage overleden , Mr. J. Bondt , in
1845 als Staatsraad gestorven , C. J. Elout , Minister van
Staat , overleden in 1841, A. A. van der 1VIarck , als lid
van de Regtbank van Eersten Aanleg to Amsterdam gestorven in 1830 , C. R. J. Toelaer , Notaris , en N. Sinderam , advocaat to Amsterdam , beide overleden.
Al doze omstandigheden bevorderden bij het afnemen
der partijzucht niet weinig den opgang , dien hij als pleitend advocaat maakte. Zijn stijl allengs meer zuiver en
zijne mondelinge voordragt beter wordende, begonnen
de oudere advocaten , inzonderheid die , welke de pleitzaal
verlaten hadden, hem de belangen hunner clienten , eerst
in eenvoudige , later in gewigtiger zaken al moor on meer
toe te vertrouwen. Dit had vooral plaats na zijne verloving in 1789 met Mejufvr. E. C. Klinkhamer, de doch-
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ter van Mr. J. Klinkhamer. Deze liet hem niet alleen
veel voor zich werken , maar droeg hem ook vele en
daaronder voorname zaken op, die voor de regtbanken in
Noord-Holland en West-Friesland moesten worden gepleit.
De gelukkige uitslag van vele dier gedingen verzekerde
hem spoedig het vertrouwen der clienten zelve , zoodat hij
reeds in 1793 zich op een goede en winstgevende praktijk kon beroemen.
Ter bespoediging van zijn huwelijk , deed de heer
Mr. P. C. Nahuis, de vriend des heeren Klinkhamer,
met overleg van den heer A. Dedel , van wege de stad
Amsterdam Ambachtsheer van het distrikt, afstand van
het Notaris-ambt , dat hij onder Nieuwer-Amstel bekleedde.
Zoo werd hij op den 6den Mei 1789 tot Notaris benoemd
en voltrok hij een jaar daarna, den 23sten Mei 1790,
zijn voorgenomen huwelijk te Ilpendam, waar zijn behuwdvader den post van Baljuw bekleedde. In 1795 , toen
Mr. Klinkhamer door den loop der zaken uit daze betrekking ontslagen werd, meenden de in- en opgezetenen
van Ilpendam, tot erkentenis van. zijne belangeloos bewezene diensten , wel to doen met zijnen schoonzoon M. C.
van Hall in zijne plaats te kiezen , die echter aan deze
roepstem geen gehoor gaf.

Daar hij niet instemde met het verlangen van velen,
die door Franschen invloed en hulp eene staatkundige
omwenteling in zijn vaderland poogden to bewerken ,
waren de voorstanders daarvan niet in staat, hem in
1793 en 1794 deelgenoot to maken van hunne geheime
bijeenkomsten (clubs), die destijds in Amsterdam werden
opgerigt. Het bestaan dier vereenigingen uitgelekt zijnde,
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geraakten sommigen daardoor in ongelegenheid. Door hen
en hunne vrienden geraadpleegd , bragt hij het zijne toe,
om hen voor gevangenneming te bewaren of naar buitenslands te doen ontkomen. Onder dezen waren de oom
zijner echtgenoote , Hendrik Valkenburg en de Medicinae
doctor Krayenhoff. Beide , naar Vianen vertrokken , werden ,
na zich in de nabijheid dier stad op het Monnikenhoff een
korten tijd verscholen te hebben gehouden, door een knecht
zijns vaders langs weinig bezochte binnenwegen met een
rijtuig naar de Waal nabij Gorinchem gebragt, de rivier
overgezet, waardoor zij den dood of althans de gevangenis ontkwamen.
Nadat de Fransche legers Nederland hadden overmeesterd en in Januarij 1795 Amsterdam waren binnengerukt,
wapende hij zich met een aantal gematigde vrienden van
zijne staatkundige denkwijze en bragt met hen veel toe
tot bescherming van de personen en goederen van andersdenkenden , hetwelk niet altijd zonder gevaar geschiedde.
Onder zijne medewerkers bevonden zich de advocates
Mr. J. Bondt , N. Sinderam , 3. L. Farjon en vele burgers van den gegoeden middelstand, als Teysset, van
Aken , Duivene, Langerhuysen en Wertz. Voor „het Wapen van Emden", op den Nieuwendijk nabij den Dam,
was gewoonlijk des nachts de plaats , waar zij door vermaningen, toe- en aanspraken het meeste nut deden en
mishandelingen en ongeregeldheden hielpen voorkomen
en beletten. Mevrouvr Bondt, geb. Determeyer, had hem en
zijne vrienden de wapenen in hare wooing (Heerengracht
over de Oude Spiegelstraat) met driekleurige linten , bij
gebreke van gordels , ombangen.
De achting en vriendschap , die Mr. R. 3. Schimmelpenninck hem toedroeg, gevoegd bij het aanzien, waarin
hij bij de burgerij van Amsterdam stond , en ook zijne
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bekende staatkundige gevoelens gaven aanleiding , dat hij ,
hoezeer geen lid van eenige politieke vereeniging zijnde ,
reeds in den avond van den 19den Januarij 1795 van
wege de Provisionele Representanten van het yolk van
Amsterdam gerequireerd werd , om zich op het stadhuis
in de justitiekamer to vervoegen. Aldaar verschenen zijnde
werd hem door eene commissie uit dezelve representanten kennis gegeven , dat hij door hen was benoemd om
voor een gedeelte de plaats to vervangen van den afgezetten Hoofdofficier Mr. D. W. Elias , onder den titel van
"Procureur der G-emeente," en dat het andere gedeelte
dezer ambtsbetrekking was opgedragen aan Mr. C W. Visscher,, onder den titel van Maire. Te vergeefs trachtte hij
zich hieraan to onttrekken , uit hoofde zijner nog weinige
ervaring en jeugdigen leeftijd — hij was nog geen zeven
en twintig jaren oud men bleef volharden met daartoe bij hem aan to dringen , terwijl hij in zijne weigering volhoudende , het stadhuis verliet. In den morgen
van den volgenden dag ontving hij , behalve' eene aanschrijving , bij welke hij van den eed , door hem
na de omwenteling van 1787 op de vorige Constitutie
gedaan , werd verklaard to zijn ontslagen 1, van wege de
Provisioneele Representanten voormeld het bevel , om in
zijn post als "Procureur der G-emeente" werkzaam to
zijn, hem "verantwoordelijk stellende voor alle ongeregeldI Het ontslag van den eed luidde:
„De Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Amsterdam verklaren den Burger Maurits Cornelis van Hall van den Eed, door hem
na de omwenteling in 1787, in welke betrekking het zij, op de Constitutie gedaan, door de nu plaats gehad hebbende revolutie to zijn
ontslagen.
Actum Amsterdam,
den 20 Januarij 1795.

Ter ordonnantie van voorn. Repraesentanten,
R. W. TADAMA, Secretaris.
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heden , die uit zijne verdere weigering zouden voortkomen". i De laatste aanschrijving was vergezeld van een
korte aanstelling, gedagteekend 19 Jan. 1795 , en al deze
stukken waren "ter ordonnantie van de Representanten"
onderschreven R. W. Tadama.
Na lange aarzeling en voornamelijk op sterken aandrang van zijn goeden behuwdvader Klinkhamer,, die
bevreesd was voor de gevolgen van alle verdere weigering , besloot hij den post aan te semen.
In deze waardigheid werd hij accusalor publicus : en
verving hij met den Maire Visscher in het "Committe
van Algemeen Welzijn", de voormalige "Heeren van den
Geregte der stad Amsterdam". Hij had het genoegen als
leden van het Provisioneel Committe van Justitie bij zich
geplaatst te zien, onder anderen de Heeren Mrs. J. L.
Farjon , J. Bondt , Sinderam en 3. Schimmelpenninck,
broeder van Mr. R. J. Schimmelpenninck. De overige
benoeniden waren Mrs. J. P. Parrot , J. Hooft , W. Slicher ,
A. H. de Melander en Mr. B. A. van Houten.
De aanvaarding door hem van dit hagchelijke ambt
gaf inzonderheid bij de bezadigde voorstanders der nieuwe
orde van zaken en zelfs bij vele aanhangers van het vorig bestuur genoegen. Het voile vertrouwen van Mr. R.
J. Schimmelpenninck bezittende , beraamde hij met hem
de zoo voortreffelijke proclamatie van 15 Febr. 1795. Om
I Letterlijk luidde het briefje aldus :
Wordt bij deezen de procureur der gemeente van:weegens de provisioneele Repraesentanten van het yolk geinjungeerd in zijn post werkzaam
te zijn, kunnende zig voor als nu met geene excusen inlaten en stellen
daarom den procureur responsabel voor alle ongeregeldheden: uit zoodanig delai proflueerende.
Ter ordonnantie van voorn, Repraesentanten,
Actum Amsterdam,
den 20 Januarij 1795.

R. W. TADAMA, Secretaris,
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de daarin ontwikkelde begrippen van ware vrijheid en
regt onverschrokken to handhaven , werd hij bijna tenzelfden dage in do gelegenheid gesteld , bij de gevangenneming van den Luitenant-Admiraal van Kinsbergen en
den Raad Fiscaal der Marine van der Hoop. Doch zijne
pogingen, als die van de minderheid der leden van het
Committe van Justitie, waren geheel vruchteloos. Van
dien tijd of aan dagteekent zijne betrekking met den
Admiraal van Kinsbergen , wien hij in de gevangenis bezocht aan hem zijn leedwezen betuigende over eene
schending van zijne regten, waaraan de Regenten van
Amsterdam , de stad zijner inwoning, van welke hij door
een huwelijk met eene geborene poorteresse burger was,
geheel onschuldig waren.
Daar de Maire , Mr. C. W. Visscher , een podagreus
man van hooge jaren, niet meer geschikt was om ook
met den besten wil en ontwijfelbaar belanglooze oogmerken zijne betrekking als hoofd der politie to vervullen,
zoo rustte vooral des nachts de zorg daarvoor op de
schouders van den Procureur der Gemeente. De meeste
nachten moest hij daaraan en aan zijne eigene ambtspligten althans gedeeltelijk opofferen , hetwelk to meer
noodzakelijk was, omdat hij in zijne betrekking van openbaar aanklager , geen bijstand van eenigen regtsgeleerde
hebbende , bij alle voorkomende gelegenheden , die talrijk
waren , de aanhangige zaken zelf moest bepleiten, en
alle memorien, berigten en schrifturen van allerlei aard,
daartoe behoorende, opstellen. Bij zijne benoeming tot
Procureur der gemeente waren van de aan hem opgedragen magistratuur uitgezonderd de zaken, rakende de
misdaden van staat. Bij besluit echter van de ProvisioBijlage A.
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neele Representanten van het yolk van Amsterdam van
den 9den Febr. 1795 werd hij gerequireerd en hem geordonneerd ook die to vervolgen en deswegens acte to
institueren. Deze bijvoeging maakte zijne ambtsbetrekking
niet alleen meer werkzaam en onaangenaam, maar ook
van tijd tot tijd bagchelijk en gevaarlijk.
De eerste van Grasmaand 1795 leverde daarvan het
eerste bewijs. Het gerucht van de aankomst van een
Pruissisch leger op de grenzen had het land alom in
rep en roer gebragt en vele aanhangers van het vorige
bewind en daaronder niet weinigen ter goeder trouw in
den waan gebragt , dat zulks reeds werkelijk en met een
gelukkig gevolg had plaats gehad. De vreugde hierover
door sommigen ook to en in den omtrek van Amsterdam
aan den dag gelegd , had ten gevolge , dat een aantal
hunner door het Committe van waakzaamheid werd gevangen genomen en door hem bij de Regtbank moest worden
vervolgd. 1 Een menigte onnoozelen en misleiden werd
op zijne vordering spoedig ontslagen en slechts enkelen ,
moor schuldig overtuigd, boetten deswegens met schavot en
mindere straffen. Hij bragt den geheelen dag van 1 April,
den daaropvolgenden nacht en een gedeelte van den 2den
met het verhoor der beschuldigden op het Stadhuis door.
Bij de gematigden onder de burgerij had hij door zijne
onpartijdige en ijverige waarneming van zijn post de meeste
eer ingelegd , zoodanig dat de Algemeene Vergadering der
wijkvergaderingen op den 5 den Augustus 1795 bij een
"Adres aan de Provisioneele Representanten van het yolk
van Amsterdam" zijne diensten hoogelijk verheffende, vet.klaarde , "dat het voorz. ambt aan niemand beter dan aan
hem kon worden toevertrouwd en daarom verzocht , dat
Bijlage B.
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hetzelve aan hem voor een onbepaalden tijd en op edelmoedige voorwaarden mogt worden opgedragen." Deze
vergadering was aistoen er nog onkundig van , dat hij reeds
in den avond van den vorigen dag door voorn. Representanten daartoe was aangesteld voor den tijd van zes jaren.
In September desz. jaars legde hij in deze betrekking in
de vergadering der Provisioneele Representanten den gevorderden eed af.
Nog voor deze benoeming werd de uitoefening van het
door hem voorloopig waargenomen ambt gevorderd in een
allezins treffend geval. Harmen Alfkens , een gehuwd en
tot op dien tijd onbesproken man, zijn buurman een stuk
houts ontvreemd hebbende, was op de ontdekking daarvan
in arren moede en om zijne kinderen voor de schande te bewaren , die het gevolg van zijn daad kon zijn , in blijkbare zinsverbijstering tot het verschrikkelijke besluit gekomen
hen , drie in getal , om te brengen. Aan twee hunner
volvoerde hij dit besluit, zich troostende met het denkbeeld
dat zij , als nog schuldeloos , hiernamaals gelukkig zouden zijn en God hem die verschrikkelijke daad vergeven
zou. Eer hij hetzelfde feit aan het derde volbrengen kon,
werd hij weekhartig en kwam tot inkeer. Het lijfstraffelijk
regtsgeding tegen dezen ongelukkige aangevangen had
uithoofde van de onbewimpelde bekentenis van de daad
het gevolg dat, nadat door den Procureur der Gemeente
ambtshalve tegen hem de doodstraf gevorderd was , de
regtbank dezen zijn eisch ontzeide , en den rampzaligen
Het Committe van Justitie was in Jan. slechts provisioneel benoemd
en al de leden, gelijk van Hall, gerequireerd om de opgedragen posten
te aanvaarden. Zij drongen herhaaldelijk o. a. den 7 Mei bij rekest op
hun ontslag aan. Het nieuwe Committe werd den 3 Aug. geinstalleerd.
De Procureur der Gemeente legde in September den eed af.
Th. J.
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vader tot een gevangenschap van vijftig jaren verwees.
Bij de voordragt dezer zaak , waartoe hij meer dan twee
uren behoefde , ontwikkelde hij op regtskundige en wijsgeerige gronden niet de onschuld van den bedrijver aan
de daad, maar aan de misdaad. Hiertoe besteedde hij lien
tijd geheel. Uitgesproken hebbende , veroorloofde zich de
President der Regtbank , de heer G. J. Gales , deswegens
de aanmerking, dat zulk een voordragt geheel vreemd en
nooit gehoord was. Feitelijk was dit inderdaad waar, want
tot then tijd werd in lijfstraffelijke zaken, voor zoo verre
men kan nagaan , niet dan zelden tot de zielsgesteldheid
en den zedelijken toestand van den dader, op het oogenblik dat hij de daad bedreef, doorgedrongen. Gedurende
het hoofdschoutsambt van den heer Calkoen was hiervan
een enkel weinig beteekenend voorbeeld.
Van de honderde lijfstraffelijke regtsgedingen , waarin
hij als openbaar aanklager moest werkzaam zijn, was dit
het treffendste en belangrijkste. Hij was gelukkig genoeg
slechts eenmaal de straffe des doods, door hem gevorderd,
ten uitvoer to moeten doen leggen : dit geschiedde op den
On November 1796. De misdadiger was genaamd Leendert van Willigen en was ter dood verwezen, ter oorzake
van het namaken en uitgeven van valsche Zeeuwsche
rijksdaalders.
In den vroegen morgen van den 5den November 1795
werd hij in de gelegenheid gesteld ambtshalve zijn moed
en standvastigheid aan den dag to leggen. Daags to voren
was bij de Representanten van het yolk van Amsterdam,
nit naam der Algemeene Vergadering der wijkvergaderingen
van de Bataafsche clubs, een adres ingeleverd, waarbij werd
aangedrongen op het in staat van beschuldiging stellen
van zoogenaamd suspecte personen. Dit werd door de

Representanten even moedig als pligtmatig geweigerd en
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daarbij in eene tot laat in den nacht gehouden vergadering , bij welke hij als Procureur der Gemeente en de
leden van het Committe van justitie tegenwoordig waren,
volhard. Nog voor het uiteengaan der vergadering werd
hij met de heeren Verster, Alstorphius , van der Hoop en
Schimmelpenninck benoemd in eene commissie tot handhaving der rust. De sleutels der stadspoorten, die destijds
aan de gewapende schutterij toevertrouwd en in een kist
op de schutterswachtkamer bewaard werden , werden door
eene ten deele gewapende , ten deel ongewapende bende
vermeesterd , waardoor het ontsluiten der poorten op den
gewoneu tijd feitelijk belet , en de uit- en ingang der stad
alzoo misdadiglijk verhinderd werd. Hiervan, nog to bed
liggende, onderrigt, begaf hij zich naar het bureau van
den kommandant der stad , hetwelk op den Dam gehouden
werd, en vorderde van dezen (E. W. Boer, een man
van hooge jaren) eene gewapende magi, toereikend en
gezind om het misdrijf to stuiten. Hij (van Hall) woes
daartoe aan , behalve de stadssoldaten , onder bevel van
den ouden on braven kapitein Roelofswaart, eene kompagnie
burger kanonniers, over welke J. Tideman het bevel had,
en eon bataillon schutters, waartoe onder anderen H. H.
als luitenant behoorde. In afwachting van het aanrukken
dier magt begaf hij zich met kapitein Roelofswaart alleen
naar de schutterswacht, sprak de muiters, waarvan eenige
met geladen geweren zich bij on op de kist bevonden ,
met ernst en bedreigingen aan , waarin hij door gezegden
kapitein en den hoer van der Hoop , die zich inmiddels
bij hen gevoegd had, mannelijk ondersteund werd. Vruchteloos echter waren zijne on hunne pogingen , en hij was
met voornoemde heeren ieder oogenblik in gevaar, , het
slagtoffer zijner pligtsbetrachting to worden. Meer dan
drie uren beyond hij zich in dozen hoogst gevaarlijken
2*
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toestand, zich nu eens van zijne vermaningen en bedreigingen een goed gevolg meenende te mogen beloven, dan weder
verpligt , met den degen in de hand zich tegen persoonlijken aanval en geweld te verdedigen. Dit duurde tot
omstreeks tien ure in den voormiddag , toen hij de trom
hoorde en de komst der aanrukkende manschappen vernam , en spoedig bemerkte , dat een gedeelte van het
schuttersbataillon zich tusschen het stadhuis en ter
zijde naar de Kalverstraat geplaatst had, terwijl het
andere gedeelte zich tusschen het stadhuis en de Nieuwe
kerk posteerde en de kompagnie kanonniers met twee
geladen stukken geschut en van brandende lonten voorzien , de kleine steenen voor de schutterswacht innam.
Met den degen in de hand trad kapitein Tideman naar
hem in de wachtkamer toe met een krachtige stem zeggende : -"Burger Procureur der Gemeente ! ik kom uwe
orders vragen." Eenige andere officieren deden hetzelfde,
waarop hij op zijne beurt aan alien vroeg , of hij op hunne
manschappen als op hen zelven rekenen kon? Dit door
alien en inzonderheid door kapitein Tideman met ja beantwoord zijnde , wider bijvoeging , dat het geschut geladen
en de lonten brandende waren , dreigde hij de muitelingen
daarvan tegen hen gebruik to zullen maken , terwifi hij
gelijktijdig met de genoemde officieren den ontblooten
degen in de hand , naar de kist trok , die nog bezet was.
Nadat eenige kerels daarvan door hen waren afgerukt,
liet hij de sleutels uit de kist nemen , waarop de oproerigen uiteenstoven , van welke een , Gerrit Jan van Nes,
gevangen genomen werd. De poorten der stad werden nu
ontsloten en de onrust was voor dit oogenblik geeindigd.
Maar de dag van 5 Nov. 1795 was nog niet ten einde
Zie Bijlage C.
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geloopen, of het geschokte Amsterdam had een nieuw
misdryte betreuren. Arend Swieter, Barend Meezeman en
Casparus Kloosterman behoorende tot het korps burgercavaleristeu , drongen op den middag van dien dag een
societeit van den fatsoenlijken burgerstand binnen , ten
huize van Klingenspoor in de Kalverstraat. Met ontbloote
sabels allerlei gewelddadigheden plegende , verjoegen zij
de leden , daarbij den heer W. Scharff zoodanig verwondende , dat hij ten gevolge daarvan den 23aten November
daaraanvolgende overleed. Zoodra hij (v. H.) van dit misdrijf kennis kreeg, leide hij de voorloopige bewijzen
daarvan aan het Committe van Justitie over, kreeg verlof,
de door hem beschuldigden in hechtenis te doen nemen
en leide dit kort daarop in het koffijhuis „de Paradijsvogel"
ten uitvoer. De eindelijke afloop van dit door hem aangevangen regtsgeding en de onaangename gevolgen, die hieruit
voor hem voortvloeiden , zullen nader worden verhaald.
Voorloopig zij bier opgeteekend, dat hij dagelijks zoo bij
monde als in geschrifte , nu eens door vleitaal , dan weder
door bedreigingen aangezocht werd, de gemelde gevangenen
los te laten. Hiertegen bood hij den onverzettelijksten
tegenstand, en hij was gelukkig genoeg de CIVIIIM ARDOR
PRAVA TUBENTrUM

te durven braveeren. Dit deed hij onder

anderen ook op zekeren avond, toen eenige personen zich
bij hem deden aanmelden als eene commissie uit de wijkvergaderingen, onder welke zich mede beyond de toenmalige
boekverkooper W. Holtrop, later Commissaris van Policie
der stad Amsterdam. Hij , vooraf onderrigt van den aan
hen opgedragen last , deed hen in de groote zijkamer zijner
woning (Heerengracht bij de Bergstraat)• geleiden , die hij
behoorlijk liet verlichten , terwijl voor elk der aanwezigen
een stoel geplaatst werd. Na hen eenigen tijd te hebben
doen wachten , begaf hij zich tot hen met de vraag: "wat
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het oogmerk hunner zoo late komst mogt zijn!" — Op
hun antwoord bij monde van Holtrop , dat zij in naam
hunner committenten de in vrijheidstelling van Swieter,
Meezemau en Kloosterman kwamen vragen, door hem hervat
zijnde, "dat hij zich verwonderde , dat burgers als zij zich
een dergelijken , zoo misdadigen last hadden kunnen laten
opdragen", en hen verder vragende, "of zij niet wisten
dat hij , namens het yolk van Holland aan het hoofd der
justitie geplaatst , alleen de wet en geene bijzondere personen vermogt to gehoorzamen", kreeg hij hierop ten
antwoord , "dat is maar donderen!" daar verder bijvoegende, "niet to zullen vertrekken, voor en aleer hij de
verzekering zou gegeven hebben , aan het geuit verlangen
to zullen voldoen", welke verklaring door de overigen
Holtrop uitgezonderd — met vloeken en bedreigingen
ondersteund word. Hen hierop to gemoet voerende "gij
durft mij tot misdaad en meineed dwingen , welnu, dan
zal ik u toonen, dat ik ook thane niet vervaard den dood
minder ducht dan deze , en nu gelast ik u, mijn huis to
verlaten 1" wilden eenige der aanwezigen vertrekken , terwij1 anderen bleven aandringen, totdat, toen hij zich near
eene in het genoemde vertrek staande secretaire begeven
en daaruit een paar ongeladen pistolen genomen had,
welke hij dreigde op hen to zullen losbranden, indien ze
niet ijlings vertrokken , een hunner uitriep "hij is een
braaf burger, laat ons gaan." De overigen verlieten daarop
met dozen zijn huis, uit hetwelk hij hen met schijnbare
beleefdheid tot aan den stoop uitgeleide deed , eon hunner
tot den ander hoorende zeggen : "'t is een knappe vent,
maar hij heeft ons gek .. d!"
Hij zette vervolgens het aangevangen regtsgeding tegen
de moordenaren van den heer W. Scharff met nadruk
voort , en daar deze de feiten , hun ten laste gelegd ,
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tegen de sterkste bewijzen aan, halstarrig bleven ontkennen,
vroeg hij naar de toenmalige procesorde in lijfstraffelijke
zaken , scherper examen (dat is de pijnbank) , 't welk hem
werd toegestaan.
Alvorens het geregtelijk onderzoek nog begonnen was
en dat vonnis alzoo nog kon worden ten uitvoer gelegd,
werd bij het Committe van Justitie op den 14den November 1795 ontvangen eene aanschrijving van de provisionele Representanten van het yolk van Holland van
den 12den bevorens , waarbij hetzelve gelast werd met
opzigt tot de opgemelde gevangenen en G. J. van Nes
ten spoedigste zoodanig te procedeeren en te vonnissen ,
als 's lands wetten zouden vorderen , maar alvorens de
vonnissen ten uitvoer te leggen , met dezelve al de stukken , tot deze procedure betrekkelijk , aan hen over te
zenden , ten einde na onderzoek zoodanig op de door de
voorz. gevangenen aan hen ingediende verzoekschriften
zou kunnen worden gedisponeerd, als zij zouden oordeelen
to behooren. Het Committe voldeed hieraan. Hollands
Representanten stelden de processtukken en de vonnissen
in handers van het Hof van Holland, om daarop to hebben
deszelfs consideratie en advies. Het Hof hieraan voldoende,
keurde de geslagen vonnissen goed en bekrachtigde die.
Maar desniettegenstaande vonden de Representanten goed,
om bij een zoogenaamd Decreet van 2 Maart 1796 de
tegen Swieter , Meezeman en Kloosterman geslagen vonnissen to vernietigen en het Committe te gelasten, hem
to ontvangen in ordinair proms, terwijl bij hetzelfde Decreet het vonnis tegen Gerrit Jan van Nes geslagen verzacht en met zesjarig bannissement uit de stad en jurisdictie , waartoe hij veroordeeld was , in een tweejarig
veranderd werd. Bij een krachtig adres, reeds gedagteekeud 7 April 1796 , bragt het Committe van Justitie
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het Provinciaal Bestuur van Holland zijne bezwaren daartegen in. Van dit adres was hij met Mr. W. Y. van
Hamelsveld de opsteller.
Het oogmerk van al de woelingen , waarin de opgemelde gevangenen zoo misdadig betrokken waren , was
blijkbaar , om naar het voorbeeld der Franschen een
schrikbewind in to voeren , ten gevolge waarvan de burgers , welke een ander staatkundig gevoelen waren toegedaan en nog ambten en bedieningen bekleedden , zich
genoodzaakt zouden zien, daarvoor to bedanken of daarvan zouden worden ontzet. Dit doel berokkende hem van
tijd tot tijd , wilde hij regt en veiligheid handhaven, vele
onaangenaamheden en lasterlijke tentoonstellingen in de
dagbladen on vlugschriften van dien tijd , inzonderheid
in het schandblad, genaamd : de "Politieke Blixem", waarvan redacteur en voorname schrijver was zekere Redelinkhuyzen , die hem nog voor zijn dood vergiffenis liet vragen,
nadat hij hem vroeger bij een brief had regt gedaan.
Een reeks van persoonlijke mishandelingen vorderde
niet alleen zijne tusschenkomst , maar ook soms zijn persoonlijken bijstand. Zoo gebeurde het op zekeren namiddag , dat hij naar het stadhuis gaande om gevangenen
to verhooren, een bejaarden (Mod, die jaren lang ;net een
stalletje nevens de Nieuwe kerk had gestaan , door een
zekeren Christoffel Hunnemeijer deerlijk zag mishandelen,
en zelfs , dat hij vreesselijk bebloed op den grond viel.
Hoezeer ditmaal niet als gewoonlijk van een dienaar der
justitie vergezeld; schoot hij ijlings op Hunnemeijer toe ,
I De stukken over deze zaak zijn door het Committe van Justitie in
1796 uitgegeven onder den titel : Verzaameling van stukken betrefend
de zaaken van B. Meezeman , 21. Adder en C. Eloosterman, alsmede
van Mr. Albertus Ploos van Amstel Jansz. Amsterd. J. ten Brink Gz.
1796.
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hem naar de reden der mishandeling vragende , en ten
antwoord krijgende : "het is maar een bliksemsche jood",
greep hij den kerel aan , geraakte met hem aan 't worstelen en liet , na een korte wijl de hulp van een in de
nabijheid de wacht hebbende schutter bekomende, hem in
de boeijen brengen. Daar de Regters, die bij 't verhoor
moesten tegenwoordig zijn , zich reeds in de verhoorkamer bevonden , ving hij onmiddellijk zijn proces aan ,
hetwelk op de bekentenis van den misdadiger terstond
gesloten werd en ten gevolge had , dat deze aanstonds
verwezen en vervolgens den 23 6thn September 1795 op een
schavot met een bord op de borst , waarop geschreven
stond: "mishandelaar van zijn evenmensch", strengelijk
gegeeseld werd, na tot eene gevangenisstraf van 6 jaren
in het Rasphuis veroordeeld te zijn. In den nacht van
10 op 11 Mei, waarvan later zal gesproken worden, werd
ook de booswicht uit den kerker ontslagen.
Het vervolgen en mishandelen van Joden door de toomelooze vrijheidsvrienden van die dagen was niet zeldzaam en dikwerf moest hij ter hunner bescherming zich
aan gevaren en beleedigingen bloot stellen. Dit was inzonderheid het geval, op den 25 6thn Augustus 1795, toen eenige
onverlaten , met knuppels , stokken en sabels gewapend ,
een aantal Joden , die daartoe geen de minste aanleiding
gegeven hadden, vreesselijk sloegen en mishandelden. Tot
hunne veiligheid niet alleen , maar voornamelijk om hen
eene betere geneeskundige behandeling te doen erlangen,
deed hij hen naar het stadhuis overbrengen , alwaar zij
op de krijgsraadkamer verpleegd en verbonden werden.
Eenige dier Joden waren zelfs dermate verwond , dat zij
getrepaneerd moesten worden.
Het gevolg van zijn gedrag was, dat hij destijds, totdat hij van zijn post in het begin van 1798 ontzet werd,
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door de Joden als hun beschermer vereerd werd. Hiertoe
droeg ook veel bij , dat zij door zijn invloed , nadat het
hun eerst was verboden , in den herfst van 1795 de vet.gunning verkregen , hunne loofhutten even als voorheen,
openlijk to mogen oprigten.
Het waren de ontslagen Regenten en Ambtenaren vooral,
die destijds aan den meesten moedwil en vervolging bloot
stonden, en daardoor zijn bijstand dikwijls behoefden. De
gewezen Burgemeesters W. G. Dedel, Beels, d'Orville en
Mr. D. W. Elias waren onder hen, die bij sommigen het
meest gehaat waren. Op zekeren tijd onderrigt, dat eenige
clubisten besloten hadden , hen gewelddadig uit hunne
huizen to halen , ten einde to voorkomen , dat zij naar
het op de grenzen verzameld wordende Pruissische leger
ontweken , hetwelk men had uitgestrooid hun oogmerk
to zijn , gaf hij den last aan eenige officieren der stedelijke nachtwacht , op wier moed en trouw hij zich verlaten kon, hunne woningen door een klein, maar vertrouwd
aantal nachtwachten, behoorlijk gewapend, to doen bezetten , en onder hunne aanvoering , zoo zulks noodig was ,
to verdedigen , met verzekering dat hij zelf daarbij en in
den omtrek zooveel mogelijk zou tegenwoordig zijn en op
alles de vereischte orde stellen. Om geene opschudding
to verwekken , wilde hij van de schutters geen gebruik
maken. Ten einde de bedreigde personen niet to verontrusten , gaf hij hen van den door hem genomen maatregel voorzigtig kennis, met verzoek hunne woningen vooral
niet to verlaten en op zijn waakzaamheid to vertrouwen.
In een rijtuig, vergezeld van den Onder-Maire Musquetier
en den Substituut-Schout Beumer , die zijn volkomen
vertrouwen bezaten , bezocht hij gedurende den geheelen
nacht den omtrek der huizen der bedreigde personen ,
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en liet ook aldaar een der Substituut-Schouten en de
Justitiedienaren , die hij wilt met de kwaadwilligen niet
to heulen , bij afwisseling de ronde doen en toezigt houden. Telkens veranderde hij van rijtuig , om alle ontdekking of argwaan to voorkomen of weg to nemen. De
gemelde huizen , behalve die van de heeren Dedel en
Beels , werden niet verontrust. Voor dat van den heer
Dedel vertoonde zich in het hoist van den nacht een
troep, die , willende aanschellen, daarin door een
onderofficier der nachtwacht, aldaar met zijne manschappen de wacht houdende , verhinderd ward. Op de
vraag , wat zij aldaar kwamen verrigten , ontving deze
ten antwoord : "we zullen den bl beletten , dat hij de
stad uitga", of iets dergelijks. De onderofficier daarop
hervat hebbende : "dat hebben wij ook in last", vertrokken
de clubisten. Ditzelfde had bijna op gelijke wijze plaats
aan de woning van den heer Beels. Aan de huizen van
de heeren Elias en d'Orville gebeurde niets. Later werden
noch deze oude regenten noch eenig ander , ter zake van
hun vorig bewind of staatkundige gevoelens , op deze of
dergelijke wijze bemoeijelijkt.
De heer Pieter Muilman, een bekend koopman, van een
algemeen gewaardeerd geslacht , was echter hiervan uitge
zonderd op eene wijze, die de tusschenkomst van den schrijver
van dit levensberigt onmiddelijk vorderde. Deze, op zekeren
namiddag omtrent het uitgaan der beurs de verhoorkamer,
waar hij in die dagen een groot gedeelte van zijn leven
sleet, verlatende, ward, then hij huiswaarts wilde gaan ,
aangesproken door den heer Jan Ananias Willink , welke
hem zeer ontsteld berigtte , dat de heer Mailman van de
beurs afgaande door een bende aangevallen de Salverstraat was ingevlugt en aldaar schrikkelijk bedreigd en
vervolgd , zich in groot gevaar beyond. Op dit berigt snelde
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hij met genoemden heer Willink derwaarts , en verzocht ,
daar hij , zijne dienaren naar huis gezonden hebbende ,
geene andere hulp kon bekomen, aan de Societeit "Doctrina
et Amicitia" gekomen , eenigen zijner aldaar aanwezige
bekenden hem te vergezellen en bij te staan in het ontzetten van den vervolgde. Hieraan gaven onderscheidene
aanwezigen gehoor en het was met hunnen bijstand , dat
hij , omtrent de Sint Luciensteeg de volksmenigte doorgedrongen zijnde , den heer Muilman aan alien verderen
moedwil kon onttrekken. Te dien einde nam hij hem
onder den arm , vermaande met dreigenden ernst den
woesten hoop, alle verder misdadig gedrag to staken en
hem niet to volgen. De onverlaten gehoorzaamden en hij
bragt den doodelijk ontstelde in een huis , waarin toenmaals eene koekebakkersnering werd uitgeoefend. Toen
de heer Muilman aldaar een weinig hersteld was van den
schrik , bragt hij hem , na de volksmenigte andermaal
gelast to hebben , hem niet to volgen , naar het Heerenlogement , alwaar hij gewoon was het middagmaal to
houden. Gedurende dien togt hield het gemeen zich op
verren afstand verwijderd on stil. Eenige kooplieden en
burgers hem bekend bleven hem nabij on zouden hem
voorzeker de hulpzame hand geboden hebben , bijaldien
dit noodig ware geweest.
In veel gevaarlijker omstandigheden bragten hem de oproerige bewegingen, die in de maand Mei 1796 to Amsterdam
plaats hadden. Door een bekend schrijver en door de zamenstoners der N. N. Jaarboeken zijn die gebeurtenissen. met
hare aanleiding, het door den raad der stad Amsterdam
afgekondigde bevel, inhoudende het afdanken van het korps
kanonniers , in al derzelver bijzonderheden opgeteekend,
weshalve zij alleenlijk hier in zooverre vermeld zullen.
worden , als hij ambtshalve daarin betrokken was.
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Op Dingsdag den lOden Mei zijne zich destijds in Amsterdam bevindende ouders met een groot gedeelte zijner
familie te zijnen huize ter middagmaaltijd hebbende, kreeg
hij de bevestiging van het vroeger door hem ingewonnen berigt , dat een groot aantal gewapende en "Vrijheid"
schreeuwende muitelingen ten oogmerk had , niet alleen
het stedelijk bewind tot het intrekken van het ontslag
der kanonniers te dwingen , maar ook om het ontslag
van Swieter,, Meezeman en Kloosterman , van wie in deze
aanteekeningen gesproken is , to bewerkstelligen , en het
bestuur tot de onverwijlde remotie der zoogenoemde Oranjeambtenaren door geweld te noodzaken. Zijne familie ijlings
verlatende , begaf hij zich naar bet stadhuis , waar der
stede Raad vergaderd en voor hetwelk eene meer dan
toereikende magt van gewapende burgers, onder het bevel
van den kommandant G. H. de Wilde vereenigd was. Op
het stadhuis komende vond hij het Committe van waakzaamheid vergaderd en genoemden kommandant aldaar tegenwoordig. Van het misdadig oogmerk der afgedankte kanonniers en van hun verstandhouding met het meerendeel
der op den Dam verzamelde burgerwacht verwittigd , gaf
hij daarvan aan het Committe kennis , en drong bij den
kommandant aan, dat hij van gemelde magt onverwijld
en eer het te last zou zijn gebruik mogt maken om zich
of van de oproerigen to verzekeren of wel ze uit elkander to drijven. Spoedig evenwel bespeurde hij , dat de
kommandant zelf met de opstandelingen heulde, geraakte
deswege met hem in hevige woordenwisseling en verweet
hem onbewimpeld zijn verkeerd , of in alien gevalle zwak
en laaghartig gedrag. De Wilde hierop de hand aan
den degen slaande met de woorden: "weet gij wel, Burger
Procureur ! dat ik een degen draag ?" ontving daarop als
in denzelfden oogenblik van dezen ten antwoord:
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draag dien even als gij, burger kominandant ! en durf hem
gebruiken !" waarop de Wilde zweeg , terwijl het rumoer
op den Dam hand over hand toenam.
De President van het Committe van Justitie , hetzelve
met den Maire op zijn aandrang dien avond buitengewoon beschreven hebbende, begaf zich met de leden van
het Committe naar de vergaderkamer van den raad der
stad , zonder dat hij of zij zich met de deliberation
van dien Raad of met diens lafhartige onderhandelingen
met eenige officieren der afgedankte kanonniers , aldaar
aanwezig , inlieten. Omtrent to tien ure des avonds verwijderde zich de Maire en het Committe , na alvorens
hem on de leden van het Committe M. van Ommeren
en E. E. Burghly Glimmer als commissie aldaar achtergelaten to hebben. Na een wijl toevens overtuigd , dat
het voorname oogmerk der oproerige bewegingen de
loslating was van Swieter, Meezeman on Kloosterman uit
der stede boeijen , en die van Hunnemeijer uit het rasphuis,
en die des noods met geweld to bewerkstelligen, begaf
hij zich met zijne medegecommitteerden naar de verhoorkamer en gelastte den cipier geene andere bevelen dan
de zijne to gehoorzamen.
Na vervolgens zijne echtgenoote eenigermate to hebben
gaan gerust stellen en haar de onzekerheid zijner tehuiskomst to hebben bekend gemaakt, keerde hij weder naar
het stadhuis on ging van slechts een geregtsdienaar vergezeld naar de Raadkamer , die hij niet dan met moeite
en levensgevaar , door eene verwarden en onder elkander gemengden drom van gewapende schutters en gewezen kanonniers heen , binnenkwam , en hoorde, hoe
deze daarin gedrongen dezelve met hun oproerig geschreeuw vervulden en het ontslaan der gevangenen niet
verzochten , maar onder de ontzettendste bedreigingen
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eischten. Genaderd zijnde tot de plaats , waar zich de
Neer A. Vereul , President van den Raad , beyond, vend
hij , gelijk het hem althans voorkwam , dien magistraatspersoon in zijne ontsteltenis bezig de publicatie, bij welke
de kanonniers waren afgedankt, aan stukken te scheuren
en vele brokken daar rondom liggende. Straks werd hem
door den ontstelden magistraat gevraagd de gemelde
gevangenissen te doen ontsluiten , welke vraag door hem
met een wedervraag beantwoord werd, of "de raad hiertoe
door het Provinciaal Bestuur van Holland gemagtigd was?"
Teen deze vraag met neen beantwoord was , weigerde
hij het op vasten toon , als strijdig met zijn bezworen
pligt. Dezelfde vraag door den President aan de gecommitteerde leden van Ornmeren en Glimmer gedaan zijnde,
ontving hij van dezen hetzelfde antwoord , waarop de
President zelf last gaf de gevangenissen te ontsluiten en
de meergemelde gevangenen daaruit los te laten. Gedurende dit alley verkeerde hij (v. H.) in het grootste levensgevaar, met moord en plundering bedreigd wordende
en op het punt van door een der oproerigen het venster
der raadkamer te worden uitgeworpen.
Met moeite en levensgevaar en niet dan onder het
geleide van den Chirurgijn-Majoor der Stads Burger-havallerie Nissen geraakte hij des nachts omstreeks ten twee
ure met zijne medegecommitteerden uit de Raadkamer ,
waaruit zich de meeste leden van den raad toen reeds
verwijderd hadden , en begaf zich naar zijn huis. In de
Leliestraat gekomen en eenig gerucht achter zich vernemende , zag hij een man met een groot mes in de hand.
Gelukkig ontdekte hij in dezen een bekende, den juwelier
Kool , die hem , zonder opgemerkt te hebben willen zijn,
te zijner bescherming gevolgd was. Aan zijne woning
gekomen deed hij onmiddellijk de leden van het Committe
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tegen zeven uur in den morgen van den 1 1 den me i to
zijnen huize bijeenroepen. Allen verschenen en zagen zich
door hem van het gebeurde schriftelijk verslag doen. Dit
verslag was geheel geschreven en opgesteld te midden der
beroeringen en in de Raadkamer zelve , door den heer
Glimmer. Grooter voorbeeld van koelbloedigheid en moed
zal men zelden aantreffen.
Nadat dit verslag met dank was aangehoord , werd op
zijn voorstel besloten :
10 . Dat men zich in corps naar den Raad der Gemeente zou begeven , om dien of te vragen : "of hij nog
genoegzaam gezag meende to hebben, om de regtbank to
kunnen ondersteunen in de handhaving van baron pligt
2 0 . eene Commissie to benoemen, ten einde zich naar
's Gravenhage to begeven , om aldaar bij het Provinciaal
Bestuur van Holland het gebeurde to communiceren en
het gedrag van den Procureur der Gemeente als van de
leden van het Committe van Justitie to verantwoorden.
Tot deze commissie werd hij zelf nevens de heeren van
Ommeren en Burghly Glimmer benoemd, en den secretaris
van het Committe J. C. de Bordes, later (in 1841) Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad.
Hierop begaf hij zich met al de leden naar den Raad
der gemeente , die , zich zelve op het Stadhuis niet moor
veilig achtende, in den Doelen op de Garnalenmarkt vergaderd was , on kreeg aldaar op de door hem gedane
vraag ten antwoord, dat "de Raad door het voorgevallene
geen magi hebbende , niet in staat was aclief to handelen
en besloten had, zich alleen met het loopende work bezig
to houden en in het vervolg zich passief to zullen gedragen."
Het Committe, zich daarop in eene aparte kamer begeven hebbende, nam na voorafgaarde deliberation eene gelijke
Resolutie. In de toespraak , door hem bij die gelegenheid
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tot den Raad gehouden , had de gewapende schutters
mede-oproermakers genoemd , hetwelk hem door een der
leden van den Raad kwalijk afgenomen werd , 't geen door
hem (v. H.) aan dezen niet minder euvel geduid werd.
Tenzelfden dage nog vertrok hij met de commissie naar
's Gravenhage en kwam aldaar ten tien uur des avonds
aan. Zij vervoegden zich bij het Committ6 Provinciaal ,
doch werden vandaar gerenvoyeerd to het Provinciaal
Bestuur van Holland , dat to dien elude bijeengeroepen
werd. 's Nachts ten drie ure toegelaten , werd door hem
aldaar mondeling een omstandig verhaal gedaan en een
adres door den Secretaris de Bordes ingeleverd. Deze voordragt werd gunstig op- en aangenomen met betooning
van erkentenis van het door de Begtbank gehouden
gedrag. Hierop terstond weder naar Amsterdam vertrokken zijnde , gaf hij met zijne medegecommitteerden nog
op den 12den Mei 1796 verslag van het door hen verrigte. Bij hunne terugkomst zagen zij eenige afgedankte
kanonniers de wacht houden aan de Haarlemmerpoort.
Hun rijtuig door deze aangehouden en hen onstuimig
afgevraagd wordende , of zij uit den Haag kwamen ,
hetwelk door den Procureur der gemeente met ja ! beantwoord werd , met bijvoeging , "dat de troepen tot herstel der rust reeds in aantogt waren", ontzette dit laatste
de ondervragers , die het rijtuig daarop lieten vertrekken.
Gedurende zijn afwezigheid had hij zijne echtgenoote met
zijne beide zoontjes, Fioris Adriaan en Adriaan, benevens
zijne dienstboden , uitgezonderd eon getrouwen knecht ,
zijn huis , dat met plundering bedreigd werd , doen verlaten. De zorg daarvan droeg hij op aan dien knecht I, den
koetsier van zijn schoonvader Klinkhamer en twee moedige
1 Aan dezen trouwen knecht had hij in 1799 in 's Gravenhage het
behoud zijns oudsten zoons , Floris Adriaan, die bij een spiegelgevecht
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en getrouwe justitiedienaren , van allerlei schietgeweer en
wapentuig voorzien. Buiten enkele rustverstoringen was er
evenwel in zijn afzijn niets geschied. De misdadigers waren
afgemat en duchtten de toekomst, terwijl de laffe staatsbestuurders, de een de schuld op den ander werpende, zich schaamden.
De bovengemelde gevangenen intusschen waren in den
nacht van 10 op 11 Mei 1796 op last van den Voorzitter van den Raad door de raden den Beer Poortugael
en Pontor feitelijk ontslagen , nadat de Voorzitter aan
den eersten hunner , hem ziende aarzelen , gezegd had :
"gij hebt voor niets te vreezen , want de Raad heeft
daartoe besloten." Tot het bewerkstelligen van de vrijlating van den onverlaat Hunnenaeijer liet zich almede
het Raadslid Meints gebruiken. I
Toen weinige weken daarna de rust in Amsterdam
geheel hersteld en de justitie weder haren vrijen loop
had bekomen , deed hij de losgelaten gevangenen , die zich
straffeloos in de stad meenden te mogen ophouden , op
nieuw gevangen nemen en zette de tegen hen reeds
aangevangen procedures voort. Dit en zijn voortdurende
weigering om met eer en pligt zich naar het arbitrium
popularis aurae te gedragen , had echter ten gevolge , dat
hij op den 15den Maart 1798 van zijn post werd ontzet.
Hierna zal deze omstandigheid worden te boek gesteld.
Het volgende jaar leverde hem wel minder gevaarlijke ,
maar niet minder onaangename bemoeijingen en geschillen.
op. Terwiji de eerste niet merkwaardig genoeg waren om
hier te worden opgenomen, vorderden de laatste zulks om
meer dan eene reden. Zij waren hun oorsprong daaraan
in het Haagsche Bosch door hollende artillerie-paarden omvergeworpen
werd , te danken. Hij dekte den knaap met zijn ligchaam en ontving
daardoor zelf ernstige wooden.
1 Bijlage D.
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verschuldigd , dat hij op de vordering van den Advokaat en
den Procureur Generaal van Holland en Zeeland , de heeren
G. van der Meersch en C. J. van Maanen , in het midden
van 1797 weigerde, tegen zekeren Lieve van 011efen ,
schrijver van de Nationale Bataafsche Courant, en A. Itijmer ,
die daarvan uitgever was, criminele procedures in te
stellen , ter zake van eene in die courant van 3 Aug.
voorkomende zinsnede , omtrent welker straf bare strekking
hij anders dacht dan de genoemde hooge ambtenaren.
Dit had niet slechts eene levendige en met warmte gevoerde
briefwisseling tusschen de in meening verschillenden , maar
zelfs eene bemoeijing van de zijde van het Provinciaal
Committe van Holland ten gevolge. In dit geschil was het
Committe van Justitie met eenparigheid van al deszelfs
leden aan zijne zijde. Het eindigde door de tusschenkomst
van het Provinciale Bestuur van Holland en van den
achtenswaardigen heer S. van Hoogstraten, destijds nog
ambachtsheer van Heikop en Boeikop , die de vriend zijns
vaders en voornaam lid van dat Bestuur en door hetzelve
daartoe benoemd was. In het wezen der zaak is het
later niet bij hem uitgemaakt geweest, of hij gelijk had :
maar in den vorm was zulks niet aan zijne zijde, en de
Advokaat Fiskaal en de Procureur Generaal badden reden ,
gelijk hij zelf rondborstig erkende , zich over den lakonieken
Loon , inzonderheid van een zijner brieven , te beklagen.
Hoe dit zij , dit geschil werd volkomen , en zonder eenigen
wrevel bij een hunner achter to laten , voor altijd vereffend. Sedert was en bleef de toenmalige Procureur
Generaal hem een hoogachtend en vertrouwd vriend , en
is dit gedurende vier en veertig jaren , dat is tot zijn
dood , steeds gebleven
1 Deze correspondentie is in 1797 gedeeltelijk uitgegeven.
Th. J.
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Het blijkt uit al het reeds te bock gestelde , dat hij
nevens den hem opgedragen post tevens dien van Maire
vervulde. Doze toch was een reeds bejaard en dikwerf aan
hot voeteuvel lijdend man , waardoor hij , bij een anders
goeden wil , langdurige ervaring , vele geschiedkundige en
cenige regtskennis , voor het ambt , hem opgedragen , niet
geschikt was. Gelukkig had de Procureur der Gemeente
in den tweeden Maire Musquetier eenigermate een plaatsvervanger,, hoezeer zulks hem op den duur toch te weinig
ontlastte van zorgen en bezigheden , die te gewigtig waren ,
dan dat zij zijne anders sterke ligchaamsgesteldheid niet
dikwerf geschokt en ondermijnd zouden hebben , waarom
hij vooral in 1790 en 1797 bijna dagelijks geneeskundige
hu]p behoefde. Den bijstand van een advocaat missende ,
dien hij ook , misschien te sterk op zich zelven vertrouwende , niet begeerd had, moest hij in lijfstraffelijke zaken,
indien de beschuldigden in een zoogenaamd proces ontvangen waren , voor de regtbank zelf het woord voeren.
Dit deed hij onder anderen in het laatst van het jaar 1797
in het gewone geding van Liefe van 011efen en Catharina
Heybeek. In doze zaak pleitte D. J. van Lennep voor het
eerst on droeg den eisch bij den eersten termijn on hij
de destructie bij den termijn van repliek voor. Do vermaarde
advocaat van der Linden had zich met de verdediging belast.
Na de gebeurtenissen van Mei , hiervoren vermold , achtte
hij zich verpligt ambtshalve eene criminele vervolging in
to stellen , zoo tegen G. H. de Wilde a]s anderen, ter zake
van ongehoorzaamheid aan de hen gegeven bevelen en van
pligtverzuim. Eenigen tijd nadat doze procedures door hem
waren aangevangen , ontving hij berigt , dat het Provinciaal
Bestuur van Holland had kunnen goedvinden , ze bij
besluit van 11 Jan. 1798 to vernietigen en to doen ophouden.
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Hij gaf daarvan terstond aan het Committe in eene daartoe
op den avond van den 16den Januarij beschreven vergadering kennis, met overlegging van het decreet, deswege
bij hem ontvangen. Op zijn voorstel besloot het Committe
om zich bij een adres tegen het wederregtelijke van dit
decreet krachtdadig te verzetten , terwijl hij benevens de
leden Arntzenius, van Bommel en van Hamelsveld benoemd
werd dit adres te ontwerpen. Een zoodanig in mannelijken
toon vervat en geheel door hem gesteld adres "Aan de
Constituerende vergadering van het Bataafsche Volk" bragt
hij op den 5den Februarij ter vergadering van het Committe,
alwaar het werd goedgekeurd en op den 7do daaraanvolgende afgezonden. Bit adres bleef geheel zonder antwoord,
en de Constituerende VergaderiLg vond zelfs goed het corps
Burger-artilleristen , dat zich het vorige jaar aan zooveel
oproer en geweldenarijen had schuldig gemaakt , op den 1 sten
Maart 1798 in naam van het Bataafsche Volk in deszelfs
vorigen staat , eer en luister te herstellen. Het lid der
Constituerende vergadering , Nuhout van der Veen, liet
zich als het werktuig daartoe gebruiken. Bit schandelijk
herstel geschiedde aan het Funen en op den Dam te
Amsterdam , onder luidruchtig vreugdebetoon en muziek ,
waaraan echter geen achtingswaardig ingezeten deel nam.
Zij waren en bleven ondanks dit zoogenaamde herstel van
eer, schenders van de openbare rust en vertrappers van
alle goddelijke en menschelijke wetten.
Niet zonder dit verwacht te hebben , was het, dat de
President van let Committe in den nacht tusschen den
14den en 15(len Maart 1798 een brief ontving van de zich
noemende "Personeele Commissie uit het Administratief
Bestuur van het gewest Holland", belast met de reorganisatie van het Committe. Hij hield het verzoek in , dat
van Hall het Committe tenzelfden cage in deszelfs gewone
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vergaderkamer tegen drie ure des namiddags zou bijeen
roepen , met berigt dat de commissie zich aldaar mede
zou bevinden. Diensvolgens vereenigde hij de leden van
het Committe van Justitie to zijnen huize en ging met
hen vandaar naar het stadhuis ten bepaalden tijde en
vond op de zaal een groot aantal van de achtingswaardigste kooplieden en andere ingezetenen der stad
van onderscheidene staatkundige denkwijze verzameld. Het
stadhuis vooropgaande , was hij met de leden van het
Committe naauwelijks aan den ingang der zaal verschenen,
of de burgers , aldaar zich bevindende , schaarden zich ter
wederzijde van hen in twee rijen , door welke heen hij
aan het hoofd der leden van het Committe twee aan twee
naar de gewone Regts- (Schepens-) kamer zijne schreden
rigtte, terwijl zij door de aanwezige burgers , die met
ongedekten hoofde stonden , niet zonder blijkbaren en
mismoedigen eerbied gegroet werden. Ben ander onthaal
had weinige oogenblikken to voren de Staatscommissie ,
die hen in de regtskamer afwachtte , ondervonden. Door
niemand gegroet en onder het welsprekend zwijgen der
gemeente was deze niet zonder blijkbare ontroering denzelfden weg gegaan. Diep getroffen door dit betoon van
achting trad het Committe van Justitie , daardoor gesterkt
en niet weinig opgewond en , de regtskamer in. Nadat de
Staatscommissie, bestaande uit de personen van P. R. Pieterse,
Mr. J. Romswinkel en D. Pompeira , door J. A. Bode als
Secretaris vergezeld , aldaar was ontvangen en op de voor
de tafel der leden bestemde stoelen plaats genomen had ,
nam het Committe zitting. P. R. Pieterse, met zijne modegelastigden , waarschijnlijk eene andere ontmoeting verwacht
hebbende en als deze bleek en onthutst , las met een ontroerde stem eene aanspraak voor , waarbij aan den Procureur
der Gemeente on de leden van bet Committe van Justitie hun
.
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ontslag uit hunne onderscheidene posten werd aangekondigd.
De inhoud dier aanspraak was daarom merkwaardig, dewijl
daarin rondborstig werd verklaard , dat voor dit ontslag
geene andere redenen bestonden , dan dat het een gevolg
was van de gewelddadige gebeurtenissen van den 22sten Januarij 1798 , schoon het van algemeene bekendheid was ,
dat het stout en onwederlegbaar adres van 7 Febr.
1798 het Uitvoerend Bewind tot deze ontzetting had
doen besluiten. Bij dit adres toch had de Procureur der
Gemeente en de Regtbank , van welke hij het hoofd was,
durven betoogen, dat "geene souvereine vergadering, zelfs
en alzoo ook niet het Provinciaal Bestuur van Holland, het
vermogen had om eenige , bij welke Regtbank ook , aan.hangige zaak te vernietigen" en daarbij niet geschroomd de
Constituerende Vergadering te herinneren aan de bekende
plaats van Cicero, vertaald aldus luidende: "in bedorven staten
waarin alle zaken wanhopig staan , is het noodlottig uiteinde gewoonlijk , dat de misdadigers vrijgesproken , de
vonnissen vernietigd en de gevangenen losgelaten worden.
Als al deze zaken gebeuren , is er niemand , die niet
opmerkt , dat het Gemeenebest te gronde gaat."
De hiervoor gemelde aanspraak werd door M. C. van
Hall, zoo voor zich als voor zijne lotgenooten op de volgende
wijze beantwoord : "Burgers ! met een blank geweten traden
wij deze geregtszaal binnen, toen wij door hen, die daartoe
van het yolk de magt ontvangen hadden , in onze posters
werden aangesteld : met datzelfde blanke geweten verlaten
wij op uw bevel deze plaats. Ons geweten getuigt ons, dat
wij onzen pligt gedaan hebben. Weest intusschen verzekerd,
dat wat ook ons lot of dat van het vaderland worden moet,
wij nimmer zullen ophouden dat vaderland te beminnen," t
1 Zie Bijlage E.
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Hierop verlieten zij de geregtszaal in dezelfde orde, waarmede zij die waren binnengetreden en traden het stadhuis
uit , zoo op de zaal als daarbuiten door eene aanzienlijke
schare van burgers met een aandoenlijk stilzwijgen begroet.
Elk hunner, en hij daaronder, begeleid door een groot aantal
weldenkende en brave ingezetenen, ging naar zijne woning,
zonder eenige onheusche bejegening door woord of daad te
ondervinden : het was alsof de misdaad en het onregt zich
schaamden en de geheele zwijgende bevolking in rouw verkeerde. Den volgenden morgen, 16 Maart 1798, meldde zich
bij hem, naauwelijks wakker geworden en in staat om iemand
te ontvangen, een menigte van de beste burgers der stad ,
in staatkundige denkwijze onderling verschillende, bij hem
aan, om hem hunne deelneming te betuigen.
In zijne betrekking van Procureur der Gemeente werd
hij vervangen door den peer de Beer Poortugael , van
wien reeds vroeger als lid van den Raad der stad Amsterdam gesproken is. Deze hem persoonlijk van zijne
benoeming kennis gevende , voegde daarbij het weinig
bescheiden verzoek , dat hij (v. H.) hem als advocaat
behulpzaam mogt zijn. Hij gaf daarop ten antwoord "dat
de Beer Poortugael die vraag aan hem zeker onbedacht
had gedaan , dat hij zich daartoe niet kon vernederen ,
maar dat hij bereid was hem in moeijelijke gevallen ,
ten beste der stad , ten dienste te staan." De Beer Poortugael , wien deze post , voor welke hij geen geschiktheid
had , was opgedrongen , was opregt genoeg te verhalen ,
dat toen hem bij zijne aanstelling was gezegd , "dat hij
de opvolger was van een daartoe alleszins bevoegd man ,"
hij op zijne vraag , waarom die dan was afgezet ? tot
eenig antwoord gekregen had , "dat de tijdsomstandigheden zulks gevorderd hadden."
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De drie maanden , die nagenoeg na zijne ontzetting
verliepen , bragt hij , behalve in landelijke uitspanning,
meerendeels door in het raadgeven als advocaat. Hij onthield zich echter , even als vele beroemde regtsgeleerden ,
Sinderam , Bondt , Farjon , J. Schimmelpenninck , enz.,
van het verschijnen voor de Regtbank , die zoodanig was
zamengesteld , dat hij het zich tot een schande zou gerekend hebben , daartegenover het woord te voeren. Het
was bekend , dat waardige en vaderlandslievende mannen
niets onbeproefd lieten , om het Staatsgebouw , dat tot
bederf zijns vaderlands door een hoop gelukzoekers zonder mum , al thans zonder verdiensten en bekwaamheid,
zoo onbesuisd werd opgetrokken , °Inver te werpen. Zoo
naderde de 12de Junij 1798 , toen Generaal Daendels ,
daartoe als een geschikt werktuig gebruikt en van een
geheime zending op den lOden dier maand uit Parijs teruggekeerd, eene door geheel het vaderland gewenschte omwenteling van zaken bewerkte, waarvan het gevolg was,
dat de troon des gewelds op den 22 1t en Jan. van dat jaar
opgerigt, ter nedergeworpen en eene orde van zaken tot
stand gebragt werd , die alien rust en ordevrienden in
Nederland verademing gaf. Het gevolg hiervan was het
herstel van den Procureur der Gemeente en van al de
leden van het Committe der Justitie in de posten , waaruit
zij op den 1 5den 1VIaart bevorens verdreven waren. Dit
geschiedde zonder eenigen schok of bloedvergieten reeds
op den 13den Junij 1798.
Gedurende weinige weken kon 14 in dezen zijnen vorigen thans hernomen werkkring nuttig zijn, daar hij op
den 13de n Julij 1798 door de Vergadering van kiezers uit
veertig Grondvergaderingen van het zevende district van
Amsterdam tot lid van het Vertegenwoordigend Ligchaam
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der Bataafsche Republiek benoemd werd , welke eer hem
nog uit een ander district te beurt viel.
Met zijn broeder A. Teyler van Hall en de 'neeren
Mrs. C. van Lennep en J. Hooft , die zich in hetzelfde
geval bevonden , wendde hij zich tot het Intermediair
Wetgevend Ligchaam , om van de betrekking , waartoe hij
benoemd was , ontslagen te worden. Doch dit verzoek
werd bij decreet van dit staatsligchaam van 23 Julij 1798
gewezen van de hand , en hij tenzelfden dage door het
Ultvoerend Bewind aangeschreven , om op den 31sten Julij
daaraanvolgende zijne betrekking te komen aanvaarden.
De heer Huber , die op zijn verzoek verslag uitbragt , gewaagde van zijne diensten als Procureur der Gemeente
bewezen, en van zijne geschiktheid tot die betrekking , in
zeer vleijende woorden, doch achtte zich , daar bijzondere
belangen voor algemeene moeten wijken , in gemoede bezwaard den burger M. C. van Hall te ontslaan.
Aan de oproeping van het Uitvoerend Bewind voldeed
na den President van het Committe van Justitie, Mr. G. J.
Gales, tot zijn plaatsvervanger te hebben uitgekozen. Deze
bleef in die betrekking tot den isten Mei 1799 , wanneer
hij door den beer Mr. R. W. Tadama als Procureur der
Gemeente vervangen werd.

DERDE HOOFDSTUK.

VAN HALL IN HET VERTECENWOORDICEND LICCHAAM.

Op den 31sten Julij 1798 nam van Hall in het Wetgevend Ligchaam zitting en wel in de Eerste Kamer, 't
geen bij loting bepaald werd , gelijk ook bij loting de tijd
zijner zitting op drie jaren werd vastgesteld.
Al spoedig werden hem lastgevingen van verschillenden
aard opgedragen. Benoemd in eene commissie van onderzoek betrekkelijk het gedrag der leden van het voormalig
TJitvoerend Bewind , verontschuldigde hij zich op grond
dat hem vele notabele grieven door hetzelfde bestuur waren
aangedaan, en hij met geene welvoegelijkheid in deze commissie kon werkzaam zijn.
De meeste commission echter hadden betrekking op
zaken, het regtswezen en de politie betreffende. Zoo was
hij onder anderen lid der commissie , belast met het ontwerpen van eene instructie voor den Agent van Justitie,
ingevolge Artikel 93 van de staatsregeling van 1798. Den
nden September 1798 bragt hij namens die commissie
rapport uit en de ontwerp-instructie ter tafel. In de vergadering van den

aden

October werd het met eenige
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gingen aangenomen, Bij de discussion verdedigde van Hall
met geluk het beginsel in Artikel 7 van het concept uitgedrukt , dat de Agent van Justitie "aan alle administratieve ligchamen, aan het Uitvoerend Bewind en naar gelang
der omstandigheden aan het Vertegenwoordigend Ligchaam
zoodanige vertoogen zou kunnen doers, als hij tot bescherming van elk ingezeten der republiek tegen alle politique
daden van gezag , strijdig tegen de staatsregeling , het
meest geschikt zal oordeelen." Toen dit artikel in deliberatie
gebragt was , verklaarde o. a. Daendels , dat het voorgestelde hem toescheen tegen den geest der staatsregeling
aan te loopen. "Bij het 92°4 Art. der staatsregeling immers
wordt bepaald , dat het Uitvoerend Bewind zich ter volbrenging zijner verschillende werkzaamheden van de daarbij
opgegeven agenten bedient, waaruit blijkt , dat de agenten
niet anders zijn dan de manus ministra van het Uitvoerend Bewind en zonder dit geen existentie of aanwezen
kunnen hebben dat de agenten gevolgelijk geen college
of bewind uitmaken , maar alleen als voortvloeisels nit
dat bewind , ja als het ware als onder hetzelve tot hunne
bijzondere werkzaamheden en aaiibetrouwde vakken afgezonderde ministers kunnen en moeten worden beschouwd ,
zoo als zij ook volgens den 96 Art. der Staatsregeling van.
het Uitvoerend Bewind alleen verantwoordelijk zijn." Hiertegen merkt© van Hall aan , dat het voorgestelde naar zijn
inzien in geenen deele strijdig was met de staatsregeling
en de goede orde, daar de constitutie wel is waar bepaalde,
dat. de voordragten tot eon wet door het Uitvoerend Bewind 1 behoorden te geschieden : dan dit sloot niet uit,

1 Bij Artikel 60 van de staatsregeling van 1798 was bepaald : "het ontwerpen en voorstellen van alle wetten en besluiten behoort alleen en
bij uitsluiting aan de Eerste Kamer,, en het al of niet bekrachtigen van
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dat de wetgevende vergadering geene consideration van
den Agent zoude vermogen te vragen ; er was een grout
onderscheid tusschen adviseeren , iets hetgeen bevorens
altijd had plaats gehad door middel van 's lands Advoeaten , en het doen van voordragten , ja het scheen hem
toe , dat het Bataafsche Volk bij het daarstellen eener
staatsregeling niet zonder reden gewild had , dat door de
wetgevende vergadering de onderscheidene instruction zouden worden vervaardigd : hij wilde gaarne erkennen en
toestaan , dat op deze wijze de Agent niet eeniglijk bleef
ten dienste van bet Uitvoerend Bewind , 'mar ook onmiddelijk ten dienste der wetgevende vergadering : dan
zulks, hij moest dit herhalen , werd geenszins bij de staatsregeling verboden. Immers was niemand beter in staat,
wanneer het wetgevend ligchaam in gevallen van het verleenen van gratie , abolitie of diergelijke het advies van
iemand buiten haar mogt benoodigd hebben , om dit haar
te suppediteeren dan wel de Agent van Justitie ; en hoe veel
zoude dit het Uitvoerend Bewind in hare veelvoudige werkzaamheden niet soulageeren ; hij moest volmondig bekennen, dat hoe minder afhankelijk de Agent was van het Uitvoerend Bewind , des te beter het hem toescbeen. Dan dit had
de staatsregeling niet gewild , zij bad zijne aan- en afstelling
aan het Uitvoerend Bewind gelaten : hij meende , dat door het
zevende artikel ten uiterste versterkt werd bet algemeene
beginsel der volstrekte onaf hankelijkheid der Regtbanken.
Ondanks den tegenstand van Daendels en anderen ,
werd Artikel 7 goedgekeurd. Doch toen in Artikel 12 en
13 het aan den Agent van Justitie toegekende regt word
dezelve aan de Tweede Kamer." Van het Uitvoerend Bewind leerde Art. 133 :
het kan, ten alien tijde , aan het Vertegenwoordigend Ligchaam een voorstel doen, en maatregelen voordragen tot heil van den Lande : doch het
doet zulks nimmer in de form van een wet."
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uitgebreid, en hem werd vergund , niet slechts "vertoogen ," maar ook "voorstellen , rakende het Justitiewezen"
en "ontwerpen van wet" te geven , zocht van Hall vruchteloos ze te redden. Hij beriep zich er op , dat ieder het
regt had , voordragten aan het vertegenwoordigend ligchaam te doen : dat het vertegenwoordigend ligchaam
ieder zou consuleren , dien zij noodig zoude oordeelen,
zonder dat hiertegen iets in de constitutie was bepaald.
"Hierdoor zoude men vele botsingen voorkomen , daar het
zeer ligt te bevroeden was , dat deze , zoo men slechts
aan het Uitvoerend Bewind de magt toekent, dezelve
moesten gekozen worden : 1 immers was dit een afwisselend collegie , hetgeen daar te boven met een oneindig
aantal van zaken geobrueerd werd , en daar het van het
uiterste belang was , dat de wetten klaar en duidelijk
worden gesteld , zoo vermeende hij niemand daartoe geschikter te zijn dan wel de Agent van Justitie." De Eerste
Kamer omhelsde het gevoelen van de Commissie niet en
de beide aangevallen artikels werden verworpen.
Ook van de Commissie , belast met het ontwerpen van
eene Instructie voor den Agent van inwendige Politie en
toezigt op den staat van dijken , wegen en wateren, was
hij lid. Zijne medeleden waren Lemans, Scheffer, Doeleman en van Rees. Op den 17den October 1798 leverde
hij ter tafel van de Eerste Kamer het verlangde ontwerp
in. Het was door hem opgesteld en werd met weinige
veranderingen door de vergadering aangenomen. Hij had
zich bij het zamenstellen van dezen arbeid , vooral met
1 Dit staat ook letterlijk in het Dagverhaal. Zou v. H. niet hebben
willen zeggen , dal zij, zoo men enz. toekent, daartoe (tot leden van
het Uitvoerend Bewind) moesten gekozen worden? Dat deze, door de omstandigheden gevorderde, regelmatige verkiezing van Agenten van Justitie tot leden van het Uitvoerend Bewind aanleiding tot botsingen zou
geven, lag voor de hand, The J.

47
betrekking van dat gedeelte, dat den waterstaat betrof, bediend van de inlichtingen en de ervaring van den beroemden
Inspecteur van den waterstaat Christiaan Brunings. Ten aanzien van de bepalingen rakende de inwendige politie, werd
de Commissie vooral bestreden door Vitringa. In Artikel 20
van de concept-instructie werd aan den Agent de magt
toegekend , om , "omtrent alle zaaken de maatschappelijke
rust en veiligheid betreffende , een iegelyk tegen behoorlijk defroyement , tot het geeven van getuigenis der waarheid voor zich te ontbieden , of des goedvindende door
de bijzondere Departementen en Plaatselijke Besturen op
zoodanige vraagartikelen te doen hooren , als hij noodig
oordeelen zal." Tegen deze groote magt verzette zich ,
behalve van Galen ook Vitringa : "indien deze articulen
doorgingen , dan zoude men in de daad eene Politique
Rechtbank organiseeren. De Agent soude de aanlegger ,
of aanklager, Rechter en uitvoerder van het vonnis tevens
zijn. Hij zoude van de uiterste grensen van bet Gemenebest de Ingesetenen voor zich kunnen doen verschijnen.
Hij zoude, ingeval zij vermeenden redenen to hebben , om
geene getuigenis in de voorhanden zaak to geven , hierover in het hoogste ressort konnen oordeelen , en de
weigerende door gevangenis daar toe konnen noodzaken."
Van Hall erkende, "dat de Commissie lang geaarzeld had,
voordat zij het artikel had opgenomen, doch had begrepen,
dat het zeer noodzakelijk was , dat in dit geval de Justitie niet moest gekend worden , on dat het in zaken van
belang voor de Republiek allernoodzakelijkst was , dat
een individu voor het Plaatselijk of Departementaal Bestuur konde gerequireerd worden , om getuigenis der
waarheid to geven , ten einde de Agent daarnaar zijne
verdere mesures zoude kunnen inrichten." Ten spijt van
deze defensie werd het artikel gerejecteerd.
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Gelukkiger was hij in de verdediging van een ander
artikel , dat in zijn gevolgen niet minder gewigtig kon
zijn. Nadat Art. 24 van de voorgedragen instructie de
vrijbeid der drukpers had erkend , werd in Art. 25 bepaald : "indien bij eenig geschrift, hoe zeer met den naam
van Uitgever , Drukker of Schrijver voorzien , de gantsche
maatschappye beleedigd wordt ; of hetzelve blijkbaar tegen
de Staatsregeling en Republikeinsche orde van zaken is
ingericht , belet hij , op last van het Uitvoerend Bewind ,
de verdere uitgave en verspreiding van zoodanig geschrift
en geeft wijders daarvan kennis aan. den Agent van Justitie, ten einde die zorge , dat het recht des Bataafschen
yolks tegen den Uitgever, Drukker of Schrijver ingevolge
de wetten worde gehandhaafd." Krachtig verzette zich
Vitringa tegen deze bepalingen. Hij wenschte het Ceder
onderwerp , de beteugeling van de drukpers , bij een uitdrukkelijke wet to doen geschieden en achtte het minder
gepast , zulks zijdelings bij een berigtschrift van dezen
Agent to doen. Het voorgestelde 25ste .A.rtikel behelsde
bepalingen , die bij de Staatsregeling niet gemaakt waren.
Het 16d e Artikel der Staatsregeling statueerde uitdrukkelijk : "yder burger mag zyne gevoelens uiten , en verspreiden op zoodanige wyze , als by goedvindt , mits niet
strydig met het oogmerk der Maatschappy. De vryheid
der Drukpers is heilig, zoo de geschriften, met den naam
van den Uitgever, Drukker of Schryver voorzien zijn enz."
Dus maakte de Staatsregeling geene andere bepalingen ,
dan die in Art. 24 der concept-Instructie vervat zijn.
Het 25ste Artikel van gemelde Instructie behelst gansch
nieuwe bijvoegingen bijvoegingen , waaromtrent bedenkingen zouden kunnen gemaakt worden. Bij voorbeeld ,
de geschriften waardoor de gansche maalschappij beledigd
wordt. Dit kan men al zeer verre uitstrekken , daar dier-

.
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gelijke zaken uit zeer onderscheidene gezigtspunten kunnen
beschouwd worden. Zoo ook schijnt het twijfelachtig wat
men door geschriften blijkbaar ingerigt tegen de Staatsregeling en Republikeinsche orde van zaken te verstaan hebbe.
Indien men daarmede alleen bedoelt geschriften ,
waardoor de ingezetenen worden aangespoord om zich te
verzetten tegen de Staatsregeling, en de thans plaats
hebbende orde van bestuur , dan moeten dezelve zeeker
als oproerkreten worden beteugeld , maar het is naar mijn
inzien (daar by de Staatsregeling eene revisie van dezelve
na verloop van vijf jaren is vrygelaten) geoorloofd , om
op eene bescheidene wyze de feilen , die daar in zouden
kunnen ingeslopen zyn , en de verbeteringen , waar voor
zij in vervolg van tyd op eene Constitutioneele wyze vatbaar zoude mogen zyn , aan te wyzen , en ook op gelyke
wyze optegeeven , hoe in de thans plaats hebbende orde
van zaken tot heil van het land eenige verandering zoude
kunnen worden daargesteld." Tegen deze gronden , die
gedeeld werden door de Sonnaville en anderen , verdedigde van Hall het ontwerp : "de Commissie heeft veel,
zeer veel prijs gesteld op de vryheid der drukpers , en
daarom heeft zy in Art. 24 , zoo even gearresteerd ,
woordelijk gevolgd het in Artikel der grondbeginselen 1 )
en (bier in Art. 25) gebezigd de uitdrukking : geschriften
die beledigen. Doch indien de Vergadering zich conforI Art. 16 der Algemeene Beginselen van de Staatsregeling van 1798
luidde : "ieder burger mag zijne gevoelens uiten en verspreiden op
zoodanige wijze , als by goedvind , des niet strydig met het oogmerk
der Maatschappy. De vryheid der drukpers is heilig, mids de geschriften met den naam van Uitgever , Drukker of Schrijver voorzien zyn.
Deze alle zyn ten alien tijde aanspraaklijk voor alle zoodanige bedrijven,
door middel der Drukpers , ten aanzien van afzonderlijke Persoonen ,
of der gantsche Maatschappy, begaan , die door de wet als misdaadig

erkend ziju."
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meerde met het gevoelen van den burger Vitringa , en
dat men alzoo ongestraft wilde laten iemand , die durfde
onderneemen by geschriften het foederalisme smakelyk te
maken , en de eer en ondeelbaarheid der Bataafsche Republiek daardoor weder te ondermynen , en ware het
mogelijk omverre te werpen , dan ja konde het 25s Art.
dezer Instructie , zoo als gemelde Burger heeft voorgesteld , geroyeerd worden. Maar de Commissie heeft in een
geheel ander idee geverseerd , en daarom bepaald , dat
dit verboden en gestraft zal worden , op de wijze , nader
door de wet te bepalen." Toen deze verdediging aan
Vitringa niet voldeed , meende Appelius de strijdige gevoelens te verzoenen , door voor to stellen , dat men
achter Art. 2-5 zou voegen de woordeu : "deze bepaling is
slegts provisioneel en totdat bij eene nadere to maken
wet daaromtrent nader zal wezen gedisponeerd" , schoon
hij zelf de ingewikkelde belofte, in deze bijvoeging vervat,
bijkans onmiddellijk weder ophief , door to verklaren ,
dat de Vergadering daardoor in geenen deele to kennen
gaf, dat zij "daarna bij die wet anders zou bepalen !"
Bij stemming werd het artikel gelijk het door de cornmissie was voorgesteld , gearresteerd.
Aan hem en zijne medeleden van Leyden , Costerus ,
van de Kasteele , van der Mey van der Linden , Sluiter
en ten Pol werd later opgedragen , het ontwerpen van
een Reglement van krijgstucht of wetboek (crimineel)
voor de Militie van den Staat to lande. Dit wetboek had
den vermaarden Frieschen Regtsgeleerde Mr. P. Wierdsma
tot opsteller en werd door bet Wetgevend Ligchaam aangenomen. Met den ontwerper , van wien het da vrucht
eener veertigjarige ondcrvinding was , had bij daarover
een langdurige briefwisseling. Toen dit Militair Wetboek
in de vergadering van 8 Mey 1799 werd behaudeld ,
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stelde Pompe van Meerdervoort, om de deliberatie te
bekorten , en omdat de vergadering meest bestond uit
politique of regtsgeleerde personen , voor , om al de
reflection der leden aan de commissie schriftelijk over te
geven. Van Hall meende , dat dit de oorzaak van eon
lang oponthoud zou worden, bovendien "het stuk zelve
is de vrugt van het vernuft van eon man , die 40 jaren
de militaire rechten heeft bestudeerd ; deze vrugten zijn
door de 10 leden, uitmakende de commissie, beoordeeld ,
welke hunne tegenbedenkingen aan hem weder terug hebben gezonden , welke weder met weinig veranderingen
zijn teruggekomen ; waarom hij begrijpt , dat de vergadering , zonder veel langwijlige discussion , deze zaak wel
kan afdoen." Verschillende leden intusschen deelden zijn
gevoelen niet, o. a. van Galen , die op zijne scherpe
wijze verklaarde , dat hij hulde deed "aan de kunde en
ondervinding van den insteller," doch nogtans van gevoelen was, "dat eon veertigjarige ondervinding , gebaseerd op verouderde wetten en gewoontens , ook eon
veertigjarig vooroordeel in sommige gevallen met zich sleept :
daar nu de oude wetten , die thans exteeren , vol ge.

breken zijn , want anders behoefden wy geene nieuwe
to maaken , zo neemt die ondervinding en de bekende
kunde der commissie, die avoueert meestal uitgezonderd in
eenige kleinigheden , den Maaker to zyn gevolgd , niet
weg, dat daarop ook nog door andere leden gegronde
reflexen zouden kunnen worden gemaakt." In dozen geest
word dan ook besloten on eon tijd van acht dagen bepaald , in welke de leden hunne reflection aan de Commissie konden suppediteeren. Den 2 'Men Mei bragt van
der Mey van der Linden op nieuw rapport uit : on verklaarde de Commissie , dat het aangeboden Crimineel

Wetboek bijna geheel bet ontwerp was van "den burger
4*
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P. Wierdsma , Auditeur-Militair te Leeuwarden en thans
lid der Commissie , benoemd tot bet vervaardigen van bet
civiel en crimineel Wetboek.'' Bij de deliberation over
het Wetboek , dat met enkele kleine wijzigingen werd
aangenomen, ontwikkelde van Hall zijne denkbeelden over
bet duel.
Bij Art. 13 van de 6de kapittel van de 2de afdeeling
werd voorgesteld te besluiten : "elk militair , die door
een ander is uitgedaagd, zal verpligt zijn het duel te weigeren,
en wel verre dat by daardoor zal worden gerekend in
eenig opzigt aan zyne eer te kort te hebben gedaan ,
zal by ingeval dat by het duel aanneemt , eerloos worden
verklaard , en uit 's lands dienst gecasseerd.'' Tegen dit
artikel werden verschillende bezwaren ingebragt. Pompe
van Meerdervoort wenschte bet vervallen te zien , omdat
bij niet gaarne zou zien , "dat de vertegenwoordigende
vergadering een wet maakte , welke volstrekt niet geobserveerd kan worden: een wet welke iemand eerloos
verklaard , welke by geene Mogendheid van geheel Europa
daar voor zal gehouden worden." In gelijken zin spraken
andere leden der vergadering. Van Hall verdedigde het voorgedragen artikel op deze wijze : "Ik ben van een geheel
ander gevoelen dan de vorige sprekers : alle de redenen
door hun aangevoerd om het artikel weg te laten zijn
by my onvoldoende. Het is , naar myn inzien , wel aangenomen , maar niet bewezen , dat het vooroordeel , 't
welk militairen aanspoort om zich in een tweegevecht te
begeven , door geene gepaste wetten zoude zyn weg te
neemen. Het duel , dat rampzalig gescbenk der middeleeuwen , verdiend al den aandagt eener verstandige wetgeving : het 13de Artikel bevat juist dat in zich, hetwelk
de waare kennis van het menschelyk hart, in dit moeilyk geval aan de hand geeft: immers de nog overgebleven
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geest van Chevalerie — men schynt zich over deze uitdrukking te verwonderen ; maar ik meen niet nodig to
hebben om uit de geschiedenis to bewyzen , dat juist de
zoogenaamde riddertyden dien verderfelijken geest hebben
doen geboren worden — is de bron van het tweegevecht;
men hecht het denkbeeld van eerloosheid aan het weigeren van een tweegevegt : wat is derhalven beter , wat
geschikter , om zoodanig vooroordeel en wanbegrip weg
to neemen , dan dat de wet ook eerloosheid stelt op het
aanneemen van het duel?" Doch Couperus twijfelde aan
de uitvoerbaarheid der wet, terwijl Costerus tegen van
Hall aanvoerde, dat de eerloosheid door de bepaling voorgesteld , niet gelijk stond met het verlies van eer , "t
welk de publicqe opinie hecht aan de weigering van in een
tweegevegt reparatie van gedane beleedigingen te geven :
in myn hart toch ben ik volkomen overtuigd, dat niemand
een militair of ander persoon, die door de wet eerloos
verklaard was, alleen omdat hij een tweegevegt had aangenomen , voor moraliter eerloos zoude houden." Daarop
werd besloten het 13de artikel op nieuw in handen der
Commissie to stellen.
Met zijne medegelastigden ter organisatie van de regterlijke magi werd hij belast met het Ontwerp eener algemeene manier van Procederen in civiele en crimineele zaken ,
met de daarbij behoorende Instruction en Formulieren.
De inleiding van het deswegens op den 18 Julij 1799
uitgebragt verslag is door hem geschreven.
Men gaat eenige andere mode door hem uitgebragte
en bewerkte verslagen van minder belang voorbij en ook
de reeks van adviesen en discussion , waaraan hij gedurende drie jaren in de beide kamers van het Vertegenwoordigend Ligchaam deel nam. Alleen verdient eenig
gewag een verslag door hem uitgebragt na het herstel
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van de aloude wisselbank van Amsterdam. Tot eene rigtige
bewerking daarvan had hij zich van den raad der handigste
staats- en kooplieden bediend en met dezen eene belangrijke briefwisseling gevoerd. De voornaamsten dezer waren
de in 1840 overleden heer W. Willink en de heeren
Pontoi, Bagman, van der Meulen, J. Goldberg, later
Minister van Willem I, mitsgaders zijn kundige broeder
A. Teyler van Hall , alien to Amsterdam, en de heer
Hoffman, to Rotterdam woonachtig. Met veel moeite werd
dit verslag door hem ontworpen. Door de meerderheid
der beide Kamers goedgekeurd, werd bet verslag in de
Hoogduitsche en Deensche talen overgezet. Een zeer uitvoerige redewisseling had over dit onderwerp reeds den
Wen

Mei 1799 plaats gehad.
De eerste belangrijke overwegingen, die bij de Eerste
Kamer van het Wetgevend Ligchaam plaats badden, hadden betrekking op het ontslag der Gewapende Burgermagt. Het Uitvoerend Bewind gemeend hebbende, daartoe
to moeten overgaan, had de Representant de Sonnaville
in de Eerste Kamer een voorstel gedaan, om het Uitvoerend Bewind to gelasten, daarmede onmiddellijk op
to houden. De vergadering der Eerste Kamer droeg het
doen van het noodige verslag deswegen op aan hem ,
(v. H.) en aan de Representanten de Witt, van Leyden,
Hooft en Kuypers. Hij bragt in de vergadering van
9 Augustus 1798 het gevorderde verslag uit, daartoe
strekkende , dat het gedane voorstel zou worden verworpen. De gronden , door den Representant de Sonnaville
voor zijn voorstel aangevoerd, waren, "dat het Intermediair Uitvoerend Bewind voortgaat alle zoodanige burgers
to ontwapenen on to agtervolgen , van welke geen andere
schuld bekend is , als nog onlangs by bet Intermediair
Bestuur requesten to hebben ingeleverd, eenigzints strij-
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dig met het gebeurde op den 12 Juny laatstleden Daar
volgens het 42 4e Artikel der Staatsregeling ieder burger
het recht heeft, om schriftelijke onderteekende aanklagten
te doen , zelfs tegen afzonderlijke Magten en Persoonen ,
is deze executie ten eenemale daartegen aan loopende,
en dus str;jdende met de Akte van Staatsregeling!"
Van Hall , die in naam der commissie het rapport
uitbragt , verdedigde den maatregel van het Uitvoerend
Bewind ; het had het 42ste artikel niet voorbijgezien ,
want het had de onderteekenaars der adressen volstrekt
niet gestraft. "Het Intermediair Uitvoerend Bewind heeft,
wel verre van de onderteekenaren der adressen tegen
den stap van den 12den Juny laatstleden in hun recht
als Burgers te verkorten, wel verre van hen, voor zo
verre zy leden der gewapende Burgerwacht waren, als
zodanige te doen straffen , niet anders gedaan, dan provisioneel en zonder dat hieraan eenig denkbeeld van straf
of eerloosverklaaring kan worden gehecht, de wapenen
ontnoomen aan zoodanige Burgers, die uithoofde van
hunne opentlijk aan den dag gelegde gevoelens niet geoordeeld konden worden , die wapenen, ter inwendige
beveiliging van den Staat te zullen willen gebruiken."
Wel verre dat dit streed met de Staatsregeling, werd
het door Art. 106 gewettigd, "waarbij het Uitvoerend
Bewind gelast werd zorge te dragen voor de inwendige
veiligheid van den Staat." Bovendien : "zoude het Intermediair Uitvoerend Bewind voorzigtig en pligtmatig hebben gehandeld , zoude het genoegzame zorg voor de
veiligheid van den Staat gedragen hebben , wanneer zy
hen , die naar hunne aan den dag gelegde denkwyze het
door het Bataafsche yolk wettig verkozen Vertegenwoordigend Lichaam niet als zoodanig konden aanmerken, de

wapenen in lianden had gelaten?"
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Met meerderheid van stemmen werd conform het rapport besloten.

Op den 27sten Augustus 1798 aanvaardde hij het Voorzitterschap der Eerste Kamer, waartoe hij met een groote
meerderheid van stemmen benoemd was. Hij verving in
deze betrekking den beer Mr. F. van Leyden (van Westbarendrecht) , die daarin aan den beer P. L. van de
Kasteele was opgevolgd , vroeger Pensionaris van Haarlem, een kundig Regent en gemoedelijk Staatsman, ook
als Dichter vermaard.
Het was bekend, dat de Minister der Fransche Republiek , La Croix, die zoo zeer de hand gehad had in de
gewelddadige Staatsomwenteling van den 22sten Januarij
1798, die van den

12den

Junij daaraanvolgende met leede

oogen had aangezien.
De heer R. J. Schimmelpenninck, destijds onze Buitengewone Gevolmagtigde, slaagde er in , de volkomene
goedkeuring van het Fransche Uitvoerend Bewind op de
laatste der twee gemelde gebeurtenissen en de terugroeping van La Croix to bewerken. Het Uitvoerend Bewind,
het berigt daarvan met overlegging van den brief van
het Fransche Bewind aan het onze aan de Eerste Kamer
hebbende meegedeeld , deed de President van Hall eene
aanspraak, die daarna op voorstel van van de Kasteele
met de Missive van het Uitvoerend Bewind en de "Brief
van het Fransche bestuur", onderschreven Trielhard, gedrukt en aan de leden gedistribueerd werd.
Een der belangrijkste door hem gehouden redevoeringen betrof de verantwoording der Leden van het Intermediair Uitvoerend Bewind, gedurende de omwenteling
van den 12den Junij 1798, waaromtrent een uitmuntend
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verslag door den Representant Couperus was uitgebragt.
Instemmende met de gronden op welke bet oordeel der
Commissie (zie boven) in deze gevestigd was , betoogde
hij de juistheid der verantwoording in eerie uitvoerige
rede. "Ik rekene my niet alleen verplicht om my thans
openlijk te verklaren omtrent den merkwaardigen stap op
den 12den Juny 1. 1. gedaan : maar ook om deeze Vergadering nader te doen zien , dat het denkbeeld van die
myner Ambtgenooten , welke schynen to willen , dat het
gedrag door de Burgers Daendels , Gogel , Spoors, Tadama , la Pierre en Pyman gehouden , by de gewoone
Justitie worde onderzocht en beoordeeld , geheel ongegrond, met den aard der zaake onbestaanbaar en mitsdien
ongerymd is.
Wat dan de stap van den 12den Juny betreft deze
verdiende reeds myne bewondering en goedkeuring , eer
het Bataafsche yolk my te dezer plaatse riep om voor
derzelver belangen te helpen zorgen : terwyl diezelfde
grondbeginselen, welke my als burger deezen stap deeden
toejuichen , my thans in mijne tegenwoordige betrekking
tot gelijke goedkeuring verplichten. •
Immers, burgers Representanten I een bewind dat met
verguizing en in weerwil van het maatschappelyk verdrag,
zich zelven vestigd , heeft geen recht van bestaan : zo
dit geen waarheid is , indien dit beginsel niet als
heilig worde erkend en aangenomen , zal het wettigst
volksverdrag zyne klem en kracht verliezen , en de erfelyke heerschappy in een tegenovergesteld gevoelen haare
wettigheid vinden.
Passen wij nu dit beginsel toe op de bekende zogenaamde
decreeten der Constitueerende vergadering van den 17den
Maart en den 4den Mey 11., dan lijdt het geenen twijfel of de
daar by gedaane aanst'ellingen van een Uitvoerend Bewind,
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ingevolge eene Staatsregeling , die nog niet bestond , en
van een Wetgevend Lichaam des Bataafschen yolks, buiten
kennis en goedvinden van dat yolk , ja lynrecht tegen de
pas aangenoomen Staatsregeling aanloopende , heeft twee
magten daargesteld, die daar zy zich zelven hebben opgeworpen en gevestigd, geen recht van bestaan hoegenaamd hadden.
Men zegge niet , dat de omstandigheden en niet de
wil der Constitueerende vergadering die vrijheid doodende
decreeten hebben daargesteld ; zodanige omstandigheden ,
zo ik my dezelve al eens in myne verbeelding mogelyk
zoude voorstellen , zijn my en het yolk , hetwelk ik de
eer heb te vertegenwoordigen , geheel onbekend : maar
in alien gevallen zouden nog zodanige omstandigheden
geen recht tot deeze yolks overheersching hebben kunnen
geeven. Niets toch heeft recht om te bestaan , hetwelk
geen recht had om te beginners.
Wat nu deeden die moedige burgers , welke den beslissenden maatregel van 12 Juny 1.1. hebben voorbareid
en daargesteld ? niets anders , dan dat geene waartoe elk ,
onder de gegevene omstandigheden verplicht was : dat is ,
een geu8urpeerd gezag te ontrukken aan de handen van
hun , die geen macht hadden hetzelve te bezitten , om
hazelve , gelyk zy gedaan hebben , terug to geven aan
een onderdrukt yolk, wien het ontweldigd was. Zoo deeden
Brutus , Timoleon en Aratus en zo veele helden der oudheid , en verwierven de dankbare hulde hunner tydgenooten en der Nakomelingschap.
Maar nog een ander beginsel was er door hun , die
zich voor den 12 Juny laatstleden het uitvoerend en
wetgevend gezach van dit Gemeenebest willekeurig hadden
aangematigd , geschonden. Ik bedoele dat beginsel , hetwelk aan ieder lid der Maatschappy het onvervreemdbaar
recht geeft , one zig zelfs vertegenwoordigers te kiezen,
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Pat recht wierd door alle waare Republikeinen altyd als
een oorspronkelijk fundamenteel recht, als een recht, hetwelk de grondslag en waarborg van andere maatschappelijke rechten is, billyk erkend : als een recht daarenboven , welks verguizing of vernietiging hem , die daar
van beroofd word, tot den staat der slaverny terug brengt.
De slavernij toch is niet anders dan de lydelyke onderwerping aan den wil van een ander : en zy die van bet
recht om vry elijk hunne vertegenwoordigers te kiezen
beroofd worden , zyn tot zodanige lydelyke onderwerping
gebracht.
-

In zulke omstandigheden is de opstand tegen zulke
volksoverheersching wettig : niet alleen aan de zijde van
hun, die van dit recht beroofd zyn, maar ook aan de
zyde van zodanigen , die hunne Broeders en Meedeburgers
met hun in gelyke rechten staande daarvan hebben zien
berooven. Dit recht van opstand derhalve was wettig
aan de zijde van die moedige Burgers, welken den beslissenden stap van den 12 Juny hebben voorbereid en
daargesteld; en wier gedrag te meer pryzenswaardig was
daar zy allen en de meesten van hun, die bier toe hebben medegewerkt, van hunne stoute daad alles te vreesen
en geen byzonder voordeel te wachten hadden: daar zy
in de belangrijkste posten van eer en voordeel geplaatst,
voor zig zelven mitsdien niets en voor het onderdrukte
yolk alles deeden : een gedrag eindelijk , hetwelk te meerder ooze goedkeuring moet verdienen , daar het in werking
brengen der Staatsregeling in hare belangrykste deelen ,
door het spoedig daarstellen van een Constitutioneel,
Wetgevend Lichaam en Uitvoerend Bewind , door hun
verricht, den stempel onzer goedkeuring moet doen zetten
op eene daad, die zo niet in Republikeinsche stoutheid,
ten minste in bewezen belangeloosheid, de beroemdste
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daaden van vele groote mannen zo van vroegeren als
lateren tijd evenaart.
En zoude wy dit weigeren , omdat dezelve gedeeltelijk
is daargesteld door den meede hulp van den Gewapende
arm? dan zoude men ook de daaden van den Hercules
der oudheid moeten veroordeelen , omdat by , gewapend
met een knolls , de zugtende menschheid van monsters
verloste. En zouden wy verder in de goedkeuring van
dien stap weerhouden worden, omdat misschien eenige
weinige onregelmaatige omstandigheden dezelve vergezeld
hebben? dan zoude geene omwenteling , waar van zodanige omstandigheden onafscheidelijk zijn , gewettigd, geene
groote maatregel tot herstel der Vrijheid immer kunnen
ondernomen worden : dan zouden wy met afkeuring moeten
terugzien op den gedenkwaardigen opstand onzer Vaderen
in de zestiende eeuw , ja zelfs op de Staatsomwenteling
van den Jaare 1795: — omdat dezelve beiden van veele
ja meerdere onregelmatigheden zyn verzeld geweest.
Ziet daar, Burgers Representanten ! myne gevoelens
over eenen maatregel, die, zo dezelve niet door duizend
stemmen ware goedgekeurd, gewettigd wierd op het
oogenblik , toen de Leden , thans uitmaakende het Wetgevend Lichaam van dit Gemeenebest , den wil des gehelen Yolks eerbiedigende, die plaatsen gingen bekleeden,
welke het Bataafsche Volk en de Staatsregeling hun aanweezen. Wy , hoe zeer helpende uitmaken dat Wetgevend
Lichaam , mogen niet weigeren dien stap te beoordeelen :
voor onze onpartijdigheid in deezen is het Bataafsche
Volk onze waarborg. Dat wy voorts in alle zaaken die
alleen voor een Justicieel onderzoek vatbaar zyn, ons
wachten , om de intilie te verwarren met de Politic
ten einde niet de grenzen te overschryden , die de afscheiding der 1Viachten, alle gezonde begrippen van Staat-
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kunde , ja de Staatsregeling zelfs, ons hebben aangeweezen!
maar , dat wij ook aan den anderen kant de Politie niet
vermengen met de Justitie , door een daad , die alleen
voor een Politiek onderzoek en beoordeeling vatbaar is ,
aan geen Justitieel onderzoek en beoordeeling over te
geeven. Staatsomwentelingen vinden haren wettigen grond
in de onderdrukking en kunnen alleen aan het heil des
Volks , geenszins aan stellige wetten getoetst worden. Dit
te doen ligt derhalven binnen de grenzen der Polilieke
macht : maar is boven het vermogen der Rechtbanken
(zo daar toe al eens bevoegden konden worden aangeweezen) zo lang stellige wetten de soorten en trappen
van onderdrukking , met de onderscheiden wyzigingen van
den opstand, niet duidelijk zullen hebben bepaald en
voorgeschreven.
1k behoeve derhalven niet verder te betoogen , dat pier
althans geene termen voor zodanig Juotitieel onderzoek
voorhanden zyn : en zulks te minder, daar wy in dit
geval hen , die den stap van den 12den Juny hebben
voorbereid en daargesteld, zouden moeten stellen in staat
van beschuldiging : waar voor , gelyk is aangetoond, geene
redenen zyn : en deeze Vergadering tot bet doen van
zodanige verklaaring, naar myne gedachten , geen bevoegdheid heeft: behalve, dat zo dit begrip immer het
gevoelen deezer Vergadering werd , dat Lichaam , het
welk het geheele Bataafsche yolk , als een heilzaam gevolg
van den opstand van den 12den Juny 1.1. wettig vertegenwoordigt , welhaast op zyne grondslagen waggelen
zoude ; en deze vergadering daarenboven dagelijks worden
overstroomd van zodanige licentieuse en onbetaamelijke
voordragten en Petitien , die den aandagtigen opmerker
overtuigen kunnen van het bestaan dier misdaadige woelingen en pogingen , die alleen tot de verstooring van de

62

openbaare rust , het aankweeken van laagen factiegeest ,
zo niet tot het otn verrewerpen der Constitutioneele orde
van zaaken blykbaar zyn ingericht.
Het is op deze gronden dat ik geene zwarigheid maake
om — — my to vereenigen met den geest van het voorgedraagen Concept-besluit."
Het gevoelen der meerderheid was hiermede overeenkomstig , en bij besluit van den 9den September werd.
verklaard , dat "de Burgers Spoors , Pyman , G-ogel , Tadama en la Pierre , gelyk ook de Lieutenant-Generaal
Daendels , mitsgaders alle zodanige burgers , die tot het
bovenvermelde , tot behouding van vrijheid en Vaderland
mede gewerkt hebben , zich verdienstelijk hebben gemaakt."
Nog voor den aanvang des jaars 1799 had het Uitvoerend Bewind , naar aanleiding eener nota , tot dat einde
door den Franschen Minister Lombard de Langres, namens
het Fransche Gemeenebest ingeleverd , aan het Vertegenwoordigend Ligchaam het voorstel gedaan om eene algemeene vergiffenis en kw ijtschelding van straf (amnestie)
voor staatkundige misdrijven of te kondigen. Dit voorstel
werd door de Eerste Kamer tot het geven van een verslag
in handen gesteld van eene commissie, uit hem, Appelius, van
Haeften, Werner en van Leyden bestaande. De heer Appelius
tot rapporteur in dezen benoemd , bragt to dezer zake in het
begin van December 1798 in een besloten zitting (Committe
Generaal 1 ) der Kamer het gevorderde verslag, uit. Eene langdurige zitting werd aan de behandeling van dit onderwerp
besteed. Al de leden der vergadering stemden in met het
beginsel van het voorstel , tot welks aanneming het verslag
strekte. Daar echter het hoofddoel van het gedane voorstel
was , om onder de voorgestelde amnestie alleen te begrijZie Bijlage F.
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pen de personen van S. J. van Langen en Wybo Fynje ,
die van gewone misdrijven waren beschuldigd, en deswege
in hechtenis zaten, en de amnestie niet algemeen tot staatkundige misdrijven zonder onderscheid uit te strekken ,
waren vele leden der Eerste Kamer met hem tegen het
gedane voorstel , terwijl het ook aan hem , even als aan
eenige anderen leed deed , dat deze partijdige maatregel
naar aanleiding en op aandrang van het Fransche bewind
en dus niet vrijwillig stond genomen te worden. In eene
breedvoerige rede bragt hij deswege in de gesloten zitting
der Kamer , in den avond van den 7den December gehouden , zijn gevoelen uit en verklaarde zich tegen het
aannemen van het gemelde voorstel, ten ware ook andere
beschuldigden , die tot de voorstanders van het vorige
Orange- Aristocratisch bewind behoorden , onder de voorgeslagen kwijtschelding begrepen wierden.
In de redevoering bij die gelegenheid gehouden , verklaarde hij het rapport der benoemde commissie volgens
het Reglement van Orde to hebben onderteekend , doch
zich daarmede niet to kunnen vereenigen. "In gewone
tijden, wanneer geene verschillende staatkundige begrippen
en belangen de leden der maatschappij verdeeld houden ,
behoorde geene genade of kwijtschelding van straf aan
schuldigen to worden verleend , dan in zulke gevallen ,
waarin een wetgever geene of mindere straffen zoude
bepaald hebben, wanneer hij bij het vaststellen der wet die
omstandigheden voor den geest had gehad. Geheel anders
is het in buitengewone tijden en omstandigheden, wanneer
verschillende begrippen over de form van het staatsbestuur
de gemoederen zelfs der braafste burgers verdeeld houden,
wanneer het oorbaar van den Lande uit onderscheidene
oogpunten wordt beschouwd, als wanneer goon vaste grondbeginselen door gewoonte of toestemming gewettigd en
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verzekerd den wil van elk bijzonder burger bepalen en
zijne handelingen regelen ; wanneer men om oogmerken ,
die men heilzaam voor het gemeenebest beschouwt to
bereiken , minder kiesch is omtrent de middelen die daartoe brengen kunnen , maar dikwerf zelfs een onteerend
middel die het goede oogmerk gereedelijk aangrijpt. In
zulke tijden kan het geval daar zijn , dat de straf aller
schuldigen der maatschappij een wezenlijk nadeel zoude
toebrengen , en het algemeen belang vordert , dat de
oppermacht de wetten zwijgen doet, door voor al het verledene, voor buitensporigheden, ja voor de misdaden zelfs,
die in staatkundige begrippen hun oorsprong vonden, met
een menschlievende hand het gordijn der vergetelheid to
schuiven. In zulke tijden heeft ons Hove vaderland verkeerd.
Na zulk een akelig tijdsverloop al het kwade , wat in en
door hetzelve door velen van verschillenden aanhang en
onderscheidene partijen gepleegd werd , voor altijd to vergeten, komt to zeer met de gevoelens van mijn hart overeen,
dan dat ik er niet hartelijk toe zou willen medewerken.
Ik kan mij dus volkomen vereenigen met dat gedeelte
van het rapport , hetwelk eene geheele vergetelheid van
al het verledene met betrekking tot zoogenaamde politieke
misdaden in het revolutionair tijdvak begaan , heeft voor.
gesteld. Ik houde mij zelfs overtuigd , dat de invoering
der staatsregeling, de vaststelling der constitutioneele orde
van zaken veel bij zulk een maatregel winnen zal : dat
meerdere inwendige kalmte en rust daarvan het gevolg
zullen zijn en dat , wat braaf on eerlijk in ons vaderland
is , voortaan zijne bijzondere begrippen om het vaderland
zal willen vergeten , on geene andere koesteren , dan die
met de staatsregeling overeenkomstig zijn.
Maar voor zooverre deze maatregel toepasselijk wordt
voorgesteld op persoonen , beschuldigd over gewone mis-
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daden; over wanbedrijven, die, hoezeer in het revolutionnair
tijdvak gepleegd , niet om en door geheol staatkundige begrippen of bedoelingen zijn gepleegd , heb ik mij als lid
der Commissie met het rapport niet kunnen vereenigen.
Mt het Bericht van den Hove van Justitie , over de
voormalige gewesten van Holland en Zeeland , is aan ul. ,
ten minsten aan mij volkomen gebleken , dat sommige
beschuldigingen door den Procureur Generaal bij gem.
-

Hove teegen S. J. van Langen en W. Fynje ingebragt
gaan over gewoone misdaden , dat is , die in geene staatkundige drijfveeren of begrippen Karen oorsprong vonden.
1k beken, dat het mogelijk is, dat oordeelkundige en juist
onderscheidende leden der Bataafsche Wetgeving tusschen
de zoogenaamde gemeene misdaden , waarmede dezelve
van Langen en Fynje beschuldigd zijn , en tusschen een
of ander staatkundig stelsel, hetwelk zy mochten zijn
toegedaan geweest , eonig verband en zamenhang hebben
kunnen vinden ; of wel in hunne denkbeelden over het
laatste de bron en oorsprong van sommige der hun aangetijgde misdrijven hebben gem.eend te kunnen ontdekken,
maar , wat hier ook van zijn mooge , mijn oordeel verschilt hierin van het hunne , en zoolang mijn geest van
de juistheid van hun gevoelen niet is overtuigd , ben ik
verplicht alleen naar het mijne te handelen.
Ik voeg by dit alles noch , dat ik niet overtuigd ben ,
dat ik door eene meerdere toegevendheid , zelfs niet door
het opofferen van mijne gevoelens aan het Vaderland , dat
Vaderland ten opzigte van deszelfs onafhankelijkheid meerder verzekeren zoude. Ms lid van de Commissie ben ik
wel volledig overtuigd geworden , dat het de wil des
Franschen bestuurs ware , dat de voorgestelde maatregel
ook tot Van Langen en Fynje moet worden uitgestrekt :

ik weet , dat het weigeren hiervan gevolgen kan na zig
5
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slepen , die op de onafhankelijkheid onzes Vaderlands
eenen rechtstreekschen invloed hebben ; maar moet eene
meerdere toegevendheid zonder overtuiging niet dadelijk
dezelfde gevolgen daarstellen ? Zouden wij kunnen gezegd
worden vrij en onafhankelijk to zijn , wanneer wij in ons
oordeel door eene toekomstige mogelijke gebeurtenis belemmerd , of door he denkbeeld van een meer naby
zijnde overmeesterd , tot het voorgedragen besluit niet
dan gedwongen werden
De onbelemmerde uitvoering tier wetten is de eenige
waarborg voor de zekerheid van den braven burger. Zelfs
zij , die van een misdaad beschuldigd worden , kunnen
daarbij het grootste beiang hebben , omdat zij ook onschuldig kunnen bevonden worden. Zeker is het , dat
rechtvaardigheid en billijkheid vorderen , dat de wetten
omtrent alien gelijk werken ; dat niet enkele burgers van
eene straffe worden ontheven , die om misdaden van
denzelfden aard anderan moeten ondergaan.
Indien dit grondbeginsel onbetwistbaar is om welke
reden dan zullen de burgers van Langen en Fynje, indien
zij de, naar mijne gedachten gemeene misdaden , van
welken zij beschuldigd worden , waarlijk hebben gepleegd ,
van de straffe daarop bij de wetten bepaald worden verschoond ; daar misdaden van gelijken aard door anderen ,
hoezeer insgelijks gedurende den loop der revolutie begaan , niet aan dezelfde verschoonende vergetelheid worden overgegeven ? of zoude men ook daartoe willen
besluiten ? dan zoude de straffeloosheid de menigte van
misdaden verzekeren on aanwakkeren; de hoop op dezelve
elken booswicht stouter maken , en wij zelve , in onze
verwachting bedrogen , er de noodlottigste gevolgen van
betreuren."

130 e mooning der meerderheid echter zegepraalde , ter-

67
wi.j1 tevens besloten wierd , dat in de openbare vergadering over dit onderwerp geene dan zooveel mogelijk korte
raadplegingen gehouden zouden worden , en de zaak bij
hoofdelijke omvrage zonder meer beslist. In de openbare
vergadering van den llaen December werd door verschillende leden het woord gevoerd en het in Committe gezegde herhaald , 't geen aan den Representant van Galen
aanleiding gaf tot de opmerking , dat het wel een apenspel leek. Van Hall zeide het volgende: "Voor alsnog acht
ik my onverpligt en onbevoegd om de gronden , die my
van het uitgebragte rapport en het ten deze genomen
besluit doen verschillen , en welke gronden door my in
eene in het Committe-Generaal gehoudene redo aan deze
Vergadering zijn blootgelegd , openlijk te herhalen. Ik heb
alleenlijk bet woord gevraagd, om te verklaren , gelijk ik
verklaar by deze , dat ik my als merle-gecommitteerde met
het rapport, hetwelk ik volgens Art. 40 van het Regle
ment van Orde voor deze Vergadering gehouden was te
onderteekenen, en ook als lid dezer Vergadering met het
ten deze genomen besluit niet heb vereenigd." Deze woorden
werden van de galerijen der vergaderzaal met luid gemor en uitjouwen van eenige kwaadwillige vrijheidkraaijers
begroet. De Voorzitter Verbeek bragt ze met moeite tot
zwijgen , en toen van Hall uit de vergaderzaal naar zijne
woning terugkeerde, in de Wagenstraat gelegen , moest
hij door twee grenadiers der lijfwacht van het Vertegenwoordigend Ligchaam , die de Kolonel Zweysen order
gegeven had , om hem te volgen , voor verdere beleediging of misschien voor erger gevrijwaard worden. In het
gevoelen , door hem voorgestaan , deelden zijne ambtgenooten Verhoysen , Steyn Parve , Geertsema , Vredenburgh,
Werner, van der Mey van der Linden , Scheffer , Costerus , Daendels, Foreest en Kniphorst.
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In de zitting van 14 January 1799 werd door de
Commissie tot de vorming der regterlijke magi , waarvan hij lid was , rapport uitgebragt nopens de organisatie der departementale geregtshoven. Ofschoon hij volgens Art. 40 van het reglement van orde het rapport
mede had onderteekend , verklaarde hij er zich niet mede
te vereenigen. "Mijn cerste aanmerking heeft betrekking
tot het vierde vereischte , hetwelk de Commissie in de
leeden van de Departementaale Gerechtshoven vorderd, te
weeten, dat zu in rechten ,zullen moeten zijn gegradueerd. —
W at dit punt betreft ! ik erken gaarne , dat de kundigheden , die tot eene rechterlyke bediening gevorderd
worden , met zeer veele moeite worden verkreegen : en
dat zodanige burgers , die op een der Hoge Schoolen
van ons vaderland in rechten zijn gegradueerd , het vermoeden voor zich hebben, die kundigheden te bezitten :
zoo lang er ook geene algemeene wetten in onze spraak
zyn vastgesteld, ben ik insgelyks overtuigd, dat de kennis
der oude talen , inzonderheid der Latynsche , in onze
Rechtbanken noodzakelyk , zo net onontbeerlyk is , en
dat daarenboven die kennis insgelyks by persoonen , die
in rechten zyn gegradueerd , moet worden verondersteld.
Dan , hoe zeor dit in het afgetrokken boschouwd onbetwistbaar is , zo heeft my echter de ondervinding tevens
geleerd , dat die kennis en kundigheden niet altijd by
gegradueerde gevonden worden : daar zy dikwijls den
blooten titel zonder verdiensten , en alleen voor goud
gekogt , bezitten. Terwijl ik daarentegen van naby heb
leeren kennen rechters , die op geenen titul maar op
hunne kundigheden prysstellende , de hun aanvertrouwde
waardigheid hebben vervuld op eene wyze , die hunne

gegradueerde amptgenooten , wier onkunde zig in de
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schaduw van een eedelen titul poogde te verbergen , niet
zelden bloozen deed. Maar in ons vaderland zyn ook by alle
rechters kundigheden noodig, die op geene Hoge Schoolen
worden geleerd , en ook niet door de bloote beoeffening
van beschouwende wetenschappen te verkrygen zyn ons
gemeenebest naamentlyk heeft tot dusverre zyn bestaan
aan den koophandel dank te weeten : de meeste burgerlyke twistgedingen ontleenen hunnen oorsprong uit verbin•
tenissen en betrekkingen , die alleen den handel betreffen.
Hy nu die weet , ioe weinig de beschouwing, maar hoe
veel meer de beoeffening en de gewoonten , aangaande
de Zee- , Wissel- en Assurantierechten heeft daargesteld :
hoe vele regelen ten deezen opzigte moeten worden
gevolg, die tot heden door geen stellige vaderlandsche
wetten waren vastgesteld ; regelen , waar van de beroemdste Rechtsgeleerden in dit land onkundig waren, voor dat
eene langdurige ondervinding hunne theoretische kennis
was te hulp gekomen : by , die dit weet , zal met my
toestemmen , dat er tot het vervullen van rechterlyke
bedieningen meer dan bloote rechtsgeleerden noodig zyn.
Dan , daar er somniige gevallen zyn kunnen , waarin
de kennis van het Roomsche Recht volstrekt noodzakelyk
is : daar de wetgever verplicht is , ook hier in te voorzien , en men die kennis by gegradueerde persoonen mag
veronderstellen , is myn gevoelen om te bepaalen , dat in
elk der Departementaale Gerichtshoven ten minsten vijf
in rechten gegradueerde personen zullen worden benoemd."

Zijne tweede aanmerking betrof de jaarwedden. Bij de
stemming werd overeenkomstig het voorstel van van Royen
besloten , dat ten minsten zes leden in ieder geregtshof
in regten zouden moeten zijn gegradueerd.
De 23Btea April was de eerste verjaring van de aan.
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neming der Staatsregeling voor het Bataafsche yolk. Op
verzoek van den Representant G. C. Meiners , Voorzitter
der Eerste Kamer, stelde van Hall de redo op, door hem
bj die gelegenheid gehouden. De heer Meiners erkende
openlijk, dat hij de opsteller was. De uitvoerige toespraak
eindigde met deze woorden : 1 "Bedenkt , dat py Romeinen zij1 ! zo sprak een burger van het oude Rome met
den gelukkigsten uitslag tot zyne weiffelende medeburgers.
Landgenooten ! wy roepen u en ons zelven toe : Bedenkt ,
dat gy Bataaven zijt ! nog grooter worstelingen dan zy
heeft uw voorgeslacht moeten doorstaan en overwinnen :
en wanneer wy de omstandigheden , waar in hetzelve
zich beyond , met uwe tegenwoordige vergelyken : dan ,
dan moeten wy erkennen , dat uwe uitzichten beter , uwe
gevaaren minder , uwe vyanden machteloozer zijn. — En
zouden wy dan wanhopen aan onzen toekomenden voorspoed ? Dat verhoede God !
Gehechtheid aan de staatsregeling en aan de wetten !
liefde voor het Vaderland en de Vrijheid ! Eendracht ,
mood en deugd ! Medeburgers ! zie daar onze en uwe
plichten : door deeze to betrachten , verheffen wy ons
tot de grootheid onzer Vaderen. Landgenooten! Bedenkt ,
dat gy Bataaven zyt I"

Eenige adressen van .burgers uit Amsterdam en Enkhuizen maakten in de vergadering van 28 Mei zijne billijke drift gaande. Die adressen hielden wel in eene
bereidverklaring der requestranten , om zich in de rollen
der Gewapende Bataafsche Burgerwacht to doen inschrij-

1 Tot het drukken dezer toespraak werd op voordragt van v. H.
zelven besloten , die toen nog niet wist , dat Meiners hem als auteur

zou noemen,
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yen , doch niet dan nadat alvorens eenige hoofdzakelijke
grieven , die hen bezwaren, uit den weg werden geruimd."
Het was duidelijk , dat deze adressanten voorstanders waren
van het den 12den Juny des vorigen jaars omvergeworpen
bestuur en dat zij de terugkeer tot de overdrevene beginselen van hetzelve verlangden. Het doel was oproerig en
de uitdrukkingen door hen gebezigd honend voor het
bestaande Bewind. Met kracht meende hij alzoo te moeten
bestrijden het voorstel van den Voorzitter der Kamer,
om die adressen te stellen in handen van het Uitvoerend
Bewind, ten einde daarop te dienen van consideratie en
advies. Hij voerde daartegen het eerst het woord en vond
al aanstonds den krachtigsten steun bij zijne medeleden
van de Kasteele, Steyn Parve, Verbeek , Pompe van
Meerdervoort en anderen. Het praeadvies van den voorzitter, van der Mey van der Linden, werd niet aangenomen , en integendeel besloten de requesten om de
daarin voorkomende honende termen te houden buiten
deliberatie. Gelijktijdig besliste echter de meerderheid
32 tegen 16 stemmen dat men de stukken in handen
zou "stellen van het Uitvoerend Bewind, om naar den
oorsprong en de onderteekenaren te rechercheeren." Deze
voor de Requestranten zoo ongunstige afloop niaakte een
einde aan een zeer ernstige discussie, waarin de Representant van nnsbeek (bor zijne heftige beschuldigingen
tot allerlei persoonlijke uitvallen de aanleidin.g gegeven had.
Tot in de maand Augustus 1799 nam hij van tijd tot
tijd deel aan de overwegingen , die bj do Eerste Kamer
over verschillende zaken, inzonderheid de aan het Regtswezen gedane verzoeken van gratie en andere onderwerpen, tot dat wezen behoorende, plaat3 hadden. Hij ontwikkeide bij die gelegenheden altijd dezelfde bespiegelende
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begrippen, welker juistheid hem de ervaring geleerd had ,
en welke hij nog heden is aanklevende. Altijd verzette
hij zich met warmte tegen elke poging van kwaadwilligen , van welke staatkundige partij zij ook waren, en
deed dit vooral dan , wanneer zulk eene poging bij de
leden der Eerste Kamer eene heillooze ondersteuning vond.
Getuige daarvan zij de vergadering van 23 Julij 1799 ,
toen een aantal adressen door een menigte woelgeesten
uit verscheidene steden des lands opgezonden, tot de
heftigste beraadslagingen aanleiding gaf, De toon , toen
door sommigen van wederzijde gevoerd , was beneden de
waardigheid eener vergadering van Volksvertegenwoordigers. Hij keurde dien ten hoogste of en bragt het zijne
toe, om den storm te doen bedaren.
Evenzoo verdedigde hij later vol diepe verontwaardiging
den Neer R. J. Scbimmelpenninck , destijds Bataafsch Afgezant te Parijs, tegen den laster, alsof hij het met zijn
vaderland niet wel zou hebben gemeend , tot welke aantijging onderscheidene in Frankrijk uitgegevene schotschriften, waartoe de stof welligt uit onze republiek was verstrekt,
de meeste aanleiding hadden gegeven : wensch mij
zelven geluk de landgenoot te zijn van den burger Schimmelpenninck , een man , die met de achting en liefde van
allen, die hem kennen , zijn vaderland verliet om het in
een hagchelijke betrekking elders nuttig te zijn , en dagelijks toont , de waardige tolk te wezen van een vrij yolk
en daardoor op eene edele wijze en grootsch den laster,
tegen zijne deugd- en gemeenebestgezinde gevoelens uitgebracht , mannelijk beantwoordt."
Toen in het laatst van Julij en vervolgens in den aanvang

van Augustus het Uitvoerend Bewind kennis gaf van de
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door Groot Brittannie en Rusland beraatnde onderneming
tegen het Bataafsche Getneenebest, waren onderscheidene
buitengewone zittingen der Eerste Kamer daarvan het
gevolg , waarin tot het bieden van een krachtigen tegenstand besloten werd. Vele der genomen besluiten zijn door
hem voorgesteld. Met zijn ambtgenoot Appelius stelde hij
onder anderen de proclamatie op , door het Uitvoerend
Bewind op den riden Julij uitgevaardigd.
Het aanvankelijk gelukken der onderneming, door het
verraderlijk overgeven der Nederlandsche vloot is door andere
schrijvers te boek gesteld en wordt daarom hier slechts
aangestipt.
Nadat de landing door den vijand ondernomen geslaagd
en de Generaal Daendels genoodzaakt geworden was voor
de vijandelijke overmagt to wijken en aan de Zype eene
stelling in to nemen , zond doze Generaal aan hem een
afzonderlijken brief , hem in overweging gevende , het Vertegenwoordigend Ligchaam bedacht to doen zijn , deszelfs
vergadering bij verdere tegenspoeden van het BataafschFransche leger te verleggen naar Gorinchem , Breda of
's Hertogenbosch.
Dozen brief in den nacht van 30 op 31 Augustus ontvangen hebbende , deelde hij mode aan zijne vertrouwde
vrienden en ambtgenooten Appelius , van Hoogstraten en
van Doyen. En het was met hun overleg dat hij den
Generaal antwoordde , "dat van alle kanten Franschen en
Nederlandsche troepen en gewapende burgers verzameld ,
uitgerust on geoefend werden. Dat binnen weinige dagen
zijn leger , daardoor versterkt , in staat zou geraken weder
aanvallenderwijs werkzaam to zijn : dat hij (van Hall) zich
dus wel zou wachten , dit wanhopig voorstel aan zijne
ambtgenooten to doen , maar hem op het dringendst moest
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aanmanen den Vaderlandschen grond voet voor voet te
verdedigen." Met dit antwoord vertrok de brenger van
den gemelden brief nog des nachts naar het hoofdleger
des generaals.
Van deze omstandigheid zwegen zoowel zijne vrienden ,
als hij bij zijne ambtgenooten , tot na den aftogt des vijandeiijken legers. Wel narn hij hierdoor eenige verantwoording
op zich , maar hij genoot in dien tijd het vertrouwen van
al zijne ambtgenooten , van welke staatkundige denkwijze
ook. De heethoofdige voorstanders der omwenteling van
22 Januarij des vorigen jaars , die hem vroeger geen goed
hart toedroegen , waren , althans in schijn , zijne vrienden
geworden , en het kostte hem dikwerf moeite een lack te
onderdrukken , wanneer zij in deze dagen vol angst hem
de hand drukkende , vroegen : "is er ook wat nieuws ?"
Ingevolge eigen aanbieding en het verlangen van den
heer van Hooff, lid van het Uitvoerend Bewind , maakte
van Hall deel uit der commissie , die naar den opperbevelhebber Brune werd gezonden, am met hem in conferentie
te treden en zich van den wezenlijken staat van zaken,
zoo als de gezindheid van de hooge en lagere krijgsbevelhebbers en van de redenen van den terugtogt te doen
onderrigten , eene aanvallende beweging , zoo mogelijk ,
aan te bevelen en der Bataafsche armee vertrouwen en
moed in te boezemen. Zijne medeleden waren van Leyden
(van Westbarendrecht) en Nyhout van der Veen , uit de
Eerste , en Ploos van Amstel uit de Tweede Kamer. Zij
met den Agent van oorlog , Pyman , vertrokken , en te,
,

Haarlem aangekomen zijnde , vonden aldaar een schare
van welgezinde en gewapende burgers op de markt vereenigd. Met zijne medegecommitteerden ten Raadhuize
opgetreden deed hij aldaar, door de staatscommissie daartoe

verzocht ; eene aanspraak aan de aidaar uit alle oorden
des Vaderlands verzamelde schutterijen , die met vuur
uitgesproken en met gejuich beantwoord werd.
Nog aan den avond van denzelfden dag vertrok de
Commissie naar Alkmaar, en daar het donker was, werden
de door eene afdeeling ruiterij voorafgegane en gevolgde
rijtuigen door fakkels verlicht , waarvan de weerglans op
de wapenen en helmetten der ruiterij afschitterde , en in
den pikdonkeren nacht langs de bogten van de duinen
van Makkum en Castricum een schouwspel opleverde ,
dat op alien , in de opgewondene en tevens kommervolle
gemoedsgesteldheid , waarin zij zich bevonden, een treffenden indruk maakte.
Te Alkmaar aangekomen werd door de Commissie
terstond een onderhoud aangevangen met den Generaal
Brune , die om dit bezoek , van hetwelk hij niet vooraf
verwittigd was , verstoord scheen. De eerste ontmoeting
was van zijne zijde hoog en stug. Van Hooff, een man
van moed en karakter , gedroeg zich in vorm en woorden
waardig aan zijne zending. Aan de levendige woordenwisseling tusschen hem en den Generaal nam de
Representant van Leyden deel , als daartoe door een
gemakkelijker spreken der Fransche taal meer dan zijne
ambtgenooten bevoegd. Na een korten tijd begreep de
Generaal den aangeslagen hoogen toon te moeten laten
varen , en beloofde zoodra mogelijk den vijand weder
aanvallenderwijze te zullen bestrijden , "aussitot deze
uitdrukking bezigde hij que la prudence Pordonnera."
Den volgenden dag deed liii de Engelsch•Russische legermagt recognosceeren en gaf daarvan op den Veil September
aan het Uitvoerend Bewind kennis.
In den morgen van den Ven vertrok de heer van
Hooff met de Gecommitteerde Representanten naar de
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voorposten van het Bataafsch Fransche leger. Het weder
was buitengewoon regenachtig en koud , en het krijgsvolk
bijna overal in de open lucht gelegerd. Aan levensmiddelen ontbrak het niet. De Geconimitteerden , al de voorposten door de adjudanten des opperbevelhebbers langs
geleid , spraken de troepen overal aan en bevonden ,
dat zij ontbering en gevaren met moed en gelatenheid
verduurden en niet noodig hadden tot volharding en
pligtbetoon te worden aangespoord. Het bezoek was hun
aangenaam , en een herhaald Hoezee ! was het welkom en
de afscheidsgroet aan de Staatscommissie , die op Donderdag den 5den September over Haarlem naar den Haag
terugkeerde , en niet zonder groote blijdschap , voordat
zij nog te Haarlem was aangekomen , een groote schare
gewapende burgers en soldaten, van den besten geest
bezield , ontmoette, zich naar bet hoofdleger begevende.
Onder de vrijwillige burgers trof de Representant van
Hall zijn gewezen braven klerk van Meurs zoon van een
koopman in ijzerwaren to Amsterdam , aan. Deze wakkere jongeling, wien hij zeer om zijn mood en vaderlandsliefde prees , stierf in den bloedigen strijd van den 19deu
September den dood voor het vaderland.
Onmiddellijk na zijn terugkomst den 6den September in
den Haag , werd hij door de Eerste Kamer tot Voorzitter
gekozen. Hij opende de Vergadering op den 9den daarop
met de mededeeling van een brief van het Uitvoerend
Bewind , inhoudende het officieel verslag der besproken.
Commissie.
Gedurende dit Voorzitterschap had van Hall moor dan
eons gelegenheid der vergadering opbeurende berigten van
het tooneel des oorlogs mode to deelen. Zoo viel het hem
to beurt , aan de vergadering de beslissende overwinning

door de onzen to Bergen, den 19

den

September 1799
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to berigten. In den laten avond van den dag ,
waarop de zegepraal behaald werd , ontving 14 van den
Franschen afgezant Florent Guyot, een braven Franschman,
in persoon daarvan het berigt , met mededeeling van den.
brief , door den Secretaris van den Generaal Brune deswegens aan hem geschreven, dus luidende : "de nederlaag
der vijanden is volkomen. Op de vlakte bij Bergen , het
tooneel der verrigtingen van de Divisie Fransche troepen ,
zijn twee duizend op het slagveld blijven liggen en wij
hebben twee duizend krijgsgevangen gemaakt, alle Russen,
terwijl twintig stukken geschut veroverd zijn. De Bataafsche
division wedijveren met elkander in mood en doen wonderen
van dapperheid. De Nationale Garden zelve hebben deel
genomen aan den strijd. Men heeft de Rotterdamsche en
Delftsche vrijwilligers onderscheiden. De krijgsgevangenen
verbeelden zich , dat zij ter dood zullen worden gebragt
en zijn wanhopig. Sommigen smeeken om genade , het
teeken van de Guillotine makende. Zij zijn zeer verwonderd , dat wij geene barbaren zijn. Love de Republiek.
(was get.) VERU.
Van Hall , die door een verspreid gerucht het tegendeel
verwacht had , was door dit heuchelijk berigt niet weinig
verblijd en deelde nog denzelfden avond on nacht aan zijne
vrienden van Royen , Appelius , van Leyden on van Hoogstraten den gelezen brief bijna woordelijk mode. Met verrukking sprak bij de mededeeling der tijding aan de
Eerste Kamer, zijne ambtgenooten , onder de toejuiching
der toehoorders op de galerijen , toe :
"Burgers Representanten ! Bij het vernemen van doze
boodschap vermeestert een grootsch gevoel uwe en mijne
gewaarwordingen. Verwacht alzoo niet, dat ik welsprekend
wezen W.. De vereenigde Republikeinsche legers hebben
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aangevangen te over winnen : hun moed is zelfs by het
verdubbelen van de macht des vijands, eens trotschen
vijands, reeds zeer vele hinderpalen te boven gekomen, en
eerlang zal een mishandeld Vaderland op de lafhartigheid
en het verraad geheel gewroken zijn. Vergeefs heeft dan
het afgelegen Noorden zijn benden uitgezonden om het
erfdeel onzer vaderen voor Albion te helpen vermeesteren.
Engeland zal alsdan to vergeefs zich van de list en het misdrijf
he bben bediend , om de deugd en de vrijheid van hier to
verbannen. Zijne lafhartigheid zal zijn oogmerk doen mislukken , daar zijne benden een nieuw voorbeeld hebben
gegeven , hoe zij , hunne eigene krachten wantrouwende ,
anderen aan de spits wagen, zonder zelf to durven strijden.
Dat wij dan on de edelmoedige natie , die wij vertegenwoordigen , die ongelukkigen beklagen, die misschien
de slagtoffers hunner dapperheid en der ontrouw hunner
bondgenooten worden : menschlievendheid maakt een lauwertak meer duurzaam en schoon.
Bataven ! in den donkeren nacht , die u omringde,
heeft Hij , die de lotgevallen der volken bestuurt , een
dageraad van voorspoed doen aanbreken , die ieders hart
met eerbiedige erkentenis en dankbare vreugde vervullen
moot. Geef, o eeuwige Voorzienigheid ! dat wij den vol len dug
daarvan beleven ; en ons geteisterd vaderland gelukkig zien.
En nu , eere aan U , dappere mannen! Eere aan U,
Bataven en Franschen ! Eere aan U , Bataafsche burgers,
die , hoezeer den krijg niet gewoon , uwe haardsteden hebt
durven verlaten om uw vaderland to helpen verlossen !
Onsterfelijke eere aan u alien wie gij ook zijn moogt,
o helden ! die in doze roemruchtige oogenblikken door
i

heldhaftigheid en beleid hebt uitgeblon ken ; die een eervollen dood boven een schandelijk leven bebt gesteld :

die ons het regt Mat nog moor van u to verwaehten of
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uw heldendood te beweenen. De vrijheid en het vaderland
verlangen u te kennen : zij zullen uwe daden bewonderen.
Zoo volge de nationale erkentenis eene volkomene overwinning ! Zoo zij de nagedachtenis van zoovele gesneuvelden gezegend , zoo zij het Vaderland u eeuwig dankbaar !
Leve de Republiek !"
In het laatste gedeelte van 1799 waren de werkzaamheden van van Hall , hoewel dikwijls gewigtige onderwerpen betreffende , van dien acrd , dat slechts sommigen
daarvan behoeven vermeld te worden. Zoo een verslag
bijv. , door hem in de vergadering van 8 October uitgebragt , waarbij hij namens zijne gecommitteerden voorstelde , om "alle zoodanige jongelingen , die zich aan
's lands dienst hadden onttrokken , en in eenige politieke
betrekking geplaatst waren , tot hun pligt te doen terugbrengen, om de brave burgers , die in 's lands nood zich
trouw hadden gekweten , bij voorkeur te begunstigen en
de onwaardigen daarvan to ontzetten."
Toen in de zitting van 12 Nov. 1799 strafbepalingen
werden voorgesteld tegen hen , die zich bij gelegenheid
van de landing der Engelschen en Russen "strijdig met
de Republikeinsche belofte , door hen in de grondvergaderingen afgelegd , hebben uitgelaten , of gedragen ," verdedigde van Hall het beginsel, dat men bij het toekennen
van het stemregt geene politieke begrippen noch oordeelvellingen behoorde in acht te nemen. In dezelfde zitting
werd er beraadslaagd over het bewijs van dankbaarheid
en het eerbetoon , van wege het Bataafsche yolk aan
den Generaal Brune te schenken. Rondborstig vroeg hij
bij die gelegenheid : "is dan het heldenhoofd van dezen
veldheer het eenige , dat eereteekenen verdient ? alles ,

wat wij hebben zien gebeuren alley wat ons omringt ,
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zo veele helden voor de eer en vrijheid van ons Gemeenebest gewond en gesneuveld , zo veele weduwen en
weezen door hunne heldhaftige opofferingen ongelukkig
geworden : alles roept ons toe : De Bataafsche landmacht
heeft veel by het vaderland verdiend." Hij had hier het
oog op den Bataafschen Generaal Dumonceau , aan wiens
beleid en moed de zegepraal bij Bergen voornamelijk was
dank te weten. Overeenkomstig deze zijne denkwijze ,
was dan ook zijne houding en gedrag op het feest , ter
eere van den Generaal Brune kort daarop van wege bet
Bataafsch Bewind gegeven. Hij deelde luttel in de vleitaal , met welke de Generaal bij die gelegenheid werd
toegesproken , en hij stelde met geestdrift in de Nederduitsche taal een feestdronk in , aan den dapperen Dumonceau, onder toejuiching van ieder , die hem verstaan
kon en hiervan durfde te doen blijken.
Met klem en nadruk had hij in al zijne voorstellen en
uitgebragte adviesen aangedrongen op bet daarstellen van
wetten en verordeningen ter beteugeling van die voorstanders der vroegere regering , die van den Engelsch-Russisch gewapenden inval gebruik zouden pogen te maken ,
tot omverwerping der toen bestaande orde van zaken.
Toen echter de vijand verslagen en van den vaderlandschen grond niet zonder schande geweken was , gebruikte
hij al zijn invloed bij de verstandig en regtvaardig denkende leden van het Uitvoerend Bevvind, opdat dit bewind
ten spoedigste aan het Wetgevend Ligchaam bet intrekken of wijzigen der strenge maatregelen zou voorstellen.
Toen het door hem verlangde voorstel den 23sten November 1799 was ingekomen , werd het gesteld in handen
van hem , van .doyen , van der Braak , de Sonnaville en
van Haaften; den 13den Januarij daaraanvolgende bragt hij
bet verslag uit , door hem zelven opgesteld. Dit verslag
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kan getuigen van den billijken en gernatigden geest , met
welken hij, nu het vaderland van uitheemsche vijanden
verlost was, voortaan zou bezield zijn
"In buitengewone tijden en omstandigheden is het de
pligt van den Bataafschen Wetgever , om buitengewone
maatregelen tot behoud des vaderlands , hetwelk anders
verloren zou gaan , te verordenen, maar wanneer die omstandigheden opgehouden hebben te bestaan , dan behooren
ook alle buitengewone maatregelen , die slechts betrekkelijk
goed waren en die in kalme tijden met de zeden des yolks
en de regtvaardigheid onbestaanbaar moeten worden geoordeeld , voor het vervolg op te houden : dan zijn de
gewone wetten tot handhaving van rust en orde genoegzaam. Dan behoeft de wet geene strenge voorbeelden te
stellen , om zich te doen eerbiedigen. Dan staan de
hartstogten , driften en bedoelingen , die de maatschappelijke rust zouden kunnen verstoren , meer op zichzelve
en zijn alzoo voor het vaderland minder gevaarlijk , dan
in tijden van onrust, wanneer zij door buitenlandschen
invloed en wapenen gaande gemaakt en ondersteund,
zich vereenigen en daardoor de strengste maatregelen ter
beteugeling onvermijdelijk maken." Op deze gronden werd
door de Commissie voorgesteld en na eenige wijziging
vervolgens besloten tot de intrekking voor 't vervolg van
de gemelde proclamatie. Bij de beraadslagingen over deze
en andere voorkomende zaken deed hij openlijk belijdenis van het beginsel , dat men de daden , en niet de personen of hunne staatkundige of godsdienstige denkwijze
behoorde in acht to nemen. Nimmer ging hij Coen of later
of van dat beginsel, zoo schoon en krachtig ontwikkeld
bij de proclamatie van de Volksrepresentanten van Amsterdam van 15 February 1795 , waaraan hij met zoo•
veel onrust en gevaren de hand had gehouden , gelijk
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vroeger gebleken is. Onder dit alles vergat hij niet , dat
hij leefde onder menschen, waarvan sommigen niet tot
de Republiek van Plato , maar tot de heffe van Romulus
behoorde.
Bij de raadplegingen die op den 28stm January 1800
bij de Eerste Kamer plaats hadden , was hij in de gelegenheid om zijne denkbeelden over de noodzakelijkheid
van de afscheiding der Staatsmagten aan den dag te
leggen en te ontwikkelen. Op dezelfde gronden toch , die
hij reeds als Procureur der Gemeente , met het Committ6
van Justitie to Amsterdam, in de zaak van Swieter,, Meezeman, Kloosterman en Hunnemeyer , ten koste van zijn
ambt, had vastgehouden , verzette hij zich nu tegen eene
kwijtschelding van straf, tot welke de bevoegde regter
veroordeeld had, en die de schuldigen daarenboven zelfs
niet verzocht hadden.
Kort na den aftogt der Engelsch-Russische legers
staken alom de woelgeesten , zoo onder als buiten de
leden van het Wetgevend Ligchaam de hoofden weder
op , om de dagen der omwenteling van den 22 8ten January
1798 te doen wederkeeren. Een Engelsch kolonel , als
commissaris van het Britsche gouvernement zich in den
Haag bevindende , aan wien de weldenkende leden van
het Uitvoerend en Wetgevend Bewind eenige beleefdheld en onderscheiding bewezen en daardoor zijn vertrouwen gewonnen hadden , ontdekte aan dezen (v. H.)
al spoedig, dat de leden der vergadering , die tot de
anarchistische partij behoorden, dagelijks bij en met den
Generaal Brune drukke bijeenkomsten hadden , die blijkbaar
de strekking hadden om een nieuwe omwenteling van
zaken door Franschen invloed te bewerken. Des zondags
10 November 1799 to Rijswijk bij den heer Krayenhoff ,
die aldaar een buitenverblijf had , met een zijner ambt-
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genooten het middagmaal houdende , kwam gemelde kolonel
den Representant van Hall in allerijl opzoeken , hem berigtende , dat hij uit alles , wat de Generaal Brune zich
bij hem had laten ontvallen , zich verzekerd hield , dat
de zaak der beraamde omwenteling rijp en ter uitvoering
gereed was , misschien wel op den daarop volgenden dag;
dat reeds troepen van Heusden en Gorinchem , en daaronder
een corps rijdende artillerie naar den Haag in aantogt
was en nog in den avond to Delft zou aankomen. Overigens had de kolonel op een stuk papier aangeteekend
de Representanten , welke van hunne waardigheid ontzet,
in gevangenis gesteld of gebannen zouden worden en
dat van Hall om zijn gedrag bij den Engelsch- Russischen
aanval slechts zijn post verliezen zou. Op dit berigt vertrok de laatste naar den Haag, gaf van dit alles aan
het Uitvoerend Bewind en aan de Voorzitters van de
beide Kamers kennis , waarop terstond aan den Generaal
du Ry, die het bevel over de Haagsche bezetting had ,
bevolen werd , om allen intogt van troepen zonder toestemming van het Wetgevend Ligchaam met geweld te
keeren en Beene andere bevelen , dan die van het TJitvoerend Bewind to gehoorzamen. Den bevelhebber der
lijfwacht van het Wetgevend Ligchaam werd gelast, het
Binnen- en Buitenhof buitengewoon te doen bezetten en
met geweld den aandrang te keer to gaan van alle gewapende magt , van wien en onder welk voorwendsel ook.
De hoer van Hooff werd als lid van het 1Jitvoerend Bewind met het toezigt over de uitvoering dezer maatregelen , althans voor zoo ver de bezetting van den Haag
betrof, belast. Weldra beyond hij zich met eenig krijgsyolk , waaronder eenige artillerie , onder bevel van den •
straks genoemden Generaal aan den ingang der stad , bij
den weg, die naar Rijswijk ieidt. Mar vertoonde zich
6*
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spoedig daarna eene gewapende magt , van geschut voorzien ,
en patent hebbende van den heer Brune, met het oogmerk
de residentie binnen te rukken. Op de weigering van den
Generaal du By en na lange onderhandelingen tusschen
hem en den bevelhebbenden kommandant der aangerukte
gewapende magt, trok de laatste nog dienzelfden avond
naar Delft terug. Van Hall , die hoezeer destijds slechts
gewoon lid van de Eerste Kamer van het Wetgevend
chaam met den Voorzitter , den heer Daendels , en met
nog eenige anderen zijner ambtgenooten in dat alles een
werkzaam aandeel nark , bragt den volgenden nacht met
vrij veel bekommering door. Niet zonder vrees voor de
toekomst ging hij Maandag den liden November naar de
vergadering , alwaar hij op het gelaat van sommigen
zijner medeleden , die voor de mislukking van den door
hen zoo gewenschten toeleg vreesden , onzekerheid en
angst kon lezen , hem inzonderheid , met het verraad
in 't hart vraagende : "Burger van Hall! is er ook wat
nieuws?" Die dag ging voorbij, zonder dat hij iets anders
vernam , dan dat van onderscheidene kanten nog meerdere
troepen van verschillende wapens naar den Haag oprukten.
Op Dingsdag den 12clen of wel misschien eerst op Woensdag
den 13den November zich in de Eerste Kamer bevindonde, had hij toevallig zijne plaats genomen onder dat
gedeelte der galerij , hetwelk voor de Ambassadeurs was
afgezonderd. Ten twaalf ure op den middag verscheen op
die galerij de ridder d' Andraga , Ambassadeur van wege
het Hof van Spanje , met wien hij in de aangenaamste
betrekking stond. Deze van bet beraamde plan kennis
dragende , liet een kaartje vallen op de plaats, waar hij
zat , waarop in 't Fransch geschreven was : "kom eons bij
!nii : ik heb u eene gewigtige *ding mode te deelen."
Door hem aan die uitnoodiging voldaan zijnde , verhaalde
s
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hem de Ambassadeur , dat er op den morgen een hoof&
officier I , door den Generaal Bonaparte nit Parijs afgezonden aan den Generaal Brune , de tijding had overgebragt , dat op den 20 8ten November de eerstgenoemde
zich van het bewind in Frankrijk had meester gemaakt
dat Brune nog in twijfel stond, of hij in deze al of niet
aan Bonaparte zou gehoorzamen , hetgeen hij — d' Andraga wel geloofde. Van Hall haastte zich dit nieuws
aan zijne vertrouwde ambtgenooten over to brengen , wien
doze gebeurtenis , even als hem , met blijdschap vervulde.
Dit bleef bij de andersdenkende leden der vergadering
niet onopgemerkt , waarop eon dezer hem vroeg : "is er
wat nieuws ?" 't welk hij beantwoordde met : "niets , dan
alleen , dat er in ons land geene omwenteling zal plaats
hebben en ik niet op last van onverlaten gevangen genomen , gebannen of van mijn post ontzet zal worden."
Op dit antwoord verbleekte de vrager,, hetwelk zijn ambtgenooten niet ontging. Nadat de vergadering was afgeloopen , werd de gebeurtenis bekend. Brune gehoorzaamde
en het beraamde plan was in duigen gevallen.

In den zomer van 1800 werd van Hall benoemd tot lid
van de Tweede Kamer van het Wetgevend Ligchaam en
daardoor een rustiger en gemakkelijker werkkring hem
geopend , die hem de gelegenheid tot meer letterkundigen
studien schonk.
Aan zijn omtrent driejarig verblijf in 's Hage , was hij
behalve de kennismaking met andere voorname personen
ook die verschuldigd van de beroemde vrouwen Elisabeth
Wolff, geboren Dekker , en Agatha Deken , toen reeds
hoog bejaard. Hij had het genoegen Naar , die zich in
1 De kolonel Dumoulin (Pyman).

Th. J.
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geene ruime omstandigheden bevonden , van veel dienst
te zijn , waartoe hem de bijdragen van anderen , inzonderheid die van zijnen vermogenden ambtgenoot van Leyden
van Westbarendrecht genoegzaam in staat stelden. Hij was
het ook die haar in kennis bragt met de vermaarde tooneelspeelster Wattier Ziesenis en met Ward Bingley , die
de zwager der laatste was. Bij de eerste ontmoeting was
de schrijfster van Sara Burgerhart niet weinig verwonderd,
dat de groote tooneelspeelster niet slechts der Fransche
tale onkundig was, maar ook in de theorie eener kunst ,
die zij zoo heerlijk verstond , en in de daarover geschreven
werken geheel vreemdelinge was. Het was aardig om te
zien, hoe de kleine , geelkleurige , oude , maar levendige
Betje Wolff, hare sprekende oogen verbaasd opslaande, zich
op haar leuningstoel rusteloos bewoog en niet dan met
moeite kon gelooven , dat niet de kunst , maar de natuur
Wattier tot eene tooneelspeelster had gevormd , waarvan
in de 18 de eeuw geene wedergade bestond. Dikwerf gaf
Bingley met haar in die dagen tooneelvertooningen in den
schouwburg te 's Hage , die de beide geestige vrouwen
dikwerf op vrijplaatsen bijwoonden. Elisabeth Wolff vertaalde in dien tijd ten behoeve . van Wattier de gedenkschriften van de Fransche tooneelspeelster Clairon en droeg
die aan haar op. Bit was het eerste werk , dat Wattier
over hare kunst las of ten minste lezen kon. 1
In het volgende jaar (1801) eindigde het tijdvak , ge-

1 Zijn oudste zoontje Floris Adriaan , die in die dagen ter schole
was van den Franschen predikant Merkus te Voorburg, van tijd tot tijd
met zijne ouders haar bezoekende, trok inzonderheid van Elisabeth Wolff
de aandacht. Aan hem , toen omtrent negen jaar oud , droeg zij hare
vertaling op van de kleine La Bruyere. In den toeeigeningsbrief voor
de vertaling, toonde zij den aanleg van het kind te hebben doorgrond.
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durende hetwelk Mr. M. C. van Hall tot Procureur der
Gemeente te Amsterdam was benoemd. Ondanks vele vereerende aanzoeken, ook van wege het Uitvoerend. Bewind,
om , indien hij in het Vertegenwoordigend Ligchaam niet
herkozen werd of hij die betrekking niet weder zou willen
aanvaarden zich alsdan op nieuw met den post van.
Procureur der Gemeente te belasten , wees hij die aanzoeken erkentelijk van de hand. Toen reeds had hij het
voornemen opgevat, zich voortaan aan alle openbare bedieningen en ambten te onttrekken. Het gevolg zijner weigering
was het optreden van den regtschapen Mr. R. W. Tadama
als Procureur der Gemeente in zijn plaats , ingevolge het
besluit van het Uitvoerend Bewind van 13 Augustus 1801,
en wel op grond , dat hij geweigerd had , als nieuw gekozen lid van het Vertegenwoordigend Ligchaam zitting
te nemen. Nadat hij tech te Amsterdam weder gekozen
was, had hij zich vruchteloos tot de Eerste Kamer gewend,
om van die betrekking ontslagen te worden. Bij een besluit
der Kamer van 15 Julij 1801 werd op rapport van de
heeren J. Lublink de Jonge , F. van der Borght en
J. H. Appelius besloten , om hem aan te schrijven , dat
hij zich ten behoorlijken tijde in den Haag zou bevinden ,
om zitting te nemen. Hieraan voldeed hij niet , en gaf
van zijn volharding in bet genomen besluit kennis in een
brief aan de Kamer , ten einde , gelijk hij zich uitd-ukte ,
"de vergadering , ingevolge net 8' artikel van het reglement letter B. , behoorende bij den Ven titel van de Acte
van Staatsregeling, zou kunnen handelen, zoodanig, als zij
zou vermeenen te behooren." Welhaast volgde de straf op
de bedreiging en het was op den 13 d en Augustus 1801,
dat hij bij besluit van het Uitvoerend Bewind verklaard
werd uitgesloten te zijn van het stemregt , met al den
gevolge en aaukleve , daaraan bij Art. 10 der Staat5rege-
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ling verbonden en wijders als Procureur der Gemeente
van Amsterdam ontslagen.
De redenen van weigering waren van dien amid , dat
zij in billijkheid ingang hadden behooren te vinden. Hij
had daarbij aangevoerd de bezwaren van zijn talrijk gezin:
en bescheidenlijk , maar naar waarheid, ook zijne reeds
gedane opofferingen ten dienste van het vaderland opgeteld. Doch hetgeen velen , en daaronder sommige zijner
met hem eensdenkende vrienden , zeer had gestuit, was
zijne verklaring, "dat hij door geene nieuwe opofferingen zijn vaderland onafhankelijk en gelukkig maken
kon." Ook beriep hij zich op de bepaling der Staatsregeling , "dat jaarlijks een derde gedeelte der leden door
een even groot getal nieuwe leden moest vervangen
worden :" en dat hij , onder het eerste derde gedeelte
behoorende, althans niet anders dan vrijwillig aan de
begeerte zijner medeburgers behoefde te voldoen.
Dat het ontzetten van zijn stemregt voor hem geen
straf was en geen nadeelige gevolgen had , heeft de
geschiedenis van zijn later leven bewezen.
Nog in betzelfde jaar , weinige maanden later (27 October 1801) werd hij , ondanks dat hij geen stemgeregtigd
burger was , benoemd tot medelid eener Commissie tot
het ontwerpen van den voet en de inrigting van het
Departementaal Bestuur van Holland. Met zijne medeleden, de H. H. Mr. J. Luzac, J. H. van der Spijk, A. van
Zeeburgh, A. J. Cuperus, D. Heyting , J. H. de Lange ,
P. H. van de Wal en B. H. Arntzenius bragt hij eenige
woken aangenaam te 's Hage door. In het ontwerp heeft
hij voornamelijk de band gehad in hetgeen daarin met
betrekking tot de Economic en Politic voorkomt.

VIERDE HOOFDSTUK.

KONINC LODEWIJK. — DE OMWENTELINC VAN 1813.

Toen Mr. R. J. Schimmelpenninck op Bonapartes aandrang en door diens invloed tot de hagchelijke waardigheid
van Raadpensionaris in zijn vaderland verheven , door den
gebiedenden wil van denzelfden overweldiger gereed stood
de teugels van het hem opgedragen bewind aan den broeder
van Napoleon over te geven , ontwierp en bragt van Hall
in omloop een krachtig adres, om door zijne landgenooten
te worden geteekend , waarbij aan H. H. Hoogmogenden ,
vertegenwoordigende het Bataafsche yolk , het onregtvaardige en voor Napoleon zelven onteerende van zulk een
gebeurtenis met de sterkste kleuren werd afgeschilderd.
Weinigen hadden den moed dit adres, dat alom verspreid
werd , te teekenen.
'Ian Hun Hoog-Mogenden , vertegen.
woorckqende het Bataafsche Yolk.
Geven te kennen de ondergeteekende Burgers en Ingezetenen der Bataafsche Republiek , wonende te Amsterdam ,
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Dat zij ondergeteekenden uit de loopende geruchten ,
aan welke zij , uithoofde van derzelver voortduring en
algemeenheid , weinig geloof hebben kunnen weigeren ,
met schrik en ontzetting hebben vernomen , dat er van
wege den Keyzer der Franschen aan het Gouvernement
dezer Republiek voorslagen zouden zijn gedaan , om "of
deze Republiek bij het Fransche rijk te doen inlijven of
aan het hoofd van dezelve als Vorst en Opperbestuurder
een naastbestaande des Franschen Keizers te ontvangen."
Daar de ondergeteekenden aan den eenen kant zich
wel willen overtuigd houden , dat de Keizer der Franschen , na zoovele blijken van Nederlandsche trouw in
het nakomen der traktaten , zo met de Fransche Republiek als met Hem zelven aangegaan , en zo veele bereidwilligheid in het doen der grootste opofferingen van het
Bataafsche Volk te hebben gezien en ondervonden met
deeze of dergelijke voorslagen niet mag verondersteld
worden , iets and ers te bedoelen , dan het geluk en het
welzijn der Bataafsche natie zelve maar dat echter de
ondergeteekenden , die in dit Gemeenebest gebooren en
opgevoed , daardoor meer in de gelegenheid zijn geweest ,
om de voorouderlijke neigingen hunner medeburgeren door
eigen ondervinding en beschouwing te leeren kennen en
waardeeren 2 aan den anderen kant evenzeer overtuigd
zijn , dat het aannemen van elk deezer beide voorslaagen
de noodlottigste gevolgen niet alleen voor het geluk des
Nederlandschen Volks maar ook zelfs het aanweesen I van
den grond , door hetzelve bewoond , zal en mod; na zich
sleepen.
1 Hier is een schrijffout of zijn woorden uitgelaten. 1k durf niet te
beslissen , te minder , omdat in de beide kopien die voor me liggen ,
letterlijk hetzelfde staat geschreven.
Th, J.
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Het is zo: de keizer der Franschen heeft troonen opge
richt , maar alleen daar , waar de volksneiging daartoe
overhelde , of waar gewoonte en behoefte die troonen
sedert eeuwen gevestigd , en alleen de groote gebeurtenissen en stormen der omwenteling van Europa dezelve
hadden omvergeworpen. Hij heeft landen en volken aan
het groote rijk , door hem bestuurd , ingelijfd , maar alleen
die , wier belang zulks scheen te vorderen , en die, door
de overtuiging daarvan als gedwongen , dien maatregel
zelve hebben verzogt.
Maar noch het een noch het ander kan op den Nederlander worden toegepast. In vroeger eeuwen gedwongen
om onder eenen vreemden Heer te bukken, of uitheemsche
landvoogden hetzij onwillig te huldigen hetzij vrijwillig
zich voor een oogenblik te geeven , heeft hij ten alien
tijde den onverzettelijksten afkeer van zulk eene opperhoofdigheid betoond. Tagtig jaaren oorlogs waren hem
geen te grooten prijs om daardoor het behoud zijner
onafhankelijkheid en vrijheid te koopen ; en zo wel de
Philipsen als de Leycesters en Anjou's hebben ieder op
hunne beurt de sterkte van de wederstand ondervonden ,
door welke hij zich aan alle vreemde gezag wist te ontrukken.
Die zucht , dat gevoel voor vrijheid en onafhankelijkheid , die afkeer van elk uitheemsch gezag , was Dimmer
bij onzen landaart de opwel]ing van een oogenblik maar
eene van oudsher ingewortelde neiging. Tot op dezen dag
heeft de Nederlander dit zijn karakter niet verloochend :
en voorzeker zoude geen yolk den last der oppermagtige
Regering van een buitenlander , hoe uitmuntend ook van
hoedanigheden en van welke deugden ook begaafd , met
meerder ongenoegen torsschen dan onze natie. Dit ongenoegen op hare geaartheid gegrond en daarom niet verachtelijk , zoude alleen in staat zijn om al het heil to
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verwoesten , hetgeen men zich anders van zoodanige hervorming zoude hebben mogen voorstellen.
Eindelijk zal men ook niet uit het oog kunnen verliezen, dat de grond, dien wij bewoonen, die alleen door de
onvermoeide vlijt en het taai geduld onzer zo zeer gedrukte
maar nog eerbiedwaardige natie voor de woede der golven
beveiligd wordt , alleen door Nederlandsche zorg , zuinigheden en lokaale kundigheden , onzer natie alleen eigen ,
in stand gehouden en bewaard kan worden.
Dat bet denkbeeld alleen , dat die zorg zoude moeten
overgaan in vreemde handers , die, hoe bekwaam ook in
andere opzichten , hierin welhaast hunne minderheid zouden gevoelen , het beste en gegoedste deel der natie , nu
reeds zoo moedeloos , zou aansporen om een land , zo
weinig door de Natuur gezegend , maar weleer door voorouderlijke vlijt zo bloeiend , in tijds vaarwel to zeggen, en
alzoo met de daad to volvoeren het opzet , hetgeen een
vrijheidlievend voorgeslacht dikwijls in tijd van nood had
voorgenomen.
De ondergeteekenden vertrouwen dat deeze overwegingen en gevoelens bij zo veele anderen , die zich van zelve
opdoen , bijzonder die van een commercieelen aard , genoegzaam zullen zijn , om Hem , die thans de eerste
waardigheid in ons gemeenebest bekleed , en wien het
heeft mogen gebeuren , zich de bijzondere achting en
het vertrouwen op (van ?) den magtigen keizer der Franschen te verwerven , vereenigd met hen , welke nevena
hem den last van bet staatsbestuur torschen , de meest
gepaste en ernstigste pogingen aan te wenden, tot behoudenis van het dierbaar vaderland bij deszelfs onafhankelijkheid en voorrechten, opdat alzo voor bet oog van Europa
moge blijken, dat Napoleon de Groote ook voor den vrijheid-

lievenden Nederlander Napoleon de Rechtvaardige zij.
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En het is doordrongen met deze gevoelens, die de
ondergeteekenden vertrouwen ook die uwer boog. Mog.
zelve te zijn , dat zij zich eerbiedig wenden tot deeze
vergadering, in de hoop en verwachting , dat hQt dezelve
behaage bovengemelde consideration in ernstige overweging te nemen en alle rechtschapene en gepaste middelen
to beraamen , om bij den machtigen keizer der Franschen ,
op grond der traktaaten, der groote opofferingen , door
onze Republiek gedaan , zo wel als op grond van het
vereenigd belang der beide volken, en dat van ons
vaderland in 't bijzonder , het daarheen te helpen besturen , dat 's lands onaf hankelijk bestaan in alien deele
behouden en verzekerd worde en dat eindelijk deeze
vergadering de stap der ondergeteekenden, waartoe hen
noch eigenbaat noch laage partijzucht , maar alleen de
inspraak eener zuivere en belangelooze liefde voor hun
vaderland en deszelfs onaf hankelijkheid, benevens de
plichten , die zij aan hunne teederste betrekkingen en
jegens hunne nakomelingschap to vervullen hadden , onwederstaanbaar hebben geleid , als zoodanig gelieve aan
to merken , en dit adres in de registers dezer vergadering te doen insereeren.
't Welk doende enz.
Bij de komst van koning Lodewijk in Holland, bekwam
hij met zijne vrienden Mr. N. Sinderam en H. Ravekes
den last, dien Vorst bij de aanvaarding van het bewind
uit naam van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen to begroeten. De uitvoering van dien
last was to moeijelijker (al de leden van het bestuur zich
daaraan onttrokken hebbende) doordien hij in de taal ,
waarin dezelve moest worden uitgevoerd, niet genoegzaam en zijne medeafgevaardigden al zeer luttel bedre.
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yen waren. Dit bleek al aanstonds, toen op de vraag
van Lodewijk : "waar zich de Maatschappij beyond?" de
goede Ravekes vrij onhandig antwoordde : "par toute la
republique", welk antwoord Lodewijk een glimlach afperste , die bewees het niet kwalijk te nemen , dat men
aan het koningschap nog niet zeer gewoon was. Overigens liep deze pligtpleging wel af. De Vorst , die van
den aard der Maatschappij niet scheen onderrigt te zijn
en van dezelve eene hooge gedachte bleek te hebben ,
ontving deze commissie het eerst , hetgeen bij de schare
van Nederlandsche hovelingen en de reeks van verzamelde
aanbidders van eene nieuwe vorstelijke zon , niet weinig
verwondering en spijt verwekte.
Niettegenstaande men hem indertijd met het ontnemen
van zijn stemregt had meenen to straffen , was hij in 1804
tot Dijkgraaf van den Zeedijk beoosten Muiden en voorzittend
Directeur van de groote zeesluis benoemd. Koning Lodewijk,
(die meer den goeden wil , dan het vermogen had , om
den scepter hem opgedrongen naar behooren to voeren
en vooral veel hechtte aan de beste verordeningen den
waterstaat betreffende), ging een en andermaal met hem
en den heer Serrurier , die van wege de stad Amsterdam
in bet Hoogheemraadschap zitting had , naar Muiden , om
aldaar den dijk en de zeesluis in oogenschouw te nemen.
Op een dier togten na de verwoestingen , die in 1808
hadden plaats gehad , liet Lodewijk aan het Vinkenhek
aan de batterijen stil houden. De pachteres , eene onbeschaafde vrouw , even ruw van taal als van zeden , voegde
hem op de grofste wijze, het portier der koets , waarin
Lodewijk zat , vast en digthoudende , toe: "als jij een braaf
koning bent, dan mot je maken, dat ik geld krijg voor
het land , dat je mij hebt laten afgraven , om die batterijen
to maken," De Koning , hiervan Diets verstaande vroeg
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aan zijn nevens hem zittenden adjudant C. J. Blois van
Treslong , "wat die vrouw wilde ," waarop deze overbragt ,
dat die vrouw op de eerbiedigste wijze vroeg, dat het
zijne Majesteit zoude moge behagen , haar,, ter zake reeds
gemeld , betaling te doen erlangen. Hierop zeide Lodewijk
tegen den G-eneraal Krayenhoff, die met van Hall en Serrurier
uit het rijtuig , waarin hij met hen zat, gegaan was :
"g4n6ral ! demain un rapport." Binnen drie dagen ontving
de vrouw bet verschuldigde.

Van koning Lodewijk genoot van Hall altijd een streelend vertrouwen , zoo zelfs dat hij al de stukken en de
briefwisseling betrekkelijk zijn afstand van den troon van.
Holland in een pakket , voorzien van een koninklijk zegel , van dat van zijn braven Minister Appelius en van
hem zelven onder zijne bewaring liet , tot na Nederlands
herstelling in 1813. Hij had van Hall , als met geene
openlijke bediening of post onder zijne kortstondige regering bekleed , daartoe uitgekozen. Bit pakket , op hetwelk geschreven stood, dat het na het overlijden der
heeren Appelius en van Hall in handen van Mr. Floris
Adriaan van Hall zou moeten overgaan, is in den aanyang van 1814 aan den heer Appelius overgegeven en
met voorkennis van koning Willem I door den Nederlandschen gezant aan Lodewijk te Rome ter hand gesteld.
Toen hij zich op de laatste audientie van Lodewijk
beyond vroeg deze hem : "waarom het Koninklijk Tnstitaut niet had uitgeschreven de door hem opgegevene
vraag : "waar en in hoeverre de regten en pligten van
vorsten en staten met die van bijzondere personen met
elkander gelijk stonden of niet ?" waarop het antwoord
was, dat die vraag reeds door de Maatschappij van We-
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tenschappen te Haarlem was uitgeschreven, maar dat
ook het beste antwoord , daarop te geven , weinig baten
zou om vorsten en staten , wier belang daarmede in
strijd zou zijn , daarnaar te doen handelen." Lodewijk
antwoordde daarop , op weemoedigen Loon : "vous avez
bien raison, mon cher monsieur !" Van dat oogenblik
geloofde van Hall , dat de afstand , waarvan sommigen
spraken, welhaast waarheid zijn zou.

Gedurende Nederlands inlijving in het Fransche keizerrijk valt er naauwelijks iets merkwaardigs hem betreffende te vermelden. Voor zooveel hij vermogt, handhaafde
hij eigen vrijheid en stond die van anderen voor. Hij
voerde het laatste pleidooi bij de ontbinding van het
Committe van Justitie , 't welk hij met de volgende slotrede besloot : "Het zij mij vergund nu nog , ten slotte
dezer pleidooijen , in deze regtszaal een oogenblik te vertoeven , om mij van een heiligen pligt te kwijten.
De ontbinding van dat geregtshof nadert met rassche
schreden : 't is thans voorzeker de laatste maal , dat ik
het goed regt mijner meesters voor hetzelve verdedigen mag.
Na zoovele bewijzen van welwillendheid en achting , als
ik gedurende het aanziin dezer aanzienlijke Regtbank in
deze stad van M. H. H. President en Raden ! mogt ondervinden , is het mij onmogelijk , deze plaats te verlaten ,
zonder ul. daarvoor mijnen openlijken dank welmeenend
te betuigen.
Ontvangt dien, President en Haden ! met den hartelijken
wensch , dien ik voor mijzelven als voor al mijne mede
.

Regtsgeleerden bier gevestigd ontboezem : dat elk uwer ,
wat ook zijn toekomstig lot of bestemming zijn moge ,
altijd erg overal den kalmen voorspoed van den deugdzame
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bij de hooge goedkeuring eener altijd weldaadige Voorzienigheid nioge ondervinden! Dat , onder welke formen
ook voortaan in het dierbaar land onzer geboorte, regt en
regtvaardigheid zal moeten worden uitgeoefend , de handhaving daarvan en die der wetten tot heil van ons en
onze kinderen zal mogen worden en zal blijven aanbevolen
aan mannen als gij , wier onkreukbare liefde tot geregtigheid , wier regtskennis en ondervinding hen het regt
geven, de weegschaal des Regts in vaste handen to voeren!
Zoo blijve de roem der regtvaardigheid, die sedert meer
dan twee eeu wen ons dierbaar vaderland versierde , ook
Holland kenmerken , nadat het deszelfs naam verloren
heeft: en zoo helpt gij dan ook , mijne Heeren! terwijl gij
den eerbied en de dankbaarheid van tijdgenooten en
nakomelingen ondervindt , dien roem bewaren , en aan
een erkentelijk nageslacht door het wisselend lot der
tijden been met den moed der deugd overbrengen."
Behalve dat van Hall steeds tot de Gezworenen bij het
Hof van Assises werd opgeroepen , was hij in geene aanraking met het Keizerlijk Bewind. De Stedehouder Aartskanselier Le Brun behandelde hem met onderscheiding en
noodigde hem dikwerf aan zijn disch, die gewoonlijk karig
voorzien en spoedig geeindigd was. De goede grijsaard
kon of durfde hem niet voor de smart bewaren, zijn zoon
Mr. Floris Adriaan onder 's Keizers zoogenaamde eerewachten to zien inlijven , om met hen zijn vaderland to
verlaten. De Satraap de Celles , Prefect van het Departement , de wet zelf verguizende (misschien daartoe lasthebbende) dwong hem tot die dienst. De Prins erkende ,
dat zijn zoon , als in de regten gepromoveerd zijnde en
alzoo een staat hebbende , volgens het besluit van den
Keizer zelven vrijgesteld was, Doch niet hij , maar do
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Celles had de magt in handers en gedroeg zich naar geheime lastgevingen , aan den Prins misschien onbekend.
Na vruchteloos daartoe beurtelings vleijen en dreigen ,
niiddelijk en onmiddelijk, beproefd te hebben , nam hij het
besluit , den vader door gijzeling vervaard te maken , ten
einde daardoor den zoon te doers besluiten , zich aan zijn
wit te onderwerpen. De Commissaris van Politie van de
Weyer — de vader van den lateren Belgischen minister
en gezant Silvain van de Weyer ontving omstreeks het
midden van de maand April 1812 een schriftelijk bevel
tot het uitvoeren der schandelijke daad. Alvorens het
echter te doen , kwam hij persoonlijk en alleen in den
namiddag ten huize van van Hall , op het oogenblik dat
aldaar het berigt aankwam , dat zijn vriend en buurman ,
de beer Claude Crommelin , wiens zoon in hetzelfde geval
verkeerde, reeds door een anderen Commissaris van Politie
gevangen genomen en in een koets naar het zoogenaamde
Verbeterhuis bij de Weteringepoort (destijds tot het bewaren van staatsgevangenen gebezigd) was overgebragt.
Van de Weyer gaf hem kennis van den last hem opgedragen , met de — zoo bet heette — opregte betuiging
van zijn leedwezen, dat hij dien, zijns ondanks, zou moeten
volvoeren. Zijn zoon, iets van dien aard te gemoet ziende,
bleef in de nabijheid en verklaarde , dat "hij zich liever
aan de dwingelandij te zijnen aanzien zou onderwerpen ,
dan te gedoogen , dat zijn vader van zijn vrijheid zou
worden be,Toofd", daarbij vcegende , "dat aan hem minder
gelegen was, dan aan een vader van een zoo groot gezin."
Kort daarop vergezelde van Hall zijn zoon , met diens
vriend zijner jeugd , naar Beusicbem , en nam aldaar afscheid van hem , vol vreeze , dat hij hem nimmer zou
wederzien. 1 Gelukkig beschikte God dit anders ! Het
1 „Mijn broeder had vroeger een plaatsvervanger bij het leger , die
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Fransche leger heimelijk verlaten hebbende , kwam Floris
Adriaan, naar de grenzen van Zwitserland geweken zijnde,
behouden aan de voorposten van het Oostenrijksche leger
aan, alwaar hij als Hollander wel ontvangen werd. Zonder
geld zich te Lausanne bevindende , trof hij aldaar zijn
vriend P. G-oll (van het handelshuis Goll en Comp. aldaar),
toen , men ik , f 3000 kostte. Niettegenstaande die plaatsvervanger
nog in werkelijke dienst was , werd Floris Adriaan toch gedwongen als
garde d'honneur te vertrekken.
Er is vrij wat tijd verloopen tusschen zijn in dienst treden als garde
d'honneur en zijne ontvlugting. Nadat de omwenteling in Nederland
begonnen was , werden de gardes d'honneur ontwapend , krijgsgevangen
verklaard en meer zuidwaarts vervoerd. Te Bourges kreeg Floris
Adriaan de koorts en moest achterbiijven, waary an hij, hersteld zijnde,
gebruik maakte om te ontsnappen en in een deftigen zwarten rok met
een rood lintje , als een groot heer , oostwaarts op te trekken.
Eens kwamen hem de gensdarmes op het spoor; doch de kasteleines,
eene goedhartige vrouw , kwam hem haastig waarschuwen dat, als hij
reden had, de gensdarmes te ontwijken er een diepe kast in de
kamer was en zij van niets moist, Hij verborg zich dadelijk met den
hoed , een patrijshond , dien hij bij zich had : opmerkelijk genoeg !
dit dier , dat altijd zeer waaksch was , hield zich met zijn meester
doodelijk stil , zoodat hij niet ontdekt werd.
Zoo ging de togt voort , doch bij Macon , dus vrij nabij de oostelijke grenzen van Frankrijk , was hij ten einde raad, daar zijn geld
bijna geheel op was en hij alleen met behulp van een paard welligt
nog over de grenzen kon komen. Hij zag toen op het veld een landedelman, zoo het scheen , die het toezigt over de veldarbeiders hield
en wiens voorkomen hem vertrouwen inboezemde , zoodat hij besloot
dezen rondborstig alles mede te •deelen en hulp te vragen. De
Franschman bewilligde er in , hem een paard op zijn goed gezigt te
verkoopen. "Gij zult ," zeide hij , "om de risico het iets te duur
moeten betalen , maar ik vertrouw de Hollanders , die als een eerlijk
yolk bekend staan en gij zult mij het geld later nit Amsterdam toezenden " Door dit hulpmiddel ontkwam hij naar Zwitserland en het
spreekt wel van zelf, dat het geld naderhand gezonden werd."
Aanteekening van Prof. H. C. van Hall.

7*
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die zich in dezelfde omstandigheden bevonden had , ter
regter tijde aan en keerde nu in het voorjaar van 1814
naar bet vaderland terug.
Onder de Fransche heerschappij gelukte het hem eenmaal het ongeluk van een jongen , onvoorzigtigen scheepsreeder,, Selleger geheeten, of te wenden. Deze kwam hem
in 1811 raadplegen over het middel om een scheepje ,
hem toebehoorende, dat te Muiden in beslag genomen was ,
van dat beslag ontheven te krijgen, zonder hem echter
van het gebruik , dat hij van dat scheepje gewoon was te
maken, jets te openbaren. Nog denzelfden dag schreef hij
aan zekeren Trots, Maire te Muiden, om de reden der
in beslagneming te mogen weten. Dit schrijven bleef zonder antwoord , totdat Trots zelf twee dagen later in sneer
of min ontroerde houding bij hem kwam en hem afvroeg , wie de eigenaar van het scheepje was? Argwaan opvattende, antwoordde van Hall voorzigtig met een wedervraag , waartoe hij het noodig had te weten? waarop Trots
na eenige aarzeling zeide , dat hij in een zeer onaangenamen
tbestand zich beyond , daar de Fransche G-eneraal Durutte
(destijds Militair Gouverneur te Amsterdam) hem onder de
hevigste bedreigingen bevolen had , den eigenaar uit te vorschen , vermits die met dit scheepje passagiers , en daaronder vele Hollandsche West•Indische kolonisten , van en
naar Engeland overvoerde. Op deze bekentenis ontstak
v. H. in hevige gramschap , noemde Trots een laffen en
listigen bedrieger, die zich als het werktuig liet gebruiken ,
om een onvoorzigtigen laudgenoot aan het grootste gevaar,,
misschien wel aan de doodstraf bloot te stellen, en zette
hem daarop met vrij wat drift ten huize uit. Nadat Trots,
door deze bejegening niet weinig onthutst, vertrokken was ,
bragt een of twee uur later een gensd'arme te paard aan

den. advokaat van Hall een brief van Durutte, de nitnoo.
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diging inhoudende, om zich terstond bij hem aan zijn hoofdkwartier,, op de Heerengracht tegenover de Plantagie , te
begeven. Hierop reed hij terstond derwaarts en werd in een
groote ongemeubileerde kamer door eene Fransche dame ontvangen, die hem zeide , dat de Generaal met zijn staf was uitgereden , maar speedig terug zou zijn , en een gesprek met
hem trachtte aan te knoopen, dat hij zorgvuidig ontweek.
Na bijna een uur gewacht te hebben , verscheen Durutte ,
vergezeld van een talrijken staf, trad de kamer binnen en
vroeg , zonder aan den advokaat de gewone beleefdheid te
bewijzen , op hoogen toon , wie de eigenaar van het bewuste scheepje was? van Hall gaf ten antwoord dat, hetgeen hij hiervan wist, hem alleen in zijn hoedanigheid van
advokaat was bekend geworden , en hij het dus niet mogt
openbaren. De Generaal hervatte hierop vrij toornig , dat
hij hem gelastte het te doen en voegde hierbij de onbeschoftste bedreigingen , doch ontving daarop het lakonieke
antwoord : "les lois de l'Empire ne permettent pas a un
avocat de reveler les secrets lui comes." De Generaal
vernieuwde zijne bedreigingen , waarop v. H. hem herin.nerde aan het gedrag door hem als Bepresentant bij en
na de landing der Engelsch-Russische legers gehouden en
dat hij dezelfde standvastigheid ook in zijne tegenwoordige
betrekking zou betoonen. Deze herinnering scheen den toorn
des Generaals eenigzins te doen bedaren en de advokaat
vertrok. Onder zijn terugkeeren was hij echter niet gerust
over de mogelijke gevolgen en hij gaf daarom van het gebeurde kennis aan den Prins Stedehouder , die hem gehoord hebbende zeide , "vous etes un bon avocat, et je ne
crois pas que cette affaire aura des suites." Nog in den
avond van denzelfden dag ontving hij van den goedwilligen
en levenswijzen grijsaard eene uitnoodiging ter maaltijd tegen den volgenden namiddag. Bij dien maaltijd werd de
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daags te voren zoo barsche Generaal aan tafel nevens hem
geplaatst. Het onderhoud tusschen lien was uitermate beleefd , zonder dat er lets van het gebeurde gerept werd,
terwijl de voorspelling van den goeden Le Brun vervolgens
bewaarheid werd.
Aangenaam en van geen minder gelu.kkigen &bop was
voor hem en den daarin betrokken merkwaardigen man
het volgende voorval :
Mr. Johan Valckenaer had zich in den zomer van 1813
op zekeren dag te Leiden bevonden en was vandaar in den
avond teruggekeerd. Naauwelijks te huis gekomen , werd
hij op last van den Directeur-Generaal van Politie Devilliers Duterrage gevat en naar de Staatsgevangenis ('t bovengemelde Verbeterhuis) gevoerd en wel, gelijk naderhand
bleek , beschuldigd , deel te hebben gehad aan een opstand ,
die onder de boeren te Alphen en in eenige andere dorpen daaromtrent daags te voren had plaats gehad. Tusschen den heer Valckenaer, vroeger Afgezant der Bataaf.
sche Republiek aan bet Spaansche Hof en Lid van de
Derde Klasse van het Koninklijk Instituut, en van Hall
bestond eenige vriendschapsbetrekking. Op den avond van
dien dag was v. H. gereed zich naar een zijner clienten
tot het houden eener bijeenkomst to begeven, toen hij van
wege Mevrouw Valckenaer het berigt ontving dat haar man
naar de gevangenis was overgebragt. In zijn borstzak bij
zich hebbende de papieren, bij de voorgenomen bijeenkomst
noodig, begaf hij zich in allerijl naar de genoemde gevangenis en verzocht den Directeur om den heer Valckenaer
to mogen spreken. Dit werd hem door den Franschen stokbewaarder onheusch geweigerd en hem naar zijn naam en
betrekking tot den gevangene gevraagd. Hierop sneed hij
met een schaar een stukje van het onderste gedeelte van
een perkamenten opdragtbrief, dien hij onder de vermelde
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papieren bij zich had , af, schreef daarop zijn naam , met
de bijvoeging van : avocat, membre de 1'Institut , en vertrok naar de woning van zijn client. Na den afloop dezer
bijeenkomst naauwelijks in zijn woning teruggekeerd , ontving hij van den Directeur-G-eneraal van Politie een beleefd ingekleede, schriftelijke uitnoodiging , om zich ten
spoedigste bij hem te vervoegen. Hieraan voldeed hij terstond , werd door dien aml)tenaar heuschelijk ontvangen ,
en gevraagd , waarom hij belang stelde in het lot van den
heer Valckenaer? Op het antwoord : "omdat hij mijn vriend
is," hernam de Directeur-Generaal , "dat de gevangene
beschuldigd werd het voorname hoofd en de bewerker te
zijn van den opstand der Oranjegezinden , die in den omtrek van Leyden had plaats gegrepen , maar gedempt was."
Lagchende hernam v. H. hierop , "dat de heer Valckenaer
daartoe buiten staat was, naardien hij bij eene verandering
van zaken , die den Prins van Oranje aan het bewind zou
kunnen brengen , de eerste wezen zou , die daarvan het
slagtoffer worden moest." Tevens vroeg hij den Directeur ,
"of hij dan niet wist, dat de heer Valckenaer ten alien
tijde een heftige tegenstander van het Iluis van Oranje
geweest was, en zelfs zoo, dat hij na de omwenteling van
1795 met Prof. Voorda een regtsgeleerd advies had uitgebragt , waarin hij als zijn meening had uitgesproken , dat de
Prins van Oranje, Willem V, met den dood verdiende gestraft te worden." flit maakte terstond op den Directeur
zulk een indruk , dat hij direkt zeide: "allez, monsieur,
votre ami Valckenaer vous aura grande obligation." Te
huis gekomen , hield des avonds tusschen 10 en 11 ure
een koets voor zijn woning stil. 't Was die van den heer
Valckenaer, die hem op de hartelijkste wijze kwam dank
zeggen voor zijn deelnemende vriendschap. Sinds dien
tijd bleef bij met den beer Valckenaer tot diens dood net
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warme vriendschap verbonden. Ook de Directeur-G-eneraal
toonde hem van dit oogenblik een groote mate van vertrouwen , waarvan hij bij voorkomende gelegenheden dikwerf part trok. Het karakter van Devilliers Duterrage
was edel en menschlievend en niet in overeenstemming
met den hatelijken post , hem opgedragen , en die hij met
eene gematigdheid waarnam, zeer scherp afstekende bij het
wreed en onregtmatig gedrag van den verachtelijken en
gehaten de Celles. Hieraan had hij dan ook to danken ,
dat hij op den 16den van Slagtmaand 1813 veilig en door
niemand beleedigd Amsterdam kon verlaten. Hij schreef
in den vroegen morgen van dien dag aan den advokaat
van Hall : "ik ben door de geheele wereld verlaten , en
heb slechts een par pistolen , om mij to verdedigen —
wat moet ik doen ?" Het antwoord daarop was de persoonlijke bijstand van v. H. , door wiens zorg hij over
Utrecht naar de Fransche grenzen ontkwam.
Ook aan den goedhartigen Le Brun, wien van der
Palm in zijn beroemd Gedenkschrift zoo juist heeft geschilderd als den man , die bij zijn vertrek het getuigenis met
zich nam , dat "hij het juk der Nederlanders nooit verzwaarde en gaarne al het goede zou gedaan hebben , dat
niet in zijn vermogen stond" kon hij in deze dagen
eenige dienst bewijzen.
Op 1Viaandag den 15den November 1813 hield hij met
en ten huize van den advokaat Walraven, wonende op de
Keizersgracht over de Westermarkt , eene bijeenkomst ,
alwaar de heer van Harpen tegenwoordig was. Eenigermate door zijn vriend A. R. Falck onderrigt van hetgeen
dien avond en nacht zou gebeuren , verwonderde het hem
niet , gelijk het die heeren deed, dat hij omstreeks zeven
ure des avonds eensklaps herhaalde malen den kreet
Oranje Boven ! vernam. IJlings stond hij op en zeide
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naar de vergadering van de Derde Klasse van het Jnstitaut te gaan. De heer Walraven, die zeer verschrikt was,
ried hem dit of , terwijl de heer van Harpen , zich verlatende op zijne bekende Oranjegezindheid , hem in zijne
goedhartige onwetendheid van hetgeen er werkelijk gebeurde, aanbood hem met zijn rijtuig naar het Trippenhuis
te brengen. Hij , van nabij willende bekend worden met
hetgeen er gaande was , maakte , tot groote verwondering
van den heer van Harpen, van diens aanbod geen gebruik,
maar ging er te voet heen. In de vergadering gekomen
vond hij aldaar onder meerderen ook den heer Falck, die
met een glimlach op het gelaat de gesprekken over bet
plaats hebbende rumoer aanhoorde daaraan voorzigtiglijk
deel nam, en na gezegd te hebben , dat hij het eens zou
gaan opnemen , de vergadering verliet, hetgeen ook door
de overige leden geschiedde. Naar huis gaande, vernam
hij , terwijl bet geroep van Oranje Boven ! zich alom deed
hooren , dat men aan den Buitenkant de houten buisjes ,
aldaar ten dienste der Douane geplaatst , bezig was to
verbranden. Te huis gekomen, ontving hij een mondelinge
boodschap van wege den Prins Aartskanselier Le Brun ,
inhoudende het verzoek , zich ten spoedigste bij hem te
willen vervoegen. Zich terstond naar 's Prinsen Paleis
begeven hebbende smeekte hem de beangstigde grijsaard
al zijn invloed aan to wenden tot herstel der rust , en
inzonderheid van nabij to onderzoeken den staat der zaken
en de gezindheid der burgerij. Met medelijden over den
toestand des daags te voren nog zoo machtigen mans ,
verliet hij ten elf ure des avonds het Paleis en ging met
zijn zoon Adriaan , die hem derwaarts vergezeld had, naar
de Nieuwe Brug op het Water en vandaar den geheelen
Buitenkant langs tot aan het Kattenburger Eiland. Toon
reeds stonden de wachthuizen der Douane in vollen vlam.
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Het geroep van Oranje Boven ! , het zingen van Oranjeliederen klonk van alle kanten. Niemand beleedigde hem
en hij zelf zag niemand geweld of beleediging aandoen ,
maar wel, dat de Nationale Garde in de beweging deelde,
en er geene gewapende of politieke magt aanwezig was ,
die eenigen weerstand bood , of tot beteugeling der wanorde eenig redres kon stellen. Des nachts ten half twee
ure begaf hij zich op nieuw naar bet Paleis , alwaar
de zoon des Prinsen 1 hem aan het rustbed zijns vaders bragt , die op hetzelve zeer vermoeid en aangedaan en , zoo het scheen door alien verlaten , behalve
door een bejaarden knecht en zijn zoon , nederlag. "Je
suis las et affecte" , zeide de oude man , hem de hand
drukkende. Met blijkbare vrees vroeg hem de Prins naar
de gesteldheid der stad , waarop hij naar waarheid ten
antwoord gaf, dat die gesteldheid zoodanig was, dat men
tegen den volgenden dag het ergste kon duchten. Hierop
vroeg de Prins , of hij veilig zou kunnen vertrekken , er
bij voegende , dat hij in dit geval zich zelven niet ten
raadsman kon zijn , en zich geheel op den heer van Hall
verlaten moest. "Ik heb u ," voegde hij er bij , "als een
braaf man leeren kennen , gij toont dit thans ook weder
aan mij wat moet ik doen ?" Het antwoord was : "Ver.
I Van Hall noemde hier den zoon van Le Brun Louis. Ik heb den
naam weggelaten , omdat het zeker eene vergissing is. Toen ik dit gedeelte , mij door Dr. N. Beets medegedeeld , in 1864 uitgaf (zie mijn
Omwenteling van 1813, II. Eerste stuk, bl. 56), giste ik, dat het Auguste
zou geweest zijn. De hertog van Plaisance had drie zonen , Charles ,
Alexandre en Auguste. De tweede was op de tocht naar Rusland gesneuveld. De eerste, luitenant-generaal , gaf in 1829 nit : Opinions ,
Itapports et choix decrits politiques , Paris , Rossange. In de Notice
biographique , door hem geschreven , spreekt hij Been woord van zijn
aanwezigheid bij zijn vader : ook over zijn broeder zwijgt hij. De laatste
had (in 1829) de dienst verlaten als chef d'escadron. Th. J.
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trekken Of openlijk en onvermomd , of heimelijk. Het
eerste acht ik , zoo om uwe veiligheid als om uwe eere,
het best. Indien gij daartoe besluit , behoort gij zoo
vroegtijdig te vertrekken , dat de menigte, die thans door
de geheele stad in rep en roer is , geacht kan worden te
slapen , maar echter laat genoeg , dat men u kan zien
heengaan. Ik zal trachten eenige brave burgers van naam
en gezag over te halen met mij achter het Paleis te zijn
bij uw vertrek , ten einde u , bijaldien zulks noodig mogt
zijn , zoo mogelijk te beschermen." De Prins Dam dit
aanbod gretig aan en betuigde hem op eene hartelijke
wijze zijne dankbaarheid voor hetgeen hij ten zijnen behoeve
deed en nog bereid was te doen , met verklaring, dat hij
wenschte in staat te zijn , zijne erkentenis in het vervolg
door daden te betoonen. "Dit kunt gij ," hervatte van
Hall hierop , "wanneer gij bewerkt , dat mijn zoon, benevens zijne vrienden en lotgenooten , van de gedwongen
krijgsdienst ontslagen, aan mij en de hunnen teruggegeven
worden." — "Maak staat op mij," was het wederantwoord
van den Prins.
Bij het heengaan kwam de heer Walraven hem op de
zaal van het Paleis tegen. Deze , insgelijks bij den Prins
slechts weinige oogenblikken to voren ontboden , was er
gemelijk over, dat hij uit den slaap gewekt geworden was.
De zoon des Prinsen, afgeschrikt door het toornig uitzigt
van den heer Walraven, dien hij voor een ingeslopen
oproermaker aanzag, wilde hem wegzenden, toen van Hall
hem hieromtrent geruststelde , waarop zijn vriend, bij den
Prins ingeleid, in diens tegenwoordigheid denzelfden raad
aanprees , waarop de beide regtsgeleerden den beangsten
grijsaard verlieten , niet zonder getroffen te zijn door het
aanschouwen van den thans verlaten man , die , nog voor
weinige uren de stedehouder van den magtigsten dwinge-
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land , door hovelingen en vleijers vereerd , nu slechts drie
een van welke
of vier getrouwen , beangst als hij zelf,
bij zich had , om hem in deze
nog zijn eigen zoon
oogenblikken bij te staan, zooveel zij zulks vermogten. De
Prins vertrok den daarop volgenden ochtend kwartier voor
acht ure veilig en zonder te worden beleedigd naar
-U

trecht , in een koets met vier paarden bespannen, onder
het nietig geleide van drie of vier dragonders. Bij zijn
vertrek van achter het Paleis stonden aldaar eenige achtingwaardige burgers en de jonge Adriaan van Hall ten
gevolge van de beschikkingen zijns vaders. De oude staatsman liet afrijdende het glas van het portier des rijtuigs ,
met hetwelk hij vertrok , zakken , groette de orastanders
minzaam en werd door deze weder gegroet. Niets merk ►
waardigs had hierbij plaats , dan alleen dat een persoon
van de gemeenste soort uitriep : "daar gaat de bl
hetwelk door eene vrouw , mede van den minderen stand,
goedhartig beantwoord werd met de woorden : „die oude
sukkel heeft bet ons niet gedaan !"
Op den 16den November tegen 12 ure van wege den
adjunkt-lVlaire P. P. Charle in diens !lamer op het Stadhuis geroepen 1 , vond hij aldaar onder meerderen de heeren
D. W. Elias , P. A. van Boetselaer , A. J. Cuperus , J.
Bondt, J. Walraven en W. Willink Jr. Zelden heb ik zoo
vele confusie en radeloosheid aangetroffen , als de Maire
1 Van Hall werd met een gedrukt biljet , waarin zijn naam en de
tijd waren ingevald , opgeroepen :
De Heer Mr. M. C. van Hall wordt verzocht te compareeren in de
Kamer van den Maire heden op Dinysdag den 16 Novfr. 1813 ten 12
d. Es.
uuren.
F
Bode.
Gebruikte men onder het Frans3h bestuur Hollandsche oproepings
Th. J.

biljetten ?
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Charle en zijne Adjuncten vertoonden. Op de tafel lag de
notificatie , waarbij de eerste, behalve zijne Adjuncten , tot
herstel der rust had geassumeerd de zes heeren , daarin opgenoemd. Niets werd mij gevraagd , maar stilzwijgende
besloot ik mij aan deeze Commissie niet te onttrekken.
Deze publicatie werd aangeplakt , doch nog dien eigen
dag afgescheurd.
De heer Provo Kluit , Keizerlijk Procureur Crimineel ,
as een soort van transactie met de gevangenen uit bet
Rasp- en Spinhuis voor , waarbij hij hun afslag van hun
straftijd beloofde , indien zij zich stil gedroegen. „Onderhandelingen met misdadigers aan te gaan , is niet alleen
eene zwakheid , maar ook zelf misdadig zijn ," zeide van
Hall. Daarop van de wanorde in het Spinhuis kennis
bekomende , en ook , dat er reeds eenige gevangenen ontkomen waren , ging hij vergezeld van den heer Elias derwaarts , stuitte de wanorde, en noodzaakte met behulp
van eenige schutters de nog niet ontkomen gevangenen,
om de deur,, die opengebroken was, met de ledige biervaten , aldaar voorhanden , digt te maken en te barricaderen.
Teruggekeerd in de kamer van den Maire werd hij in
diens spreekkamer geroepen, alwaar hij behalve den heer
Charle, nog vond de H.H. van Brienen , de Graaff, Falck ,
P. Brants en Vollenhoven , Officieren der Nationale Garde ,
die op de nadrukkelijkste wijze verklaarden , dat zij en de
onder hen staande schutters geene orders van den Maire
als zoodanig of van eenige autoriteit , die door het Fransche gouvernement was aangesteld , zouden gehoorzamen.
De heer Falck voerde bij die gelegenheid het woord en
deelde het opstel mede eener publicatie. Falck vroeg zijn
gevoelen. Hij zeide, dat hij ten opzigte van het opstel,
in den geest , waarin hetzelve gesteld was, geene aanmerkingen had, maar dat hid meende , dat bet onvoorzigtig

110
waare de zaak op deeze wijze een revolutionaire form te
geeven : daar , het plan van den Maire gevolgd wordende,
alles was en bleef legaal en een uitvloeisel van bestaande
autoriteit. De heer Falck hervatte , dat langs dezen weg ,
om de door hem opgegeeven reden , het groote oogmerk ,
het herstel van de rust niet zoude bereikt worden; dat
men van hem dezen tegenstand niet verwacht , maar vooral
op hem gerekend had , dat hij hem cathegorisch afvroeg ,
of hij zich in het provisioneel bestuur zoude laten gebruiken. Beleefdelijk zeide hij , dat hij zich daaraan moest onttrekken , dat zijne bemoeijing met de zaak anders en met
eene illegale autoriteit van nadeeligen invloed zoude kunnen
zijn op het lot van zijn oudsten zoon en dat hij voor geene
schatten der aarde zich jets als vader zoude willen to beschuldigen hebben. "Dan zullen wij u requireren", hervatte
Falck , waarop het eenigzins driftige , maar ronde antwoord
volgde : "ik zal alles afwachten". Hierin persisteerende ,
vertrok hij. Deze bedreiging had echter geen gevolg en hij
werd in niets betrokken of tot jets genoodzaakt.
Nadat zijn zoon F. A. van Hall aan de Franscbe dwingelandij ontkomen was, nam v. H. gereedelijk het medebevel op zich van het tweede bataillon van den Landstorm
(Kon. Besluit van 20 Maart 1814). Hoezeer hij in de kunst
des oorlogs niet onderwezen was, noch tot krijgsman opgeleid , werd dat bataillon een der beste en meest geoefende,
hetwelk vooral was dank te weten aan de bekwaamheid en
den ijver van zijn adjudant Heemskerk , voormalig Luitenant ter Zee , den bekwamen IVIajoor Thierens , die Officier bij de Landmagt was geweest , en de Burgerkapiteins,
waaronder zijn vriend P. Craandijk, Vybenga en van der
Niepoort.
Reeds terstond na Nederlands herstelling in 1813 genoot
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hij , ondanks zijn vroegere staatkundige denkwijze , het vertrouwen van de eerste bewerkers der verlossing , en hij
was het , die zijn vriend Mr. Fannius Scholten , met den
vermaarden J. M. Kemper, als Commissaris van het toen
hoogste Bestuur des lands naar Amsterdam afgevaardigd ,
niet zonder eenige moeite overreedde, dat niet de Oranjevlag alleen , maar ook de aloude Statenvlag met en nevens
dezelve alum de harten en handen zou kunnen vereenigen.
"Het Vaderland" — zeide hij — "kan door Oranje , maar
moet niet alleen onz Oranje hersteld worden : en de Amsterdamsche burgerij zal voor de verlossing des Vaderlands alles , voor het verdreven Stamhuis van Oranje veel veil
hebben , maar geen Oranjeomwenteling bij uitsluiting dulden." Dit was ook de geest van het beste gedeelte der
burgerij der hoofdstad en Kemper was juist , gelijk naderhand bleek, in dienzelfden geest werkzaam , en het vaderland heeft daaraan die rust en eensgezindheid to danken
gehad , die het onder het bewind van Koning Willem I ,
wiens staatkunde en menschenkennis op deze wijze van
beschouwing het zegel heeft gedrukt , zoo lang genoot.
Met Kemper en Scholten , die hem op een der eerste
dagen na de verlossing zijns vaderlands daartoe hadden
uitgenoodigd , woonde hij in het gezelscbap van eenige van
hunne en zijne vrienden een vrolijken maaltijd bij , die daarom eenige vermelding verdient , omdat hij plaats had in bet
Hotel in de Doelenstraat to Amsterdam , waaruit de met
zooveel misdaden bezoedelde prefect de Celles weinige dagen to voren , voor hem zelven gelukkig , maar onverdiend ,
ontkomen was. De bijeenkomst en het geheele onderhoud
aldaar was natuurlijk opgeruimd en blij gestemd. Mr. J.
Bondt de zaal, ter ontvangst in gereedheid gebragt ,
binnentredende, maakte de opmerking , dat er eene onaangename muskuslucbt in de kamer was , en stelde
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voor , die met tabak te verdrijven , waarna hij een groote
tabaksdoos te voorschijn haalde en de lief hebbers uitnoodigde , daarvan gebruik to maken , onder verzekering, dat
hij voor de invoering der Fransche tabaksregie in Holland
gezorgd had een voorraad oude Varinas bij al de dames
zijner kennis to verbergen , die meer dan voor zijn geheele leven , hoe lang gerekt ook , toereikend zou zijn.
Kemper , Scholten , Bondt, hij en vele anderen rookten dan ook dermate, dat het Falck begon to hinderen,
totdat de komst van Mevrouw Kemper de liefhebbers
noodzaakte zich , tot groote vreugde van Falck , een weinig to matigen.
Telkens als de Souvereine Vorst zich met de zijnen in
de hoofdstad beyond , ward van Hall aan zijnen disch genoodigd , ofschoon zijn vroeger openbaar leven door den
Baron van Heeckeren van Walien aan Willem was bekend
gemaakt. Eens sprak Zijne Hoogheid over het gebeurde bij
de Engelsch-Russische landing in 1799. Een oogenblik met
dit onderwerp verlegen , zeide hij : "indien de onderneming
gelukt ware , zou Uwe Hoogheid thans een Stadhouder zonder magi , en geen Souverein Vorst zijn" , hetwelk met een
glimlach on alzoo gunstig opgenomen werd.
Met meerder huivering naderde hij ten hove voor 't
eerst de Prinses Douairiere van Willem V. Dan deze ,
een wel hooge, doch tevens eene verstandige en beschaafde
vrouw , voorkwam hem minzaam , door to zeggen : "welk
een verandering in zoo weinige jaren !" en weidde uit in
den lof van Amsterdam, den geest der burgerij roemende.
Toen de Prins van Oranje ons naderde in husarenuniform, toonde zij hare grootmoederlijke blijdschap en deelde
met een innig genoegen de lofspraak, door Wellington den
Prins gegeven, met de eigen woorden van dien held mede.
Bij doze gelegeuheid bestonden de medegenoodigden uit
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geene anderen dan burgerlijke personen, en bepaaldelijk
uit hem , de Hoogleeraren van Swinden en van Lennep,
de H.H. Mrs. J. Bondt , J. Walraven en Johan Valckenaer. Jegens alien betoonde zij de grootste oplettendheid
en hoezeer zij ook met den laatstgenoemde in Been onderhoud hoegenaamd zich inliet , zoo deed zij evenmin iets,
dat hem kwetsen kon. Het was overigens van deze
Vorstin reeds veel gevergd , met Valckenaer aan denzelfden disch te moeten aanzitten

Toen Napoleon Bonaparte in het voorjaar van 1815
Parijs binnengetrokken was en Lodewijk XVIII de hoofdstad verlaten had , werd van Hall in de gelegenheid
ciesteld tot behoud der rust in Amsterdam werkzaam te
zijn. Op zekeren morgen , in de maand April , werd hij ,
terwijl hij voor de Regtbank stond te pleiten, van wege
Burgemeester en Wethouderen verzocht zich bij hen te
vervoegen. Hieraan ten spoedigste voldoende , gaf hem
de beer Burgemeester Elias berigt , dat er ongeregeldheden op den Haarlemmerdijk piaats hadden, dat er eenige
soldaten als Franschgezinden mishandeld , en zelfs de
glazen van het huffs eens vischkoopers , Dekker genaamd ,
tegenover het toen nog bestaande Nieuwe Zijds HeerenLogement, ingeslagen waren. Hij verzocht tevens, dat de
heer van Hall met zijn bataillon , hetwelk tot dat einde
met eenige andere bataillons van den landstorm reeds was
opgeroepen, alle verdere wanorde en ongeregeldheden zou
helpen tegengaan. Na een kort overleg werd hem het
opperbevel over die geheele gewapende magi opgedragen ,
die tusschen de Haarlernmerpoort aan den Singel bij de
Brouwersgracht zou worden bijeengebragt en waarvan de
keuze der manschappen tot den landstorm behoorende aan
S
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hem werd overgelaten , zonder eenige beperking , onder
het oppertoezigt van den Graaf van Limburg Stirum, Gouverneur der Hoofdstad. Spoedig gekleed en gewapend ,
zette hij zich to paard en beyond zich omtrent ten half
drie ure in den namiddag op de plaats der onrust, nadat
hij uit de meeste bataillons de hem als ervaren bekende
kapiteins met die hunner manschappen, welke van geweren
voorzien waren , derwaarts had doer oproepen. Toen hij
voor het Heeren-Logement was aangekomen , was aldaar
slechts een klein getal manschappen met geweren gewapend , onder het bevel van den kapitein G. Clemens van
Hall , aanwezig. Hij liot door dezen het huis van den
vischkooper bezetten en gelastte hem , de gesloten luiken
zijner woning en de huisdeur weder to openen en de
waren , in welke hij nering deed , uit to stallen.
Nadat de overige manschappen in genoegzaam aantal
aangerukt waren, bezette hij met hen de toe- en uitgangen
van en naar het Bickerseiland en den Jordaan, de gemeenschap tusschen de Haarlemmerpoort en den Singel open
houdende. De soldatenwacht aan de Haarlemmerpoort
had vroeger van hem het bevel ontvangen , aldaar post te
houden en zich zonder order daartoe bekomen te hebben
niet to vertoonen. Eenige kleine onrustige bewegingen
stilde hij meestal door vermaningen en in den avond van
den dag kon hij den heer Burgemeester en den Gouverneur de schriftelijke verzekering geven , dat er voor de
rust in dit gedeelte der stad niets verders te vreozen was.
Doch belangrijker was het, wat hij in de honderd dagen
voor velen zijner stadgenooten verrichten mocht.
Toen bij het oprukken der Fransche legers onder aanvoering van Napoleon Bonaparte in April 181.5 , de rijksfondsen dermate daalden , dat er zware bankroeten onder
de handelaars in Staatsschulden to duchten waren , kwam
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hij op een denkbeeld , dat hij aan het oordeel van zijn
vriend Mr. J. Bondt onderwierp en ten gevolge van diens
goedkeuring aan den Koning mededeelde. Op Hoogstdeszelfs verzoek stelde hij met den heer Bondt een ontwerp tot stuiting van alle verdere daling in de Staatspapieren op , en droeg het aan den Koning voor , door tusschenkomst van den Secretaris van Staat voor de Finantien , den Heer Six van Oterbeek , die hem daartoe
door den Koning was aangewezen. Dien overeenkomstig
stelde Willem I onder het toezigt van beide als Consulenten beschikbaar f 500,000, waarvan het beheer werd
toevertrouwd aan de heeren J. Brouwer Joachimsz. en J.
Carp, ten einde die som op beleening van fondsen onder
volstrekte geheimhouding naar een bepaalden lagen koers
en tegen een interest van zes ten honderd to plaatsen.
Dat plan , dadelijk uitgevoerd, stuitte alle verdere daling
en voorkwam de bankbreuk van velen. , terwijl weinige
maanden daarna het verstrekte kapitaal in 's Konings bijzondere schatkist terug was.
Het was ten gevolge van het koninklijke vertrouwen ,
dat hij den 2den September 1815 benoemd werd tot lid
der Staten-Generaal. Met veel moeite verwierf hij ontslag
van deze benoeming, nadat hij op eene opzettelijk daartoe
naar Brussel gedane reize, openhartig den Koning al de
omstandigheden , die hem dit onmogelijk en ongeoorloofd
maakten , had blootgelegd. Bij zijn vertrek zeide de koning
tot hem: "ik ontsla u , doch gij moet mij belooven, dat
als uwe omstandigheden dit in het vervolg zullen toelaten,
gij u aan 's lands dienst niet zult onttrekken". En dit beloofde hij dan ook. —

BULAGEN.

BULAGE A.

DE CEVANCENNEMINC VAN VAN DER HOOP EN VAN
KINSBERCENa

EXTRACTEN MT DE RESOLUTIEN VAN PROVISIONEEL
COMMUTE' VAN JUSTITIE TE AMSTERDAM.

ZONDAG den 15den Februarij 1795.
't Committe van Justitie vergadert.
Praesent alle leden.
1s door den President voorgedragen , dat gisteren op last van eene
Commissie nit de Vergadering der Provisioneele Repraesentanten van
het yolk van Holland uit derzelver haizen waren gehaald en op den
Stadhuize alhier in civiele bewaring gebragt J. C. van der Hoop ,
Fiscaal van het Collegie ter Admiraliteit binnen deze stad, en J. a van
Kinsbergen , Luitenant-Admiraal , ntede wonende binnen deze stad, zonder dat men tot nog toe daarvan de motiven heeft kunnen nagaan ;
en hierover gedelibereerd zijnde , is goedgevonden eene Commissie nit
dit Committe te decerneeren , om met en benevens den Procureur der
Gemeente zich ten spoedigste te vervoegen aan de Provisioneele Repraesentanten van het yolk dezer stad, en aan dezelven hetgeen voorschreeyen voor te draagen en teffens te verzoeken door gemelde Repraesentanten naauwkeurig te mogen worden geinformeert van de reedenen zo
der voorn, arresters als van de ordre en wijze , waarop die gedaaa en
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uitgevoerd zijn geworden ; tot welke Commissie uit dit Committe zijn
benoemd de burgers Farjon en Bondt , welke met en benev ens de Procureur der Gemeente zich immediaat van hunne last hebben gequeeten,
en vervolgens voor Rapport uitgebragt; „dat op gepasseerde vrijdagavond
„in deeze stad was gearriveert eene Commissie van de Provisioneele Reprae„sentanten van het yolk van Holland, met last, om met communicatie
„van den Maire of de municipaliteit dezer stad zich te verzeekeren van
„de personen van den Luitenant-Admiraal van Kinsbergen en den Fis„caal van der Hoop, dezelve op het stadhuis in bewaaring te brengen
„in civiel arrest; dezelve te verhooren , en hunne antwoorden naar
„'s Hage aan de Repraesentanten voornt. over te zenden, dat de voorn.
„m.unicipaliteit dezer stad daarin had bewilligd, na alvorens verzogt en
„verkreegen te hebben eene copie authenticq van den voorsz. last van
„dezelve Commissie; en ten anderen, eene verklaaring van dezelve Ge„committeerden , dat de gezegde persoonen van van Kinsbergen en van
„der Hoop niet wierden gearresteerd als burgers en ingezeetenen dezer
„stad, maar als in dienst zijnde van Holland, en dat dan ook in dezer
„voege het exploit had plaats gehad”, waarop besloten is over deze zaak
op morgen nader te delibereeren. . . . . . ........

MAANDAG den Wen Februarij 1795.
't Committe van Justitie vergadert.
Praesent alle de leden.
Is nader gedelibereerd over de zaak, betreklijk het arresteeren der
Burgers van Kinsbergen en van der Hoop, in de notulen van gisteren
breeder vermeld ; is bij meerderheid besloten in deze zaak niets verder
te doen ; terwijl de leden Farjon en Bondt hebben gerequireerd daartegen de volgende aanteekeningen te doen :
„De burgers Farjon eu Bondt van oordeel zijnde, dat de dagelijksche
„ordinaire en competente Rechter van de burgers van Kinsbergen en van
„der Hoop is het Committe van Justitie dezer stad, waarvan dezelve
„niet mogen worden geevoceerd , hebben geadviseerd : dat men de noo„dige demarches , gezamenlijk met den Maire, het Committ6 van Al„gemeen Welzijn en den Procureur der Gemeente, als te zamen vervan„gende Mijne Heeren van de Gerechte , wier plicht het was de rechten
„van de burgers en ingezetenen dezer stad te handhaven, behoorden tc
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„doen , ten einde nopens den voorsz. van Kinsbergen naauwkeurig te
„worden geinformeerd, van welke daden of delicten dezelve wordt ge„suspecteerd of geaccuseerd ; en ten einde voorts in gevalle de voor„melde Burger van Kinsbergen wegens eenig gemeen, en alzo niet mi„litair, delict, zelve in zijn post van Luitenant-Admiraliteit (sic !) geper„petreerd ; mitsgaders in gevalle de Burger van der Hoop over eenig
„delict, zonder uitzondering, mede zelve in zijn post van Fiscaal begaan ,
„zoude behooren te worden te recht gestelt , de judicatuure daarvan
„aan dit Committe te reclameeren. — En ten elude van deze hunne opinie
„ten alien tijde zoude kunnen blijken , hebben voorm. Burgers gerequi„reerd , dat daar van pertinente aanteekening in deze Notulen zoude
„geschieden , welke is deeze.”
Wijders heeft het medelid van Houten nog doen aanteekenen : „dat
„hij declareerde van opinie te zijn, dat het Committe de noodige de„marches doen moest, om, in de suppositie , dat van der Hoop was
„Burger, hem als Burger van deze stad in 't recht de non evocando te
„maintineeren.”
Waartegens de Leden Farret, Hooft en de Melander ten aanzien van
hun votum mede hebben gerequireenl , hierbij derzelver aanteekeningen
te laten doen, in dezer voege
„De Burgers Hooft en de Melander geadviseerd hebbende , dat de
„zaak van de Burgers J. C. van der Hoop, Fiscaal ter Admiraliteit; en
„J. H. van Kinsbergen Luitenant-Admiraal van Holland, welke onlangs
,

„alhier zijn gearresteerd en vervolgens overgebragt op het stadhuis in
„civiele bewaaring, niet behoort tot de judicatuure van dit Committe
„van Justitie, hebben voor de grond van dit hun advis gelegd de infor„matie , welke zij bij het rapport van de twee leden van dit Committe,
„die deswegens door dit Committ6 bij de Provisioneele Repraesentanten
„van het yolk van Amsterdam ter informatie waren gedeputeerd , be„komen hebben, te weten dat de gezegde Burgers niet als poorters of
„inwoonders dezer stede, maar als in dienst zijnde van Holland, en
„wegens daaden als ambtenaren gepleegd, zijn gearresteert en ten stad„huize in civiele bewaaring zijn gesteld.”
Nog hebben de Leden Slicher en Jan Schimmelpenninck pier in mede
derzelver aanteekeningen laaten doen als volgt:
„Wigbolt Slicher en Jan Schimmelpenninck, Leden van het Committ6
„van Justitie, zijn, nadat het Committe zich nopens de arresteeringe van
„van der Hoop en Kinsbergen had laaten informeeren, van gevoelen ,
„dat uit deeze arrestatie , 't zij directelijk of indirectelijk Seen jurisdic
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„tie-quaestie door 't Committe behoorde en konde worden gemoveerd, om
„reedenen, dat voormelde van der Hoop en Kinsbergen , als zijnde in
,,dienst van den Lande , waaren gearresteerd geworden , en dat het Committe gevolglijk , schoon gehouden het non evocando hunner medebur„geren te handhaven in dezen niet bevoegd is, zich in de voormelde ar„restatie te meleeren. Wijders hebben de voormelde Burgers begreepen ,
„dat het Committe buiten en behalve de reeds geallegueerde reden zich
„nopens de gezegde arrestatien in geene demelees behoorde in te laten,
„als zijnde het Committe volgens deszelfs instructie onbevoegd , om op
„eigene autoriteit over de gedaane arrestatie , al was zij vitieus , eenige
„hoegenaamde demonstratie te kunnen doen ; als mede dat het Committe
„in deze tijdsomstandigheden zich soigneuselijk behoorde te wagten om
„geene jurisdictie-quaestien te entameeren ; en eindelijk, dat zij van be„grip zijn, dat de voormelde thans fungeerende Provisioneele Reprae„sentanten door het yolk van Holland zijn aangesteld en gequalificeerd
„geworden om voor het geheele yolk van Holland beetere wetten en een
„gelukkiger Regeeringsvorm daar te stellen; en mitsdien nit kraehte van
„deeze hunne aanstelling een iegelijk in de Provincie van Holland kun„nen doers arresteeren; zonder dat door hun de tot noch toe in Holland.
„vigueerende wetten, costumen ofte privilegien behoeven te worden ge„observeerd , indien zij begrijpen, dat derzelver observantie hunne groote
„task, om namelijk betere wetten te maaken en een gelukkiger constitu„tie daar te stellen, zoude kunnen obsteeren. En opdat dit hun gevoe„len ten alien tijde mogen blijken, hebben voorn. Leden gerequireerd
„deze hunne remarques in de Notulen van het Committe te insereeren ;”
gelijk geschied bij dezen.
Nog heeft de burger Nicolaas Sinderam alhier gedaan insereeren het
volgende :

Declaratoir van N. Sinderam , lid van het Provisioneel Committe van Justitie deezer stad.

„Het advys, waarbij de ondergeteekende vermeend heeft, dat het Com„mitte de zaak der gearresteerde personen van van Kinsbergen en van
„der Hoop zich niet behoorde aan te trekken, berust op de volgende
„gronden:

,Eerst : omdat dit Committe uit den aard van deszelfs aanstelling
„tot niets anders of verder bevoegd is, als om recht te spreeken
„tusschen den man en zijn naaste , dat is , om na bekomen kennisse van
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„zaaken te bepalen , aan wiens zijde het recht is van twistende partijen,
„die eene zaak ter beoordeeling bij hetzelve Committe gebragt hebben.
„Ten tweede; omdat, (bij veronderstelling dat voorzeide persoonen als
„burgers dezer stad moesten worden beschouwd), het Politicq Bestuur
„dezer stad, bij voorbeeld, het Committe van Algemeen Welzijn of wel
„de municipaliteit zelve de nodige maatregelen behoorde bij de hand
„te neemen, ter voorkoming, dat geese burgers der stad in derzelver
„onvervreemdbare rechten worden verkort, maar voor hunnen daaglijk„schen rechter, het Committe van Justitie, aangeklaagd en door hetzelve
„terecht gesteld.
„Ten derden, omdat daar te boven de ondergeteekende op zeer veele
„voor hem voldoende gronden van begrip is, dat de beide gearresteer„den eigenlijk voor het collegie ter admiraliteit alhier, als derzelver
„competenten rechter, in dit geval behooren terecht te staan.
„Ten vierden, omdat zij volgens bekomen informatie bij de Municipa„liteit zijn in arrest genomen als in dienst zijnde van Holland en bij
gevolg derzelver zaak, even als in het geval van Byland , Tieboel en
„anderen, door een collegie bij Holland reeds geconstitueerd of nog te
„constitueeren, zal behooren te worden berecht , waarbij nog
„Ten vi2fden komt , dat kort voor het uitbarsten van den Engelschen
„oorlog , in 1780, het ter dezer stede alzo verstaan en vast gehouden is,
„wanneer de toenmalige regeering, en niet het Collegie van Scheepenen,
„begrepen heeft, dat de Pensionaris van Berckel , casu quo misdadig,
„door schepenen moest worden te recht gesteld, niet alleen omdat hij
„burger dezer stad, maar ook omdat hij als Stedelijk Ambtenaar in dien
„post ter dezer stede alleen aanspraaklijk was.
„Dit acht de ondergeteekende ter zijner verdediging voldoende, met
„begeerte , dat het zelve woordelijk in de Notulen der vergadering zal
„worden geinsereerd.”
(set.) N. Sinderam,
In de Vergadering den 16den van Sprokkelmaand 1795, Eerste jaar der Bataafsche vrijheid,
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WOENSDAG den 18den Februarij 1795.
't Committe van Justitie vergadert.
Praesent alle leden.
Heeft de Procureur der Gerneente , na zich op het besluit , bij dit
Committe den 16den dezer omtreut de Burgers van Kinsbergen en van
der Hoop genomen ; en op de aanteekeningen deswegens over en weder bij de leden gedaan, geinformeerd te hebben, „gedeclareerd zich
„te conformeeren met de aanteekeningen van de Burgers Farjon en Bondt,
„in de Notulen van den 16den dezer te vinden; met verzoek om dit zijn
„declaratoir alhier in de notulen te insereeren ." 't welk geschied bij
deezen

BIJL AGE B.

De gestraften wegens de onlusten van April 1795.

In de (Ms.) IYaamlijst der yevangenen, zvelke geduurende Mr. Maurits

Cornelis van Hall als Procureur der Gemeenfe van Amsterdam heeft
gefungeerd, zijn in hegtenis geweest, vinden wij de volgende opgaven :
ALKEMEYER (DANIEL) 1 April 1795, voor 5 jaaren in 't rasphuis
geconfineert en altoos gebannen uit den lande van Holland. Over
't pleegen van oproerigheden.
BAKKER (JOHANNA MARGARETHA) 19 Maart, voor 4 jaaren in 't spinhuis geconfineerd , over 't roepen van Oranje boven.
BOUTON (ABRAHAM) 4 April gecondemneert om op 't schavot als
dronkaart en r ustverstoorder te pronk te staan , en 5 jaaren in 't rasphuis geconfineert, over 't storen der publieke rust.
BoEs1 (ANTJE) dito ontslagen. Over oproerigheden.
BERNARDUS BEUMER, 14 dito ontslagen, onder handtasting. Over
op roerigheden.
CAPPERS (COENRAAD) 5 April 1795 , ontslagen onder handtasting.
Over 't bezigen van oproerige uitdrukkingen.
CAPPE (DOROTHEA) 5 dito, 3 woken te water en te brood. Over als boven.
HOVEN (CAATJE VAN) 1 April 1795, voor 2 jaaren in 't spinhuis
geconfineert, voor 't bezigen van rustverstoorende uitdrukkingen.
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HARMSE (PHILIP) 1 Mei 1795 , op 't schavot als dronkaart en rust-

verstoorder te pronk, en 5 jaaren in 't rasphuis geconfineert, over
't roepen van Oranje boven.
LEWIS (JAN) 1 April 1795 , ontslagen cum gravi capitulo. Over 't roepen van Oranje boven.
LINDEMAN (JOHANNA) 5 April 1795, ontslagen cum capitulo. Over
oproerigheden.
MULDERS (GEURT) 1 April, gecondemneert om op 't schavot te worden gegeesseld, 5 jaaren in 't rasphuis geconfineert, en altoos gebannen uit den lande van Holland. Over oproerigheden.
MEIBOOM (ANNA) dito dito.
MALLEN (PIETER) 16 dito, ontslagen, behoudens de actie van den
Procr der Gemeente teegens hem ter crimineele rolle. Over oproerigheid.
MOLL (ARIE) dito ontslagen. Over oproerigheid.
OTJENS (ARNOLDUS) 17 April 1795 , ontslagen cam gravissimo capitulo. Over oproerigheden.
PRAA.G (JANNETJE VAN) 1 April 1795 , gecond. om op schavot te
worden gegeeseld , voor 5 jaren in 't spinhuis geconfineert, en altoos
gebannen uit den lande van Holland. Over 't roepen van Oranje boven.
REDSTENBERG (HENDRIK) 7 April 1795, ontfangen in een ordinair
proces, (over oproerigheden.)
STOUTHAAN (GEERTRUY) 4 April 1795, ontslagen onder handtasting.
Over 't roepen van Oranje boven.
STRUES (ALBERT) 6 dito, op 't schavot als Dronkaart en Bustverstoor-

der te pronk, en 6 jaaren gebannen uit de stad en jurisdictie , over
't stooren der publieke rust.
STEVENS (REYN) 7 dito, ontslagen onder handtasting, over het verspreiden van valsche geruchten.
SLTGTING (GEESJE) dito 5 maanden in 't werkhuis geconfineert, over
't roepen van Oranje boven.
SCHENK (ANTHONY) VI dito , 2 jaaren in 't werkhuis , over 't verspreiden van valsche geruchten.
VERDWAALD (AALTJE) 1 April 1795, voor 2 jaaren in 't spinhuis
geconfineert. Over 't roepen van Oranje boven.
WAR (MANUS VAN DE) 16 April 1795, 14 dagen te water en te
brood. Over oproerigheden.

BUL AGE C.

Brief van H.

Eerst nu, mijn hooggeachte vriend ! nu ik de pen opvat om aan uw
verlangen te voldoen, bemerk ik dat gij mij een zonderlinge taak hebt
opgedragen, en ik het onder mijne kleine dwaasheden moet rangschikken, dat ik zoo terstond bereidvaardig was, om hetgeen gij begeerde
op mij te nemen.
Het voorval , waarover wij spraken , is voor meer dan veertig jaren
gebeurt; — het viel voor in een tijdstip , toen ons vaderland een van
die dwaze klugtspelen, of liever treurig eindigende volksblijspelen medespeelde , waarvan de geschiedenis der vroegere en latere volken tot
alter smart (mogt het ter waarschuwing zijn!) gewaagd, 1k tel daar te
boven meer dan twee en zestig jaar,, en wat wilt of liever kunt gij
van eert half versleten geheugen verwachten? Een voorval, dat reeds
bijna een halve eeuw agter zich telt, is moeijelijk na te gaan. De mengeling van omstandigheden, — de groote of kleine oorzaaken , de beweegraderen der Staatsmachine ; — het tooneel waar het voorviel; —
de eerste, tweede of derde rang der klugtspelers; — de rollen welke
zij vervulden; zelfs de Decoratie, ja het kostuum, alles is weg en verdwenen, en niet dan in den een of ander ouden kleerenkraam weder te
vinden: en in die vodden wilt gij dat ik schommelen zal?
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Was de geheele zaak, of beter,, was het groote geheel nog echt tragisch geweest. Hadden grote hartstochten, uit grote beginselen gesproten, grote daden voortgebragt , en ons vaderland , zoo als in vroeger
eeuwen , in de rei der volken op eene eedele wijze do en blinken! —
maar helaas ! hoe ellendig klein, neen! hoe door en door zot en
belagchelijk was de geheele klugt. Bij de grote wereldbedervers , welke
zich Franschen noemen , en wier prikkelbaar bloed, in hollende verbeelding reeds sedert eeuwen Europa in rep en roer bragten en nog
brengen, was alles niets dan een ellendig geklad, copij van het vuilste
en morsigste tafreel, dat de geschiedenis ooit heeft opgehangen, —
van de.... Romeinen, Ik besef wel dat ik hier, in uw oog, een
doodzonde bega, en gij met een medelijdend schouderophalen mijne
onkunde of vooroordelen beklagen zult maar de geschiedenis kunt
gij , zelfs niet ten gevallen van uw stokpaardjen, zoodanig bemantelen
en in het gewaad van uw krachtige welsprekendheid hullen, of mijn
tamelijk helder oog ziet overal de gaten en leemten , en de slotsom van
alles is en blijft .... de Romeinen waren zedelooze monsters enz. enz. —
De Encyclopedisten mogen het verantwoorden wat zij gedaan hebben
om het poppengoed der vroegere eeuwen in de handen van hunne bandeloze landgenooten to spelen ...."Europa heeft de gevolgen ondervonden, en ondervind die nog en wij nu! .... zwakke coppeisten van
een copij, alweer gecopieerd mar de slotsom kunt gij hier zelve wel
maken; — en in dat allerliefste tijdvak moet ik mij om uwent wil verplaatsen? weet gij dan niet dat ik, zelfs nu nog, kokend bloed en zwakke
ingewanden rondsleep ; en dat else overprikkeling voor mij verderflijk is ?
Ik weet wel dat het onder de verouderde vooroordeelen behoort,
E

dat elk geschiedkundig verhaal waarheid, strenge waarheid moet be-

vatten"; maar ik kan het verouderd gewaad niet afschudden.
Duizendmaal heb ik dit gepoogd , maar vruchteloos, zelfs het lezen
van een enkelden geschiedkundigen Roman (zegge, geschiedkundige roman) heeft het mij hoe langer hoe vaster om het lijf geklemd, en is
eindelijk de oorzaak geworden, dat ik van al dat tuig niets meer hooren of zien wil.
Doch hoe zal ik, in dit geval, aan mijne dwaze waarheidsliefde getrouw blijven ? Ik tel (hetzij nog eens gezegt) meer dan twee en zestig
jaar. — Of ik twee en zestig jaar geleefd heb, is eene andere vraag,
waarvan ik de beantwoording minder aan u , die mij, gelijk ik u, hartelijk hoogacht , maar aan eene mijner weinige vijanden
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(weest zoo goed en vul de namen maar zelve in het openstaande plekje)
wil overlaten. Deze zullen er mij regt hartelijic en christelijk op dienen. — Dit is echter zeker dat , het zij men niet dan al werkelijk heeft
geleeft, de faculteiten van het leven en daaronder voornamenlijk het
geheugen, zodanig verroest, dat men er even zoo zeker van is, als
van de rondborstigheid van den een of anderen Diplomaat.
Gij hebt mij echter uw woord gegeven ! Dat kan ik niet ontkennen ; maar bij verrassing ! en op 's Heeren straten ! te midden eener
opwelling van boosheid over het krachteloze van een Stadsbestuur, dat
de moed niet heeft om een opgeruid gemeen uiteen te drijven !... dit
is alles waar,, maar op zodanig eene wipe knoeit gij met het woord geyen ; ook hier in, beste vriend! hebt gij gelijk, Gil wilt dan
uw woord breken Neen, bij alle verledene, tegenwoordige en
toekomende heiligen ! dat wil en zal ik niet ! 1k acht u te hoog, —
ontvang dan de zaak, zoo als ik mij die kan herinneren, met al hare
leemten en heele of halve waarheden; in weinig woorden kan en zal
ik aan uw verlangen voldoen.
Het was dan in den jare ach, lieve Hemel! daar hebben wij het
al, — zelfs het jaartal ben ik vergeten. Ter liefde der waarheid wil
ik dan hier maar overheen stappen , rnisschien zal uw geheugen u
hierin beter behulpzaam zijn, dan het mijne zuiks vermag.
In dat tijdstip dan, toen gij als Procureur der Gemeente aan het
hoofd dezer stadsregering stond, had een gedeelte van het corps kanonniers eenige , de hemel weet welke, grieven tegen het stads- of
landsbestuur,, en zich ter verkrijging hunner begeerten , op een zekeren
dag de wacht hebbende op het huis der gemeente , meester gemaakt
van de sleutels der stadspoorten, welke aldaar in een ijzeren kit gedurende den nacht bewaard werden. Wat men ook aanwendde om hen
tot overgaaf dier sleutels te bewegen , bevelen, beloften, bedreigingen ,
alles was te vergeefs. Om tien uur des voormiddags ontving ik, zoo
ik meen, als Luitenant der Schutterij bevel om mij met onze compagnie naar den Dam te begeven, mij daar aan den linkervleugel der in
het geweer staande manschappen aan te sluiten en mij alsdan ter Bureau van den Stads-Commandant te vervoegen, 1k volbragt dat bevel
in goede orde en beyond mij spoedig met 42 man op de bestemde
plaats. Dadelijk deed ik mijne manschappen met scherp laden en begaf mij naar .het gemelde Bureau , terwijl den Dam vervuld was met
duizende menschen, welke de afloop van het schandelijk schouwspel
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afwachteden. Reeds was het elf uur geslagen en nog was de muiterij
meester van den toegang dezer volkrijke stad, waar ales stil stond en
niemand nit nog in komen kon. Omtrent dat uur zag ik u in het
genoemde Bureau komen ; uw reeds toen niannelijk ernstig gelaat stond
strak, wij kenden elkander toen nauwlijks, en ik zag tegen u op,
als een luitenantje tegen een Procureur der Gemeente behoort te doen.
Wat gij met den Commandant (de goeden, ouden Heer de Boer) spraakt,
is mij onbekend, maar na eenige oogenblikken plaatste gij u in het
midden der Officieren , waaronder ook ik mij beyond. Gij vroeg : of gij
op ons en onze manschappen rekenen kondet? dit door alien (zoo
ik meen) met ja beantwoord zijnde , verzogt gij ons u te volken. Wij
deden znlks — hoe velen wij waren heb ik vergeten, maar het was
een niet gering getal. Voor het huis der Gemeente gekomen drongt
gij en wij met u onverschrokken tot aan den ingang. Wat gij toen tegen de oproerlingen spraakt, kon ik om den afstand en het gedruis
niet verstaan. Maar na weinige oogenblikken zag ik u den degen trekken , wij Officieren deden zulks insgelijks ; — en op het bevel , vooruit !
drongen wij u volgende in het huis der Gemeente — de muiters stoven uiteen wij drongen de wachtkamer binnen , gij wierpt twee of drie
dier kerels van de kist , waarin de sleutels lagen , wij kwamen met
die sleutels uit het gebouw, en nimmer zal ik het donderend gejuich
der duizenden vergeten, welke den Dam bedekten. Had ik toen gedurfd ,
dan had ik u uit erkentenis de hand gedrukt, want uwe vastheid van
karakter had onze stad voor uitkomsten bewaard, waaraan de zwakheid
van een oud, besluiteloos bevelhebber haar had blootgesteld.
Ziedaar,, mijn achtingswaardige Vriend ! wat ik mij kan herinneren
van deze schandelijke zaak. — Vele jaren zijn sints dat tijdstip vervlogen , veele dwaasheden begaan, veel ongeluk doorgeworsteld , maar
ook veel goeds is er voor de wereld en ons vaderland uit de verschillende gistingen der tegenstrijdigste grondstoffen opgerezen. Mogt eenmaal ons vaderland door eene gevestigde en duurzame vrede gedekt,
bewaard blijven voor alle die volkswoelingen , welke , in haare beginselen verachtelijk , in hare uitkomsten verderfelijk voor ons volksgeluk
worden moeten. Er zullen nog jaren, wat zeg ik, ceuwen moeten voorbij
snellen , voor en aleer de volken vatbaar en geschikt zullen zijn voor
die volksvrijheid , welke bet einddoel van het groote kunstgewrocht,
het maatschappelijk leven , is. — Dan eerst als de grondbeginselen van
het gezuiverd, heilig , goddelijk Christendom tot het merg en been der
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volken is doorgedrongen , en zich als met hun bloed en vochten en
vooral met hunne zielshoedanigheden vereenzelvigd heeft — dan eerst
zal de morgenstond van dat tijdstip aanbreken, aan welks nadering gij
en ik en zoo veele goede en edele , als het wel meenen, arbeiden en in
welks zekere verschijning wij op redelijk Christelijke beginselen onwrikbaar vast gelooven.
Heb ik nu woord gehonden?
Ja! — Welnu, zijt dan verzekerd , dat
ik het even zoo zal doen , wanneer ik bij deze het reeds dikwerf geschrevene herhaal, dat ik ben en blijf
Uw hoogachtende Vriend
v. h. 23 Julij 1835.

H. H. KLIJN.

Den WelEd. Heere Mr. M. C. van .Hall.
SS, TT.

9*

BIJLAGE D.

De oninsten van 10 Mei 1796.

I.
RAPPORT VAN DE BURGERS M. C. VAN HALL , VAN OMMEREN EN BURGHLY GLIMMER INGELEVERD IN DE
EXTRAVERGADERING VAN HET COMMITTE
VAN JUSTITIE , DEN 1 iden MAY 1 .

„De ondergetekende Burgers hebben de Eer te rapporteeren , dat den
10den May 11. des avonds omtrent ten 10 uuren de Leden van het Cornmitts van Justitie en de Maire het Huis der Gemeente verlaten hebbende, zij Rapporteurs volgens onderlinge gemaakte afspraak des nagts
om 12 uuren weder zijn gegaan naar het Huis der Gemeente, geadsisteerd door een Dienaar der Justitie ;
Dat zij met zeer veel rnoeite en niet zonder aanmerkelijk levensgevaar tusschen door een verwarden en onder elkander vermengden drom
van gewapende Schutters, gewapende gewezen Canonniers en andere
burgers, eindelijk tot in den Raadkamer doorgedrongen zijn, alwaar zij
den Raad der Gemeente dagten raadplegende te vinden , doch ontdek-

Dit stuk is op een los blaadje gedrukt achter de brochure op bl. 24,
noot , aangehaald. Om de zeldzaamheid van dat boekske en het verband
van dit rapport met de volgende bescheiden , heb ik het hier opgenomen. Th. J.
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ten tot hunne aandoening en verbazing, dat in Flags daarvan , eenige
gewezen Canonniers en anderen gemelde kamer gewapenderhand waren
in.gedronyn, en dezelve met hun verward geschreeuw en geroep vervulden, terwijl de Leden van den Raad der Gemeente niet regelmatig
vergaderd in dezelve kamer als het ware ingeslooten werden gehouden ;
Dat de Ondergeteekenden in de meergemelde Raadkamer zich bevindende hebben gehoord dat door gewapende gewezen Canonniers en
andere persoonen het dadelijk ontslag van de drie gedetineerden, geweezen Cavalleristen, met name Barend Meezeman , Arend Zwieter en
Casparus Kloosterman , van twee op den 10thn dezer door het Committe
van Waakzaamheid gearresteerde Canonniers, en van zekeren Hunnemeijer,
geconfineerde in het Rasphuis alhier, op eene allezints oproerige wijze
wierd gevorderd. Dat zij Ondergeteekenden genaderd zijnde tot voor de
plaats alwaar de Praesident van den Raad stond, gemelde Praesident
aan den eersten ondergetekende als Procureur van de Gemeente gevraagd heeft, om dezer Stads Gevangenissen benevens het Tuchthuis tot
bovengemelde einde te doen ontsluiten , dat hij eerst ondergetekende
hier op weder gevraagd heeft, of de Raad daartoe door het Provinciaal
Bestuur van Holland was gequalificeerd ; betwelk met neen beantwoord
zijnde, de eerst ondergetekende heeft gedeclareerd , nimmer daartoe
te zullen overgaan , als strijdende tegen zijn Ecd en Plicht , en alles
daaromtrent te zullen afwachten. Dat wijders de Praesident van den
Raad aan den Tweede en derde ondergeteekenden , als leden van 't Cornmate van Justitie gevraagd heeft, of zij dan ordre wilden geeven tot
ontslag van meergenoemde gevangenen, hetwelk door hen respectivelijk
op gelijke wijze, als door den eerst ondergetekenden , is beantwoord ;
Dat des niettegenstaande door den Praesident van den Raad, als
door geweld gedwongen wordende, order is gegeven, om dezer Stads
gevangenissen te ontsluiten en de geeischte gevangenen te ontslaan,
mitsgaders om nit het Rasphuis de hier bovengenoemde Hunnemeijer
te slaaken ;
Dat gednurende gemelde gebeurtenissen zeker Burger, den ondergetee'
kenden onbekend , opentlijk in de Raadkamer, bij gelegenheid , dat er
van den Procureur der Gemeente gesproken werd , gezegd heeft la

die (met vele vloekwoorden) zullen wij wed vinden en nog van 'mat
plunderen;
De ondergetekenden hebben zich verplicht gerekend van dit alles
aan het Committe van Justitie kennis te geven, met verzoek , om dit
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ter hanner verantwoording in de Notulen van het Committe te doen
plaatsen ; en eindigen dit Rapport met te verzekeren, dat zij zich in
de Deliberatien van den Raad over het ontslaan der meergemelde Crimineele gevangenen niet verder hebben ingelaten als hier voor is gezegd,
en dat zij het Raadhuis niet, dan met moeyte en levensgevaar onder
geleide van den Burger Nissen, Chirurgijn-Major bij het corps Cavalleristen dezer stad, des morgens omtrent ten twee nuren hebben verlaten, op een tijd, dat de meeste Leden van den Raad nit de Raadkamer
waren vertrokken, en zij Rapportanten door het een en ander overtuigd
zijn geworden, dat alle de Geconstitueerde Machten wierden veracht,
en er niets meerder wierd of konde worden aangewend, om de wetten
te doen eerbiedigen.
Adam Amsteldam, 11 May 1796.
(was gets) M. C. VAN HALL.
M. VAN OMMEREN.
E. C. BURGHLY GLIMMER.

II.
DECLARATOIR VAN Mr.

A. VEREUL.

fait Declaratoir is ingeleverd in de Pergadering van den Raad der
Gemeente dezer :tad, Woensdag den 8sten Junk 1796.
De ondergeteekende in zeker gedrukt rapport bij het Committe van
Justitie door den Procureur van de Gemeente en twee leden van hetzelve Committe uitgebragt, betrekkelijk het gebeurde in den nacht tusschen den lOden en Udell May 1796, gelezen hebbende, dat, na de bekende invasie van de Raadkamer, door hem ongetekende , zijnde degene,
welke door bovengemelde Rapporteurs genoemd wordt de Praesident
van den Raad, order is gegeven , om dezer Stads gevangenissen te ontsluiten en de geeischte gevangenen te ontslaan, mitsgaders om uit het
Basphuis den gedetineerden Hunnerneijer te slaken, vindt zich met leedwezen verpligt dit gedeelte van hetzelve rapport volkomen erroneus te
verklaren, beroept zig ten dien elude op het eenparig getuigenis van
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alle zijne Medeleden , welke met hem na de voorn, invasie in de Raadkamer tegenwoordig waren en herinnert aan dezen geheelen Raad:
1°. Dat het ten eenenmale onmogelijk is, dat die order uit gem.
Raadkamer kan afgevaardigd zijn, omdat behalve de algemeen heerschende verwarring en het aanhoudend gedruisch, mede de ingang van
de Raadkamer door de verzamelde menigte zoodanig bezet was, dat
geene orders hoegenaamd an daar konden worden afgevaardigd.
2°. Dat die order van daar niet afgevaardigd is , omdat terwijl de
aldaar ingedrongen menigte nog bezig was, om het ontslag der gevangenen te eischen , op dat eigen oogenblik zich op eene wijze, den ondergeteekende onbekend, het gerucht in de Raadkamer verspreidde, dat
de drie gewezene Cavalleristen reeds werkekk ontslagen waren en men
mede reeds vertrokken was, om Hunnemeijer uit het rasphuis te slaken, zijnde het juist deze zelfde omstandigheid geweest , welke toen
niet weinig de gevaarlijke positie der leden van den Raad in de
Raadkamer tegenwoordig verzwaarde , naardien de meenigte , welke zich
aldaar en in deszelfs ingang beyond, horende dat de drie gewezene
Cavalleristen reeds werkelijk ontslagen waren en dat men mede reeds
bezig was met het ontslag van Hunnemeijer en echter daartoe geene
orders uit de Raadkamer hebbende zien afvaardigen , in de verdenking
van bedrog gebragt wierden, aan dit gerucht lang geloof ontzeiden en
gemelde leden opentlijk van misleiding beschuldigden.
Heil- en Broederschap
(get.) A. VEREUL,

NADER RAPPORT VAN DE BURGERS M. C. VAN HALL ,
PROCUREUR DER GEMEENTE , EN DE LEDEN M. VAN
OMMEREN EN E. C. BURGHLY GLIMMER ,
LEDEN VAN HET COMMITA VAN JUSTITIE
DER STAD AMSTERDAM.

Medeburgers I
De ondergetekenden uit het Declaratoir van den Burger Mr, A. Vereul,
waarvan eene authenticque copie door den Raad der Gemeente aan tine
den is ter hand gesteld, gezien hebbende , dat door bovengemelde Bur ger

,
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een gedeelte van hun Rapport op Woensdag den 11 May aan ulieden
gedaan volkomen erroneus wierd verklaard, vinden zich in de onvermydelijke noodzakelykheid om dit hun gerapporteerde thans een weinig
nader op te helderen.
Nadat de ondergetekenden niet dan met het grootste levensgevaar
met behulp van den Burger H. Nissen, Chirurgyn Major bij het Corps
Cavalleristen dezer stad , tot in de Raadkamer waren doorgedrongen
(zo als uit het Rapport van 11 May 1.1. en het annexe van den Burger
H. Nissen blijkt) en door den toenmaligen Praesident Mr. A. Vereul
eerst aan den eerst ondergetekende en vervolgens aan den tweeden en
derden ondergetekenden de by het voorzeide Rapport vermelde vragen
waren gedaan , heeft hij Praesident , der ondergetekenden weigerend
antwoord bekomen hebbende , aan de tegenwoordig zynde Leden van
den Raad gevraagd , "of zij Leden met alles accordeerden P" , waarop ,
nadat gezamentlyk door dezelfde leden in deze zelfde bewoordingen
geantwoord was , ja alles, heeft hij President, zoo als de ondergetekenden met eede kunnen bevestigen , en door de annexe declaratoiren,
geteekend door sommige Leden uit den Raad zelve, geconfirmeerd
wordt, orders tot ontsluiten der boeyens en het slava der gevangenen
in quaestie gegeven.
Hoezeer dit alles nu genoegzame bewijzen oplevert van de waarheid
van het door ons gerapporteerde , hetwelk door de hierby gevoegde
authenticque stukken nog nader in het helderst daglicht wordt gesteld,
zo vinden wij ons echter tot ooze verantwoording bij de nakomelingschap verpligt om nog de volgende byzonderheden welkers openbaring ons door het Declaratoir van den Burger Mr. A. Vereul wordt
afgedwongen ulieden bekend te maken :
pat, vooreerst, nadat de ondergetekenden volstrekt geweigerd haddeu,
om eenige order tot slaking van de gevangenen , by ons rapport vermeld , te geven , gemelde Praesident Mr. A. Vereul (gelyk de twee
eerste ondergetekenden met Eede kunnen bevestigen en de laatste
affirmeert, hem terstond gecommuniceerd te zyn) met de grootste verbazing en verwondering , te midden van de uitgetogen zwaarden en
bajonetten , welke de ondergetekenden op hunne weigering van alle
kanten meer en meer omringden , verbaasd heeft uitgeroepen : milts
God , hoe durft gijlieden het doen , eene uitroep , welkers mogelyke
gevolgen wy thans liefst niet zullen berekenen.
Ten tweeden dat de ondergetekenden het geeischte on tslag der
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gevangenen geweigerd hebbende , by hen de bedenking is ontstaan , of
het niet goed ware, ten einde van alle aanspraak, alsof zij door hunne
aanwezigheid in het toegestaan ontslag der gevangenen mede instemden,
bevrijd te zyn, om zig gedurende de verdere deliberatiön van den Raad
in zeker kamertje , aan het einde van den Raadkamer gevonden wordende , te verwijderen , doch dat zij ondergetekenden beducht zynde ,
dat hunne afwezigheid in dat oogenblik misschien voor lafhartigheid
zoude worden opgenomen , besloten zulks niet te doen , en liever
dadelyk korte aanteekeningen van het gebeurde, zo veel de ornstandigheden toelieten , op het papier te brengen , gelyk zulks dan ook door
den derden ondergetekende in de Raadkamer alzoo is geschied en op
welke Aanteekeningen dit en ons vorig gerapporteerde , voor zoo verre
den derde ondergetekende mede betreft , geheel is gegrond.
En hiermede zouden de ondergetekenden kunnen eindigen , ware het
niet, dat zy het onverantwoordelyk voor hun eigen eer en die van den
Burger Vereul zelve rekenden , om het gemelde Declaratoir met een
verder stilzwijgen geheel voorby te gaan.
In het le Artikel van zyn Declaratoir zegt de Burger Vereul,
„dat het onmogelyk is , dat de order tot slaking van de reeds
„dikwerf gemelde gevangenen uit de Raadkamer kan afgevaardigd
„zyn , omdat dezelve kamer door de verzamelde menigte zoodanig
„bezet was enz."
Wij zouden het doorzigt en de kunde van den voormelden Burger te
kort doen , indien wij veronderstellen durfden, dat by na ryp overleg
deze woorden had ter nedergesteld , en thans niet met ons zoude
erkennen , dat het zees mogelyk is en geenszins de kracht an ons
rapport van 11 May beneemt , dat er door hem, Praesident, orders zyn
gegeven, zonder dat dezelve behoorlyk zijn afgevaardigd, gelyk wij dan
ook stellig verklaarden en bewezen hebben , dat er door hem Burger
Vereul de order tot ontslag gegeven , maar ook wel willen veronderstellen, dat dezelve niet behoorlyk afgevaardigd zijn.
Ten 2e zegt de Burger Vereul , dat
„toen het gerugt verspreid wierd , dat de drie gewezene cavalleris„ten reeds ontslagen waren en er reeds order tot slaking van Hun„nemeyer gegeven was, de toen presente [eden van bedrog verdacht
„gehouden wierden , omdat de menigte, welke zich om en naby de
„Raadkamer beyond , milks niet geloofde enz.”
Dit bekennen de ondergetekenden de waarheid te zyn, doch moeten
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den Burger Vereul te binnen brengen , dat de menigte , welke de
Raad toen met bedrog beschuldigde , geenszins dezelfde kan geweest
zijn , ;als die , welke de Raadkamer het eerste waren ingedrongen ,
dewijl de laatste , zoodra de order door den mond van den Praesident,
op last van den Raad , tot slaking der gevangenen gegeven was , de
Raadkamer met een luid geschreeuw : zy komen los ! verlaten en zich
naar de Kamer der Waakzaamheid begeven hadden , alwaar zij de
gegeven order aan de Burgers Pontoi en den Beer Poortugael mededeelden , 't geen dan ook de reden was , dat de evengemelde Burgers ,
om de ontslaking van andere gevangenen voor te komen , op zich
namen dezer order ter executie te leggen , zoo als uit het Annexe
Declaratoir van den Burger den Beer Poortugael blykt.
Wat nu het loslaten van Hunnemeyer uit het Rasphuis dezer stad
betreft , daartoe is naderhand door den Praesident Vereul mondelinge
order gegeven , gelyk het even genoemde Declaratoir mede boven alle
bedenking stelt , en de menigte, waarvan de Burger Vereul gewaagt ,
was, terwij1 de slaking geschiedde, in en voor de Raadkamer gekomen
en wilde milks niet geloven ; waarschynlyk , omdat zy van het vooraf
gebeurde niets wisten en misschien ook veronderstelden (zoo als de
Burger Vereul ook naderhand schynt begrepen te hebben) dat gevangenen nimmer dan op eene plegtige afgevaardigde order konden geslaakt worden.
Ziet daar , Medeburgers I eenige ophelderingen van en byvoegselen
tot ons gerapporteerde van den 11 May 1.1. Wij verzoeken hiervan
alsmede van de authenticque stukken , hiertoe behoorende , insertie in
uwe Notulen , en latex aan U over om van het een en ander zodanig
gebruik te maken als gyl, zult oordeelen te behooren.
Amsterdam (was get.) M. C. VAN HALL.
30 juny 1796. M. VAN OMMEREN.
Het Tweede Jaar der E. C. BURGHLY GLIMMER.
Bataafsche Vryheid.

Iv.
DECLARATOIR VAN DE BURGERS P. LUDERVS
JEAN FRANCOIS DUTILH EN MARTEN KOOY.

Vryheid ! Gelykheid I Broederschap 1
Wij ondergetekenden verklaren uit liefde voor de waarheid , dat wij
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in den nacht tusschen den 10en en lien May 1.1., als Leden van den
Raad alhier , in de Raadkamer zyn tegenwoordig geweest , ten tyde ,
wanneer de Procureur der Gemeente Mr. M. C. van Hall aan den
toenmaligen Praesident van den Raad voormeld , Mr. A. Vereul ,
standvastig weigerde , om eenige orders, hoegenaamd, ter opening der
Stads-Gevangenissen te geven f en dat dezelve Mr. A. Vereul alstoen
heeft gezegd , dat hij dan die order gaf , en het als zoodanig op
zich nam , althans zig by die gelegenheid met deze of dergelyke
woorden in substantie heeft uitgedrukt ; zynde wij ondorgetekenden
bereid , om dit door ons verklaarde ten alien tijden met solemneele
Eeden te bevestigen.
Amsterdam den 22 Juny 1796.
(get)) PAULUS LUDERUS.
JEAN FRA.NCOIS DUTILH,
MARTIN KOOY.
IIIIMIN.••••••nn•n•1•11.

V.
DECLARATOIR VAN MR. J. C. C. DEN BEER POORTIMAEL
RAAD DER GEMEENTE VAN DEZE STAD.

Vryheid Gelykheid Broederschap !
De Burger Mr. Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael,
Lid van den Raad der Gemeente der stad Amsterdam aan den Maire,
Procureur der Gemeente en Leden van het Committe van Justitie
aldaar ;
Heil en achting !
Medeburgers I Regters !
Ter voldoening aan Ulieder requisitie van gisteren, om een der
waarheid getrouvr verhaai van het gebeurde in den akeligen nacht
tusschen den 10en en lien May 1.1. , voor zoo verre ik in hetzelve
gemelleerd ben geweest , geve ik U bij dezen de droevige" gebeurtenissen op , waarvan ik oor- en ooggetuige geweest ben , en die de
hand des tyds nimmer nit myn geheugen kan rukken. Gebeurtenissen , die ik gaarne met mijne tranen , ja kon het zijn, met mijn
bloed uit de geschiedrollen van ons Vaderland wisschen wilde,
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Ik kan niet ontveinzen , Medeburgers ! ten hoogste gevoelig te zyn
van mij in de noodzakelykheid te vonden eene verdediging van mijn
gehouden gedrag in die voor. Amstels Burgery zoo schandelyken nacht
op 't papier te moeten stellen, daar al hetgeen door mij gedwongen
verrigt door eerie Resolutie van den Raad bekrachtigd en door deszelfs toenmaligen President Mr. Abraham Vereul dadelyk goedgekeurd
en voor een gedeelte zelfs op zynen last geschied is.
Dan het Declaratoir van Mr. Abraham Vereul , mij op gisteren in
Ul. Committe nit een Extract der Notulen van den Raad (die zich tot
mijne groote verbazing met de gronden van dat Declaratoir geconformeerd heeft) vertoond , noodzaakt mij hiertoe.
Ik kan zulks niet beter doen , dan door Ulieden een getrouw
verhaal dier gebeurtenissen te geven, wachtende ik alle verdere onaangename gevolgen, die dit Declaratoir voor mij hebben mogten en alle
justitieele demarches , die gy U uit hetzelve verplicht zult rekenen
tegen mij te moeten entameeren , met een gerust geweten af.
Ziet hier , wat van de zaak is.
Uit de Raadkamer gegaan zijnde om in die van het Committe van
Waakzaamheid eenige verversching te gebruiken, hoorde ik, in het
derwaards gaan, het geschreeuw, de kanonniers ziin in aantoyt 1 waarop
ik den Lieutenant Collonel Ogelwicht requireerde om mij veilig te
begeleiden. die ook zulks dadelijk deed, en bij al het gebeurde in
de Kamer van Waakzaamheid is tegenwoordig geweest. In die kamer
vonden wij de Burgers Pontoi en Roth, benev ens den Secretaris
Tadama en den klerk Louwe, waar wij (in de onmogelijkheid zijnde,
door het groote gedrang in de Raadkamer terug te gaan) ons getroosten alles af te waehten. Het leed ook niet lang, of een zeer
groote menigte gewapend met schietgewcer en ontbloote sabels omringden ons en vorderden van ons het loslaten van de drie gewezene
cavaleristen en de twee kanonniers , dien morgen op last van bet
Comitte van Waakzaamheid gearresteerd. — Er bleef voor ons niets
over dan de keuze om aan den onbezonnen eisch en dreigingen der
razende menigte te voldoen of om ons te laten massacreeren en het
nutteloos slachtoffer der algemeene woede te worden, in welk laatste
geval wij echter het voornemen der onziunigen niet hadden kunnen
tegengaan. Wij besloten dus aan haar eisch gehoor te geven, zeggende
ik nog, dat ik wel op mij Wilde nemen hun de kanonniers, dien
morgen gearresteerd uit te leveren, maar dat het ontslaan der
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gedetineerde Ruiters niet ter mijner competentie stond, alzoo het
gevangenen van het Volk van Holland waren , waarop ik noch de
Raad geen de minste regt had. Dan vergeefsch poogde ik hun hiermede te vreden te stellen; een verward geschreeuw riep ons toe:
„wild gij 't nog tegenhouden, het is reeds bij den Raad geresolveerd, zij moeten los I", betgeen de bovengemelde Louwe met eede
wil bevestigen gehoord te hebben.
Wilden wij dus ons leven behouden en grooter verwarringen voorkomen , dan moesten wij de drie gedetineerden hierboven vermeld
vermeld uit den kerker loslaten en op vrije voeten stellen , waartoe
wij dan ook besloten, onder beding dat de Raad veilig en onverhinderd het Huis der Gemeente verlaten zou, en dat er geen geweld
noch eenige plunderingen zouden aangerigt worden.
Hierop deed ik naar den Procureur der Gemeente zoeken, dan ons
wierd berigt, dat dezelve niet op het Huis der Gemeente te vinden
was. — 1k herinner mij nog zeer wel gezegd te hebben, en ongetwijfeld zullen mijne Lotgenooten zulks ook nog wel zich kunnen
herinneren , dat ik genoodzaakt wierd een daad te doen, die mij
mooglijk zelfs eenmaal nog wel het hoofd kon kosten.
Hierop begaf ik mij benevens de Burger Pontoi en, zoo ik meen,
ook de Secretaris Tadama naar de Boeijen en gelastte aan den Stokbewaarder Veltman, de drie cavalleristen te ontslaan, als ook de
gearresteerde kanonniers, vermanende hun al hun invloed op het yolk
te gebruiken, ten einde voor te komen er niet geplunderd of verder
geweld gepleegd wierd.
Dadelijk na 't ontslaan der Gevangenen begaf ik mij benevens den
Burger Pontoi naar den Raad en gaf aan den toenmaligen Praesident
Mr. Abraham Vereul kennis van onze verrigtingen , die mij zeide:
Gij hoeft voor niets te vrezen , want de .Raad heeft reeds geresolveerd
tot het ontslaan der Gevangenen.
Nu moest nog een Hunnemeijer, geconfineerd in 't Rasphuis, ontslagen worden; het yolk begeerde hiertoe een briefje van den Gouverneur, dien ik zulks afraadde ; om reden men dan veellicht excessen
plegen zou, hem Praesident voorslaande liever een of twee Leden van
den Raad te benoemen, om deze Commissie ten uitvoer te brengen ,
waarop de Praesident mij verzocht dit te effectueeren , hetwelk ik aannam, mits er nog een Lid ten minste mede zoude gaan, waartoe zich
de Burger Meinst verledigde, hebbende wij ook alzoo deze Commissie
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ten uitvoer gebragt. Hieruit blijkt nu duidelijk , dat mijne eerste
verrigting door eene resolutie van den Raad is goedgekeurd en het
laatste met voorkennis en op suthorisatie van den Praesident geschied is.
Ziet daar, Burgers ! een getrouw verhaal van al 't gebeurde, hetwelk alle daarbij present geweest zijnde zullen moeten getuigen naar
waarheid te zijn en hetwelk ik ten alien tijde bereid ben met de
solemneelste eeden te bevestigen. — Al hetwelk onnodig geweest
zou zijn, indien de Burger Vereul bij 't opstellen van zijne erroneuse
memorie niet door zijn geheugen bedrogen was geworden.
Voorts beroepe ik mij op het Rapport van Mr. M. C. van Hall ,
Mar. van Ommeren en E. C. Burghly Glimmer, en noeme mij na
tocwensching van Heil en verzekering van Broederschap
den 22 Juny 1796. UWL. Medeburger
Het Tweede Jaar der (was get.) J. C. C. DEN BEER
Bataafsche Vryheid.

POORTUGAEL.

VI.
RAPPORT VAN HENNING NISSEN, CHIRURGYN MAJOR VAN
'T CORPS CAVALLERIE AAN DEN BURGER G. CRUYS
COMMANDANT DER STAD AMSTERDAM, WEGENS HET
VOOIIGEVALLENE OP DEN 10)31N

MAY 1796.

Vryheidl Gelykheid ! Broederschap !
Op den 10 May 's namiddags 31/4 ure aan den Buitenkant passerende zag ik vele gewapende Canonniers met overhaasting gaan , dat
mij nieuwsgierig maakte om te vragen, wat er te doen was, en vernam, dat zij op het Funen zoude vergaderen en vandaar opmarchercn
naar het Huis der Gemeente, om den Raad zekere Publicatie te doen
intrekken, Hieruit maakte ik op, dat misschien de Cavallerie
gebruikt konde worden, om deze opmarcheering tegen te gaan , of om
die uit elkander te dryven, en dat er dan daadelijkheden konden
plaats hebben, met gevolg van kwetsingen, waarin ik als ChirurgynMajor te passe konde komen.
Ik spoedde mij dus naar huis , kleedde mij in uniform, liet mijn
paard halen , voorzag mij van al het noodige, en reed ruim 41/4 ure
naar 't Funen; daar komende was ik niet weinig verwonderd van
geen een eenig Cavallerist te zien, mar integendeel eene groote
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200 gewapende Canonniers, aan hun regtervleugel hebbende 16 Burgers met geweren, omringd door eene menigte aanschouwers ; ik zag
toen, dat zij zich in een kring formeerden , en zoo het mij toescheen,
een plegtige eed onder elkander afleiden : hun kring geopend zijude
zwenkten zij in pellottons, aan het hoofd hebbende de 16 gewapende
Burgers en marcheerden af.
Als Burger gevoelde ik mijn pligt, om dit ernstig tooneel ter kennis van den Raad te moeten brengen, reedt dus in vollen ren de
Plantage door, in de Kerkstraat ontmoette ik den Auditeur Vereul
en den Adjudant Grisard, dien ik te kennen gaf, dat de Canonniers
marcheerden, waarop Vereul mij zeide „geef mijn broeder hiervan
het eerste kennis ; hid is Gouverneur." Daar naartoe rennende, ontmoette ik op den Amstel den Collonel Cruys, die ik er kennis van
gaf; vervolgens naar den Gouverneur Vereul , die, na ik hem alles
-

gezegd had , mij in requisitie stelde, dat ik na de Bureaux en na het
Committ6 van Waakzaamheid moest rijden en aldaar, alles wat ik
gezien en gehoord had, moest berigten; wegrijdende verzocht ik den
Adjudant Grisard naar dan Ritmeest4 Tjalingii te rijden, ontmoette
op den Botermarkt eenige Ruiters, die ik wenkte mij te volgen, dat
zy deden, en alzoo hen deed post vatten op den Dam voor het Huis
der Gemeente. 1k reed naar de Bureaux, kwam boven, vond aldaar
den Commandant de Wilde, de Lieutenants Collonellen Beeldsnyder
Boer, Blyenburg en eenige andere officieren; aan den Commandant
,

berigtende, al wat ik gezien had , wierd mij door hem gevraagd hun
sterkte (ik was niet weinig verwonderd, dat de Lieutenant Collonel
Boer eenige verwijtingen aan den Commandant deed). Hier aan mijn
pligt voldaan hebbende, ging ik naar het Committe van Waakzaamheid,
sprak daar met den Praesident Beerenbroek en eenige Leden, en verhaalde al wat ik gezien en gehoord had. Intusschen vergaderde allengsken de Raad en verschenen de Canonniers op den Dam, die, na zich
in gelederen geschaard te hebben, hunne Commissie naar het Comitte
van Waakzaamheid zonden. De ruiterij vermeerderde ook aanmerkelijk.
In den Raad gedelibereerd zynde, op voorstel van den Praesident Vereul
of men al of.niet de Commissie van de Canonniers zoude hooren, alsoo
het reeds meer dan 6 ure was, en zij canonniers gewapend waren, dat
volgens den inhoud der Publicatie geen pleats mogt hebben. Toen
bood ik mij aan om die gecommitteerden van de Canonnicrs te sondeeren , wat de geest van hunne commissie was , en om hun wel dui-
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delijk den inhoud van de Publicatie te herinneren ; dat goedgevonden
zynde ging ik by de Commissie , die mij zeide, dat zy aan den inhoud
van de Publicatie wel wilde voldoen, dat zy ten 51/2 ure reeds voor
de Raadkamer waren geweest, dat zy dus niet konden vallen in de
termen van de Publicatie, maar dat zy ook in hunne eer wilden hersteld zijn enz. Nadat ik dit weder aan den Praesident Vereul gecommuniceerd had, wierd dan goedgevonden die commissie als individueele
Burgers te hooren en dat de Praesident Vereul niet als Praesident der
vergadering , maar als Vereul tegen hen zoude spreken. Inmiddels
verscheen de commandeerende officier van de wagt , die door den Praesident gevraagd zijnde, of hij , officier , zyn aanbetrouwde post konde
verdedigen , waarop de officier antwoordde , dat hij voor zich en ook
wel eenigen bereid waren, maar dat een groot deel zyner Schntters
tegen de Canonniers niet wilde ageeren.
De Commandant de Wilde gecompareerd zynde, wierd hij door den
Praesident Vereul op zyn hoofd verantwoordelijk gesteld voor de rust
en veiligheid dezer stad enz., hetwelk door hem, Commandant, byna
op gelyke wijze aan den Praesident gezegd wierd, waarover eenige
ernstige woordenwisselingen voorvielen; nu ontving de Commandant
de Wilde op zijn verzoek orders.
Intusschen was ook verschenen de Capitein Roelofswaard , waarmede
ik overlegde eenige militaire schikkingen tusschen de cavalerie en zyne
soldaten ; dit afgesproken hebbende , vraagde ik aan den Commandant
de Wilde om orders voor de cavallerie , dat ik op het plein zoude
gaan en dezelve alsdan aan de commanderende officieren mededeelen ;
de Commandant verzocht mij de commanderende cavallerie-officieren
aan te zeggen , dat by Commandant in de Schutterswachtkamer zoude
gaan en dat zij , officieren , aldaar orders van hem konden bekomen.
Nu begaf ik my naar buiten , zag eene colonne burgers opkomen ,
marcheeren , waarvan een aantal de hoeden op de bajonetten zetten
en riepen Vivat de Canonniers 1 sprak toen met den Ritmeester
Tjalingii , die met zyne compagnie voor de Waag stond , en zeide
hem om de trappen van de Waag vrij van yolk te houden , en de
schikkingen van den Capitein Roelofswaart ; ook dat hij in de wagtkamer van den Commandant de Wilde orders konde bekomen ; vervolgens de Ritmeesters Bik en Visscher verschenen zynde , benevens de
Lieutenant Collonel Beeldsnijder hetzelfde gezegd hebbende , dat de
Commandant in de wachtkamer was , en zy aldaar orders konden
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bekomen. Nu ging ik in de Bureaux. Weder op den Dam komende
en langs de linie der Canonniers rydende , is mijn paard met eenige
sabelslagen , gevolgd van insnyding in de huid , gekwetst. By de
vierde compagnie komende, vroeg mij de Lieutenant Collonel Beeldsnyder : „Waar is de Commandant de Wilde , ik heb hem niet kunnen
vinden." Ik steeg van mijn paard, ging op het Huis der Gemeente voor
de Raadzaal , om te vernemen , hoe de zaken stonden , vond aldaar de
Lieutenants Collonels Boer en Bleijenburg, en hoorde, dat het zich redelijk begon te schikken. Aldaar een geruimen tijd vertoefd hebbende,
hoorde ik dat het zoodanig geschikt was, dat de Canonniers bij Lien
tegelijk zoude binneu in de Raadkamer gelaten worden , een Declaratoir
teekenen en weder hersteld worden. De Lieutenants Collonels Boer en
Bleijenburg gingen nu naar de bureaux, vroegen mij om mede te gaan,
dan ik verkoos te blijven, om de zaak of te zien. — Nu verscheen weder de Commandant de Wilde voor de Raadkamer, scheen over de schikking wel tevreden en zeide : „ik ben ook ontwapend geweest, en reken
„het mij tot geen schande ; wij moesten ook zoo deze ontwapening tot
„geene schande rekenen ," etc.
Nadat eenige Canonniers in de Raadkamer waren geweest, zag ik
eenige leden van hunne Commissie wanhoopig opkomen , hoorde een
verschrikkelijk gescbreeuw en plotselings was ik door hen met de sabel
in de vuist omringd; de deur van de Raadzaal geopend zijnde, stortte
die onstuimige hoop woedende binnen onder ijsselijke vloeken , dreigen
etc. In dien woedenden hoop verward , poogde ik met hen op eene mia
litaire voet aansprekende het moorden voor te komen. Ik zag, dat dit
in den kring, waarin ik was, gelukte en merkte, dat Leden van den
Raad met hen aan het spreken kwamen.
Niet weinig verwonderd, dat de Cavallerie deze woeste hoop zonder
eenigen tegenstand had laten passeren en dat het plan, tusschen den
kapitein Roelofswaard en mij afgesproken, niet geeffectueerd was geworden , resolveerde ik door te dringen naar buiten, eenige vrijwillige
ruiters te vragen , en weder in de Raadzaal te dringen, om den Raad
tot bescherming te dienen. Met dat voornemen tot op de trappen voor
de Wachtkamer gedrongen zijnde, vond ik aldaar den Procureur der
Gemeente, Mr. M. C. van Hall en twee Leden van het Committe van
Justitie, van Ommeren en Glimmer. Ik vroeg hen, waar zij heenen
wilden en werd geantwoord , naar de Raadkamer, dan dat zij aldaar tegengehouden wierden; ik hood hun aan met gevaar van mijn leven
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hen daar te geleiden en te beschermen , dat ik verrichte met voor te
gaan en met force door den hoop door te dringen. In de Raadkamer
gekomen met de Procureur en de Leden van Justitie werd er gezegd:
„daar is de Procureur". Ik hoorde, dat de zaak der Kanonniers veranderd was, en een eisch om de drie gevangene Ruiters, de twee Canonniers en den Clubist los te willen hebben ; men eischte de gevangenen
los; de Praesident vroeg of de Procureur der Gemeente de gevangenissen Wilde laten openen en de geeischte gevangenen ontslaan , waarop de
Procureur vroeg, of de Raad daartoe door het Provintiaal Bestuur van
Holland was gequalificeerd, hetwelk met neen beantwoord zijnde, bleef
hij Procureur als een man van eer en courage zich zelve gelijk, weigerde volmondig en zeide nimmer zijn eed te zullen breken , voegde
er bij, dat het recht geschonden was en dat zij de boeijen wel konden
openbreken, dat hij geen magt had om hun tegen te kunnen stellen,
dat hij het anders doen zoude etc. De Praesident deed dezelve vraag
aan de Leden van 't Committ6 van Justitie, dat door hen op gelijke
wijze wierd geweigerd. Toen wierd door die menigte de Raad tot de
toestemming van de loslating der gevangenen gedwongen, onder uitdrukkingen aan zoodanig een woesten hoop eigen.
Intusschen verscheen in de Raadkamer een burger, die met eene
vreeselijke woede vroeg, „waar is hij ? nu zal ik hem het venster uitgooijen, den hals breken enz" onder verschrikkelijke vloeken.
vroeg den kaerel, wien hij zocht. Den Procureur, was zijn antwoord.
Ik declareerde hem dat hij dan met mij te doen had, en als hij den
Procureur aanviel , ik hem zoude aanvallen. Dan die kaerel bleef even
woedend. Intusschen waren eenige Grenadiers voor de deur genaderd , die ik toeriep aan de deur post te vatten , dat zij deden en met
behulp van die Grenadiers kreeg ik den woedenden kaerel de deur uit.
Nu' verschenen in de Raadkamer drie ruiters , waarvan de spreker
was Ravestein , vragende uit naam van het Corps Cavallerie het loslaten der gevangenen, waarop ik zeide : ,,,daar protesteer ik tegen, dat
is onwaar , dan moest ik er iets van weten etc", toen vroeg hij, Ravestein, hetzelfde nit naam der derde compagnie. Ik zeide : „dat
kan mede niet waar zijn, want eenigen tijd geleden heb ik nog den
Ritmeester gesproken"; toen (doch dit kan ik niet stellig getuigen)
vroeg hij hetzelfde als individu. De Raad zeide aan hem , dat de gevangenen reeds los waren. Nu stelde de Praesident alle eischers op

hunne hoofden verantwoordelijk voor de eischen , die zij gedaan had-
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den , en voor de gevolgen van dien. — Er ontstonden nog eenige verwarringen van sommigen , die de gevangenen wilden zien ; anderen, die
direct de Ambtenaren wilden geremoveerd hebben etc. De Raad vroeg
nu aan den hoop, of zij konde heengaan , dat hun toegestaan wierd;
dan sommige Raden aan het koperen hek komende, moesten weder
terug, waarop ik den Procureur der Gemeente en eenige leden van den
Raad weder voorgegaan ben, en door de hoop doorgedrongen hun tot
op het Plein geleid heb; dit was omtrend twee uren in den morgen.
Ziet daar , Burger Commandant! op uwe requisitie uit liefde voor do
waarheid , ten nutte van die geenen, die er gebruik van willen maken,
dit kort verhaal, wat ik op den 10 May en volgenden nacht gezien ,
gehoord en bijgewoond heb. Ik heb hetzelve nu van zijn eerste begin
of daargesteld, omdat het menig een vreemd zal toeschijnen dat ik als
Chirurgijn Major mij in zoodanige criticque omstandigheden bevonden
heb ; dan de aaneenschakeling lost dit gemakkelijk op, dat hetgeen ik
verrigt heb burgerpligt is geweest (dat ik meen verschuldigd te zijn),
dit gestelde, in alles onopgeschikt, eenvoudig en juist zoo als het nu
nog in 't geheugen is liggende.
1k zoude dan nog eenige passagien kunnen daarstellen, dan de groote
confusien, die er plaats gehad hebben; hebben mij belet , alles in zijn
geheel te kunnen hooren.
Amsterdam Heil en Broederschap !
Juny 1796 ,
(was get.) H. NISSEN.
Het Tweede jaar der
Bataafsche Vryheid.
den
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BIJLAGE E.

15 Maart 1798.

EXTRACTEN UIT DE NOTULEN VAN IIET COMIVIITTt;
VAN JUSTITIE.

DONDERDAG 15 Maart 1798.
Het Committe vergadert, praesent alle leden, demtis Horneer en
Tadama.
De Praesident communiceerde aan de leden en ministers van dit
Committe, dat bij hem in den jongat verloopen nagt , omstreeks 12
uuren was ontfangen ecne missive van de personeele commissie uit het
administratif bestuur van het voormalig gewest Holland , gechargeerd
tot de reorganisatie van dit Committe en aan hem geadresseerd , zijnde
van den volgenden inhoud :
„De personeele Commissie uit het administratif Bestuur van het voormaalig
gewest Holland , gechargeerd tot de reorganisatie van het Committe van Justitie
binnen deze stad,
aan
den Praesident van het Committe van
Justitie der Gemeente van Amsterdam.
Meedeburger !

„De Commissie aan het Hoofd dezes gemeld , voozneemens zijnde op
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„morgen uit te voeren de last aan dezelve opgedraagen bij Speciaal
„Decreet van het Uitvoerend Bewind in dato 12 dezer maand , ter reor„ganisatie van het Committe van Justitie met deszelfs ministers en den
„Procureur der Gemeente, verzoekt u, het gemelde Committe te willen
„bijeenvergaderen, in deszelfs gewoone vergaderkamer teegens Donder„dag den 15en deezer te drie uuren in den achtermiddag , alwaar de
„Commissie zich alsdan voorneemens is te vervoegen.
„Waarmede na toewensching en aanbod van
„Heil en Broederschap !
„In den Haage
den 14 Maart 1798.
het 4de jaar.

„De Comm. voornoemd
„(getek.) P. R. PIETERSE Vt.
„Ter ordonnantie van dezelve

„J. A. BODE.”
Waarop besloten is, zich conform den inhoud dier missive te gedraa-

gen en alzoo dienzelven namiddag ter bestemder ure in de kamer van
dit Committe te verschijnen, en daartoe alle absente Leden en ministers mitsgaders de leden der andere kamers te convoceeren.

Des namiddags ten drie uuren.
De leden en ministers van het geheele Committe gezaamentlijk en alleen met uitzondering van den burger Horneer, die wegens ziekte reeds
lang afwezig was geweest, ter opwagting der voornoemde Commissie
vergaderd zijnde, werd omstreeks quartier voor vier uuren door een der
roedraagende boden aan dezelve gecommuniceert, dat de Commissie
zig uit de Raadkamer na de kamer van dit Committe begaf , waarop
twee der Secretarissen zig na het portaal van dit vertrek begaven om
de Commissie te recipiceren.
De Commissie, bestaande uit de burgers Pieterse, Romswinkel en
Pompeira, vergezeld door derzelver Secretaris Bode, ter kamer ingeleyd en binnen de belie op vier daar toe voor de tafel der leden geplaatste stoelen zitting genomen hebbende , deed de Burger Pieterse als
Praesident namens de Commissie de volgende aanspraak :
Medeburgers!
„Wij hebbeu ulieden verzocht bij den anderen te komen, en bevin”deu ons in uw midden om ul. in de eerste pleats bekend te mai=n
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„dat het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek bij besluit van
„den 12den dezer maand, heeft goedgevonden , aan ons den moeielijken
„last op te draaijen, om het Committe van Justitie dezer stad, te ont„binden en te reorganiseeren, blijkens het extract uit het Register der
„besluiten van hetzelfde bewind, 't welk wij u zullen doen voorlezen."
Hier las de Secretaris voor :
„Gelykheid, Vryheid, Broederschap !
„Extract uit het Register der besluiCopie
voor het Land,

„ten van het Uitvoerend Bewind der Ba„taafsche Republiek.

„Maandag den l2den Maart 1798.
„Het vierde jaar der Bataafsche vrijheid.
„Op het voorgedragene is beslooten, om de ontbinding en reorganisatin van het Committe van Justitie, hetzy nit leden van hetzelfde Committe, hetzy uit andere geschikte voorwerpen, te demandeeren aan de
thans te Amsterdam in Commissie zynde burgers Pieterse , Pompeira
en Romswinkel , die ad hunc actum ordinair en speciaal worden geauthoriseerd, en uit dien hoofde rapport znllen moeten doen aan het
Uitvoerend Bewind, waarvan by Extract besluit ten spoedigste aan dezelve zal worden kennis gegeven om zig daar na te gedraagen.
(in margine stond)
Coll.

(was geparapheerd)
(was geteekend) WYBO FYNJE , Vt.
(onderstond :) Accordeert met voorz. register.

IMPEL. (was get.) W. DROGHOORN Seer.
Accordeert met zijn origineel
(getekend) J. A. BODE.
„Het is dan, burgers ter voldoening aan dien last , welkers wettig„held gij zeker niet zult in twijffel trekken, dat wij in de tweede plaats
, gehouden zijn, uwl. alien in het gemeen en een yder van uw in het
„byzonder, benevens den Procureur der Gemeente, en de ministers
„van uw Collegie dadelijk van uwe posten en van den Eed bij de aan,

„vaarding van dezelve afgelegd, in naam van het Uitvoerend Bewind
„der Bataafsche Republiecq respectivelijk te ontslaan, gelijk wij doen
„bij dezen, onvermindert zodanige verantwoording van uwe daden, in
„voors. uwe qualiteiten gedaan , als zij, welke daartoe het recht hebben,
„te eeniger tijd van ul. mogten goed vinden te vorderen,
„Wij twijffelen geenszins Medeburgers! of Gijl. zult uw nevens ons
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„overtuigd houden, dat dezen maatregel alskiiet gevolg van de gedenk„waardige gebeurtenissen van den 22sten Jan. 11. moet worden be„schouwd, en dus conform den aart van de veranderde orde van zaa„ken , en het aangenomen systhema noodwendig moest plaats hebben;
„en wij verwagten dus van ulieden, dat gij U aan deze wijze schikking
„van het Uitvoerend Bewlnd wel zult willen onderwerpen aan welke
„verwagting gij zekerlijk zult tonen te voldoen, wanneer gij onverwijld
„deze vergaderplaats verlaat.
„Wij bedanken U echter alvorens voor het goede, dat gij in deze
„gemeente hebt verricht en bezweeren ul, dat dezulken onder u, welke
„niet op nieuw door ons zullen worden aangesteld, niet ophouden in
„den ambteloozen kring verder te blijven voortwerken aan het Heil
„der burgermaatschappij, waarvan gij leden blijft en waar door gip.
„dan ook een ieders achting zult blijven wegdragen.
„Hartelijk wenschen wij u alien , benevens uwe waarde aanhoorigen,
„de beste zegeningen van den God des heils in ruime maate toe.”
Welke aanspraak en zegenwensch door den burger M. C. van Hall ,
Procureur der Gemeente, zoo voor zich als in naam der gezamentlijke
leden en ministers in dezer voege werd beantwoord
(hier volgt de toespraak , hiervoor bladz, 39 opgenomen.)
Na 't welke alle de geweezene Leden en ministers conform de begeerte der Commissie de kamer van 't Committe van Justitie verlaatende in eene geschikte order van 't huis der Gemeente zijn afgetreeden.

DONDERDAG 15 Maart 1798, des namiddags
omstreeks half vijf uuren.
Verscheenen in de kamer van het Committe van Justitie voor de
meergemelde Commissie nit het administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland de navolgende Burgers :
Mr. J. C. C. den Beer Poortugael,
August Hendrik de Melander.
Mr. Reinier Leendert Bouwens.

Nicolaas Brahe,
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Nicolaas Dommer.
Adrianus la Grange.
M. S. Asser.
Francois Beeldsny der.
Mr. G. C. Harger.
E. Schilderup.
A. L. Heystek.
Mr. A. J. Cuperus.
Mr. B. S. Sinkel.
Nicolaas Breukelaar
en
Hermanus Muller.
Gemelde Burgers zich op order van de Commissie geplaatst hebbende
aan de gewone tafel van het Committe, wierden door den Praesident
derzelve Commissie verwellekomt met de volgende aanspraak :
„Medeburgers
„Door het Uitvoerend Bewind bij Decreet van den 12den Maart 11.
„belast zijnde met de zeer moeyelyke taak , om na ontbinding van het
„nu afgetreden Committe van Justitie een nieuw Committe met de
„daartoe behoorende Ministers en den Procureur der Gemeente aan te
„stellen , zullen wij ulieden hetzelve doen voorleezen.
(Hier las de Secretaris het reeds medegedeelde Extract voor)
„Hoezeer wij aarselden om deezen last te vervullen, zo zijn wij niet
„te min, onzes inziens , volkomen geslaagd in het oogmerk. Opregte
„Vaderlandsche mannen, doordrongen van de beginselen , die den 22
„Januarij 11. kenmerken , getrouw en belangeloos op hunne posten; be„kwaam tot de onderscheiden vakken , welke in het rechterlyk bestuur
„gevorderd worden, ziedaar, , hetgeen wij op goede gronden en de al„lerschroomelyksche maatregelen in ulieden meenen gevonden te hebben.
„Wij bedriegen ons niet. Ulieder hart, hoe zeer bezwaard door bet
„gewigt , 't welk op uwe schouderen gelegd wordt, zegt : Amen op alle
b onze verrigtingen.
„Wel nu dan , vat aan en twijfel niet aan uwen moed, aan uwe krag„ten , aan uwe vermogens. De goede wil is hier 't halve werk en gij„lieden zult dus ligtelyk den korten loopbaan voleynden , die U wordt
„voorgesteld, En wie zal beletten Ulieder werk toe te juichen , terwijl
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„wij alien stof zullen hebben , om ulieden te danken, dat gylieden onze
„verantwoording niet hebt te leur gesteld.
„God zeegene uwe pogingen !”
......

..

De Burgers Brahe , la Grange , Harger, Schilderup Asser en Beeldsnyder onderscheidene zwarigheden omtrent de aanvaarding van den
hun opgedragen post hebbende bygebragt , werden dezelve, na dat
eenige consideratien daar omtrent, zoo van wegens de Commissie, als
onderling bij nieuw verkorene leden gemaakt waaren, dezelve bijgelegd.
Declareerende de Commissie, dat nademaal de Constitutie thans op
handen was en ongeveer binnen twee maanden den volke zou worden
aangeboden en zij der Leden, die ampten hadden, dezelve inmiddels
konden behouden, dan ook alle gemaakte zwaarigheden te minder in
aanschouw kwamen, terwijl ook de obstacelen omtrent zodanigen der
Leden, welke de judicieele practyk hadden geexcerceerd, konden weggenomen worden door zulke Burgers te plaatsen in een ander 1)epartement of kamer van Justitie , dan in zoodanige, voor welke zij
litis pendente quaestien hadden.
De Burger Cuperus egter vermeende zwarigheden te hebben, die,
ofschoon zij gedeeltelyk gemeen waaren met die der andere gedifficulteerd hebbende burgers, egter grootendeels hem particulierlyk concerneerden en van dat gewigt bereids in den Haag bevonden waaren,
dat dezelve hem volkomen hadden geexcuseerd; dat, daar de aart derzelven niet de volkomenste publiciteit dulde, hij bereid was om dezelve aan een of twee leden der Commissie in 't heimelyk vertrouwen
op te geven; ten welken einde dan ook gemelde Burger Cuperus met
den Burger Pompeira in een afzonderlyk abouchement is getreden ;
dan , na 't welk door voornoemden Burger Pompeira is verklaard,
dat, hoe aanmerklyk ook de redenen van den Burger Cuperus mogten
zijn , zij egter van zoo veel gewigt waaren, om dien Burger in deeze
pressante ogenblikkeu van den hem opgedragene post te kunnen ontheffen ; dat, daar de Commissie reikhalsde na den eindpaal harer werkzaamheden en er nog eene Publicatie deeze aanstelling betreffende,
ter puye van 't Huis der Gemeente moest worden afgelezen , zij oat
een einde aan alle disputen te maken, de gezamentlyke Burgers stelde
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in requisitie en den Burger Cuperus bij verder refus zoude houden
als onwillig.
Waarop de Burger Cuperus, na tegen de verklaaring der Commissie, waarby by als onwillig werd beschouwd , geprotesteerd te hebben ,
de vergaderplaats van het Committe verlaten heeft.
.. . .
. .....................

Niettemin gelukte het aan de Commissie Mr. A. J. Cuperus Zaturdag 17 Maart, volgens eene missive der Commissie, in de Vergadering
van Dinsdag 20 Maart medegedeeld , tot aanneming der benoeming te
bewegen.
In diezelfde vergadering van 20 Maart nam hij zitting.

BULAGE F.
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Notulen gelezen en goedgekeurd.
VAN HAAFTEN stelt, na eene zeer gepaste inleiding, waarby hy zyne
byzondere begrippen, alien pleitende voor eene algemeene vergetelheid van het voorledene, voordraagt ,
om conform de generaale voordragt te besluiten.
SINKEL

zegt, een staat is verloren , wanneer de wetten niet
gehandhaaft worden; dat hy wenschte zyn vaderland
weer gelukkig te zyn : dat middelen van gestrengheid
hiertoe niet dienen kunnen , immers , indien men gelooven moet de aandrang van den buytenlandschen
gezant , waaraan niemand durft twyfelen dat het
meer twyfelachtig is omtrent gewone misdaden ; dan ,
men moet de voordragt van het U. B. uit een diplomatiek oog beschouwen ; concludeert conform het rapport.

VAN DEN BRAAK zegt, dat de voorgeslagen amnestie onvolkomen is, blykens art. 7; dit zal een nieuwe bron van onlusten
opleveren. Dat hij van oordeel is , dat er gem
onderscheid tusschen burger en burger noch van 22
Jan. noch van 12 Juny meer moet gemaakt worden;
dat er zo wel excessen no, den 22 Jan, als na den
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12 Juny begaan zijn ; concludeert tegen het onder de
amnistie begrypen van van Lange en Fynje , maar dat
deze zaak ordinario modo worde onderzogt; voorts
de amnistie generaal ; — de ontwapende burgers hersteld ; — de grondvergaderingen gezuiverd — en
VITRINGA

REMMERS

straffen in de toekomst bepaald.
draagt eenige algemeene bedenkingen omtrent de modus quo voor.
Geene onderscheidene benaamingen van factiOn te
geeven in de Inleiding — de herinnering hiervan
zoude de waarde van het gunstbewijs doen miskennen.
Het is genoeg als een motif op te geeven : de daarstelling der staatsregeling.
is voor eene amnistie van staatkundige excessen en
misdaaden: maar teegen de bepaaling van het tydstip
van den 31 July 1798; ook teegen art, 7, stemt niet
in het afzonderlyk besluit ten opzigte van van Lange

en Fynje, omdat de wet voor alien gelyk is enz.
De
commissie heeft het oogmerk van den Fr. ambasDE HAAN
sadeur niet gevat ; hij spreekt van vergetelheid , niet
van verprenis; verklaart er zich tegen en ook tegen
de wijze ; inzonderheid art. 7 ; is voor eene amnistie
zonder uitzondering en tot den dag der afkondiging.
VAN HALL

(F. i.)

KNIPHORST

is voor eene generaale amnistie, tegen het point met
betrekking tot Fynje en van Lange ; zegt liever onder
:

de puinhoopen der Republiek met de zijnen begraven
te willen worden , dan zig door het Fransch gouvernement te laaten dwingen ; stemt als van Hall.
VAN LEYDEN

draagt zeer ampel zijne motieven voor, om welke hij
zig conformeert met het rapport en verdedigt de byzonderheden daarvan op zodanige wijze , als den
schrijver bekend zijn.

OICHUMEN verklaart zig teegen het rapport in het algemeen ;
speciaal, omdat de amnistie niet algemeen is, en om

dat daar in begreepen zijn van Lange en Fynje.
PARNTi

reserveert zig nader te verklaaren , als de articulen
zullen zijn gearresteerd.
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zegt , dat het rapport tegen de Staatsregeling strijdt.
vindt het ongeraden om in de Proclamatie te stellen ,

Gulag
LEEMANS

dat het is op aanraden van een machtigen bondgenoot,
verklaard zig voor eene generale amnistie , ongeclausuleerd — begrijpt dat de Staatsregeling eene genoegzame waarborg is tegen de admissie van gevaarlyke
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is

personen ; meent ook , dat men geene bevoegdheid
heeft om commune delicten daaronder te begrypen.
verklaard zig niet te conformeeren met het rapport ;
ten minste niet voordat de articulen zullen zijn gearresteerd.

Is na eenige voorloopige discussien by appel nominaal beslist de
groote vraag :
Zal er eene generaale amnistie verleend worden, daar onder begrepen
S. J. van Lange en W. Fynje ?
Conform geconcludeerd met 49 tegen 9 stemmen.
Tegen

Gertsema.

Leemans.

Okhuysen.

Verbeek.

Van der Mey van der Linden,

Kniphorst.
Van Hall.

Daendels.

Remmers.
voor
Blydesteyn.

Couperus.

De Kempenaer,
De Haan.

Verhoysen.

Van Haaften.

De Kanter.
Ris.

Kramer.
Hooft.
Lewe.
Lnblink de Jonge.
Van Hoogstraten.
Van Galen.
Gorter.
Van der Borght.
Van de Kasteele.
Cuypers,

Reynders.

Storm,
Van Royen.
Pompe van Meerdervoort.
Da Costa Athias.
Steyn Parve.
Meyners.
Hogewal.

Be Sonnaville.

De Witt.
Verstege,
Sinkel.

Cats,

Womer,

Van
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Bennekom.
Schimmelpenninck.
Krieger. Van Leyden.
Hartevelt. Gulje.
Foreest.

Vitringa.

Doelman.
Ten Pol.
Van Rees.
Van den Braak.
Costerus. Hettema,
Scheffer.
Appelius.

Vervolgens overgegaan zijnde tot het lite Art. der Proclamatie.
conform.
Art. 2. discussien ontstaan over den tijd. bij appel nominaal met
37 stemmen tegen 21. Voor zoo als het ligt.
Art. 3. met byvoeging van Art. 15 der Staatsregeling.
•n••••n•n1111n•n
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Art. 4. conform. eene extensie geproponeerd door den burger
Steyn Parv6 eenparig geconcludeerd.
Art. 5. conform. met een kleine uitlating, eenparig.
Art. 6. gearresteerd onder eenige verandering, door den burger
Appelius geproponeerd.
Art. 7. eerst bij appel nominaal voor of tegen het art, met 43
stemmen tegen 13 geconcludeerd : ingevolge eene nader
geproponeerde redactie gearresteerd.
Het afzonderlyk besluit omtrent S. J. van Lange en Wybo Fynje in
omvraag gebragt zynde , heb ik geinhaereerd (9) mijn begrip in het vorig
Committe Generaal ten dezen opzigte der vergadering voorgedragen.
De Burger Steyn Parve draagt eene andere , 'Leer generaale extensie
voor. Van Rooyen stelt voor om ook de names van van Lange en
Fynje er uit to laaten — conform de redactie van den Burger Steyn
Parve geconcludeerd.
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VERBETERINGEN.

bl. 2 reg. 9 v. b. staat: nullas triumphas.
lees: nullos triumphos.
— 80 — 5 v, o. staat: 23 Nov.
lees: 24 Nov.
3 v. o, staat: van der Braak.
lees: van den Braak.
C. C. B. L.

