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Inleiding
Jacob Eduard de Witte (1763-1853) was een landverrader. Dat werd hij doordat hij
in 1782 als jonge vaandrig in een val werd gelokt en militaire gegevens over de
versterkingen van het eiland Schouwen uit handen gaf. De man aan wie hij deze
gegevens verstrekte, de Boskoopse boomkweker Pieter van Brakel, stond in contact
met de Engelsen, zo had hij De Witte tevoren verteld. Het zag er aanvankelijk naar
uit dat de jonge vaandrig de doodstraf zou krijgen, maar het werd uiteindelijk een
gevangenisstraf die hij uitzat in de Gevangenpoort in Den Haag. Bijna acht jaar zat
hij vast en zijn belangrijkste bezigheid in die gevangenisjaren werd de literatuur. Uit
tijdverdrijf ging hij schrijven en zo danken we aan dit geval van landverraad een
oeuvre dat meer dan vijftig titels omvat en dat zeer divers is: romans, toneelstukken,
gedichten, pamfletten, toneelbewerkingen, enz.
Vele jaren na het uitzitten van zijn straf en gedurende een langdurige verbanning
uit de provincies Holland, Friesland, Utrecht en Zeeland schreef hij nog steeds. Zijn
omvangrijkste niet-gepubliceerde werk is een autobiografie waarvan het handschrift
sinds 1879 in het Algemeen Rijksarchief (Den Haag) wordt bewaard.1 Het is een
gedeeltelijke autobiografie, want hij beschrijft daarin de eerste 27 jaar van zijn leven
en sluit af op het moment dat hij de Gevangenpoort verlaat (1790) en zijn verbanning
ingaat. De Witte schreef deze autobiografische tekst in 1825 en gaf hem tot titel
Fragmenten uit de Roman van mijn Leeven. Hij had het voornemen te zijner tijd een
tweede deel te schrijven en daarom sprak hij de hoop uit dat de lezers gunstig over
dit eerste deel zouden oordelen.2 Hij had zelfs al een uitgever gevonden - de
boekhandelaars Visser en Co. in Amsterdam - maar de uitgave van dit eerste deel
kwam nooit op de markt. Daarom is het tweede deel vermoedelijk nooit geschreven.
Het handschrift bleef in particuliere handen tot het naar het Rijksarchief verhuisde.3
In het eind van de negentiende

1

2
3

Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage (= ARA), Aanwinsten Eerste Afdeling 1879 A XII.
De afkortingen (ARA, NNBW, enz.) staan verklaard in de verantwoording, aan het einde
van deze Inleiding.
Zie hierachter p. 160.
De Haarlemse stadsarchivaris A.J Enschedé droeg het handschrift in 1879 over aan het
Algemeen Rijksarchief. Correspondentie over de overdracht in het Archief van het ARA
1800-1940, 52 (ingek.br. 1878) no 211, en 54 (ingek.br. 1879) no 33.
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eeuw werd er door enkele historici aandacht aan De Witte besteed, ook aan zijn
autobiografie, maar op een volledige uitgave van de Fragmenten uit de Roman van
mijn Leeven heeft men nog een eeuw langer moeten wachten.4
De Wittes literaire werk kreeg tijdens zijn leven weinig weerklank en het raakte
in de negentiende eeuw bijna geheel in vergetelheid. Belangstelling voor populair
proza uit de zeventiende en achttiende eeuw voerde in de jaren zeventig van onze
eeuw terug naar schrijvers die tot de tweede garnituur werden gerekend omdat het
genre dat ze beoefenden traditioneel weinig hooggeschat werd. De Wittes briefromans
behoren tot deze lang laaggeschatte, lang verwaarloosde categorie literaire teksten.
Wie zich in De Wittes werk verdiept, komt al snel verwijzingen tegen naar de
rechtszaak uit 1782, die toen voor veel opschudding zorgde. Dat hij bovendien over
deze affaire een autobiografische tekst naliet, maakt de literatuuronderzoeker
nieuwsgierig naar het leven van de schrijver. Een nadere kennismaking met het werk
- gepubliceerd en ongepubliceerd - voert tot de conclusie dat juist de Fragmenten
uit de Roman van mijn Leeven lezenswaard zijn, meer dan de sentimentele briefromans
en toneelstukken. Juist de omstandigheid dat De Witte een concreet object beschreef
(zijn eigen leven) en niet een fictief kader hoefde te creëren, lijkt ons de
aantrekkelijkheid voor lezers van nu te bepalen. De lezer hoort een vroeg negentiende
eeuwer spreken over zijn eigen levensloop tot 1790. De Witte doet dat met gevoel
voor dramatiek, wat niet verwonderlijk is voor iemand die maanden lang de doodstraf
boven het hoofd hing en uiteindelijk met een gevangenstraf wegkwam. En hij deed
het met een overvloed aan details die de tekst levendig en interessant maken, omdat
we er een indruk aan kunnen ontlenen betreffende het achttiende eeuwse dagelijkse
leven. Uiteraard kunnen we de Fragmenten niet gebruiken als bron voor de biografie
van De Witte.

4

Th. Jorissen, die het hs ter inzage kreeg van A.J. Enschedé, voor het werd overgedragen aan
het ARA, publiceerde er lange fragmenten uit onder de titel ‘Uit den Patriottentijd. Eene
apologie van den vaandrig de Witte’. In Nederland 1878 II, p. 111-274 [= 174]. A.J. Enschedé
zelf gebruikte het voor gegevens over J.H. de Villates, die met De Witte in de Gevangenpoort
zat. Deze studie verscheen i.s.m. L. de la Boutetière, Des Villates en France et aux Pays-Bas.
Haarlem 1881. De literatuur-historicus J. ten Brink schreef over ‘Verloving en Ondertrouw
van Jacob Eduard de Witte van Haemstede en Maria van Zuylekom op de Voorpoorte van
den Hove te 's-Gravenhage in 1790’ (in Haagsche stemmen 1887, p. 167-182). Hij baseerde
zich echter geheel op Jorissen. In zijn studie De roman in brieven 1740-1840 (Amsterdam
1889) kwam Ten Brink op De Witte als romanschijver terug. De Alkmaarse stadsarchivaris
C.W. Bruinvis publiceerde een brochure over De Witte (Jacob Eduard de Witte van Haemstede
z.pl. z.j.) en verzorgde later de NNBW-bijdrage over hem (Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek 3 kol 1473-1475).
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Immers, voor de biograaf is een autobiografie wel de minst betrouwbare bron.5 Zeker
in het geval van De Witte, die als landverrader te boek stond en zijn gedrag uit de
vaandrigsjaren wilde rechtvaardigen. Als het de lezer echter niet gaat om betrouwbare
informatie over De Witte, dan blijft er genoeg over: een zeer lezenswaardig relaas
over een jonge man uit een goede familie die door een misstap zijn leven verwoest.
Het lijkt het plot van een roman en daarom gaf De Witte in zijn titel de indruk dat
het om fictie ging. Maar in zijn inleiding neemt hij de indruk die het gebruik van de
term Roman in de titel bij de lezer wekt, weer terug: Er zijn geene Romans: alles
kan gebeuren.6
Niettemin is het juist de romanschrijver aan wie we de leesbaarheid van de tekst
danken. Al schrijvend en - vermoedelijk niet in de laatste plaats - lezend had de jonge
De Witte in de gevangenis, geholpen door vrienden en bezoekers, in de literatuur
een roeping gevonden. En in de autobiografie, die 40 jaar na zijn debuut werd
afgerond, herkennen we niets meer van de aarzelende stappen van De Wittes eerste
pennevruchten. Hij is dan een onderhoudend schrijver die zijn lezers boeit en hen
gemakkelijk doet geloven dat zij het verhaal lezen over een jongeman die het
slachtoffer werd van politieke kuiperijen.
De tekst zelf staat dan ook in deze uitgave centraal. Deze behoeft zelf weinig
introductie, want noch het taalgebruik noch de stijl zullen de lezer voor problemen
plaatsen. In de annotaties bij de tekst zijn we dan ook zuinig geweest. En de
kwaliteiten van de tekst spreken voor zich: de anecdotes, de dramatiek, de details
over het gevangenisleven in het eind van de achttiende eeuw. De persoon van De
Witte vereist wel enige introductie, juist waar we zijn eigen woorden op zulke
belangrijke punten als (vermeend?) landverraad niet mogen vertrouwen. Vandaar
dat het leeuwedeel van deze inleiding gewijd is aan een biografische schets, die
gebaseerd is op archief- en literatuuronderzoek. Dat we daarbij uitvoerig stilstaan
bij het proces uit de jaren 1782-1784 heeft onder meer te maken met het feit dat De
Witte er zelf uitvoerig op ingaat. Bovendien betreft het gebeurtenissen die het leven
van de schrijver volledig bepaalden. Daarnaast is het geval De Witte ook historisch
interessant: zijn zaak leidde tot een ommekeer in de militaire rechtspraak, tot
afschaffing van het hoogste militaire rechtscollege, na botsingen waarbij de
Stadhouder tegenover het belangrijkste gewest (Holland) stond.
Dat het lange leven van De Witte - hij werd negentig jaar - maar ten dele

5
6

Zie over dit probleem J. Romein, De biografie. Amsterdam 1951. p. 204-205.
Zie p. 44.
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te documenteren is, geeft ook de beperking van het onderzoek en dus van deze
inleiding aan. Na het uitzitten van zijn straf (1790) kwam hij herhaaldelijk met de
justitie in aanraking - wegens verbreking van zijn eeuwige verbanning en wegens
oplichting - en juist daaraan danken wij de sporen in rechterlijke archieven. Na 1807
vinden wij echter nauwelijks iets terug: hij heeft zichzelf dan spoorloos gemaakt.
Toekomstig onderzoek kan daar verder gaan. Wij geven hieronder een voorlopige
schets, met de nadruk op de periode tot 1790.

Het leven van Jacob Eduard de Witte
1763-1782: Kinder- en jeugdjaren
Jacob Eduard de Witte werd met zijn tweelingbroer Johannes Gerardus (Jan Gerrit)
op 2 april 1763 gedoopt in 's-Hertogenbosch.7 De ouders, Jacob Eduard de Witte
(1738-1809) en Anna Joanna Eeneschs (gedoopt 1740), lieten de tweeling
rooms-katholiek dopen, hoewel zij zelf gereformeerd waren. Jacob Eduard zelf zou
later ook gereformeerd door het leven gaan.8
De familie De Witte was er een van hoge militairen. Grootvader Jacob Eduard
(1708-1790) was generaal en tot op hoge leeftijd commandant van het fort Crevecoeur
bij Den Bosch. Vader Jacob Eduard werkte als generaal voor de Generaliteit en later
in dezelfde rang voor de Russen. De familie heette De Witte, maar vanaf het moment
dat grootvader De Witte in het bezit kwam van een verzameling genealogische
aantekeningen, vatte in de familie de mening post dat men afstamde van het geslacht
De Witte van Haemstede, en dus van Floris V. Grootvader De Witte beriep zich
daarop in 1782 en opnieuw in 1789.9 Jacob Eduard jr noemde zich vanaf 1797 met
regelmaat voluit De Witte van Haemstede, maar ook wel weer kortweg De Witte.
Toen zijn overlijden in 1853 in Den Haag werd aangegeven heette hij weer, net als
bij zijn doop, Jacob Eduard de Witte.10 Pas aan het einde van

7

8

9
10

GA 's-Hertogenbosch, doopregister St. Jan, St. Pieter, St. Cathrien f. 14v. Zij zouden daags
ervoor geboren zijn, althans zo verklaarden de ouders in 1765 bij hun huwelijk, toen de
tweeling werd geëcht. RA Noord-Brabant, Berlicum 10b, trouwregister 20-10-1765.
Gegevens ontleend aan ‘Kwartierstaat Ds. Jan Jacob Lodewijk ten Kate’. In Gens Nostra Ons Geslacht 24 (1969) p. 312-313. Ten Kate was een kleinzoon van J.E. de Witte jr. Zie
ook nt 7.
ARA, minuutnotulen HMK 267, 16-10-1782. Kon. Huisarchief, verz. Willem V, mil. corr.
301, 18-3-1789.
RA Groningen, arch. HJK 2192, 196-197 bevat op 6-4-1797 een aanstellingsbrief voor De
Witte van Haemstede. GA 's-Gravenhage, overlijdensreg. 1853 (1-1 tot 26-7 nr 969).
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Portret van J.E. de Witte Sr. (1738-1809), foto collectie Iconografisch Bureau van aquarel, vroeger
in de collectie Van Hövell-Engelen van Pijlsweert te Groesbeek. Kunstenaar onbekend.

de 19e eeuw bracht een onderzoek van M.G. Wildeman uitkomst in deze
naamsverwarring: het beroep op de afstamming van het beroemde geslacht miste
grond.11 Maar Jacob Eduard zal ongetwijfeld zijn opgevoed in de geest van behorend
tot een bekend vaderlands geslacht.
Jacob Eduard was negen jaar toen hij met zijn ouders naar Amsterdam verhuisde.
Zijn vader had zijn militaire loopbaan ingeruild voor een burgerlijke betrekking, die
van directeur over stadswerken en -gebouwen in Am-

11

‘Een geslacht de Witte’. In De Nederlandsche Leeuw 1895, kol. 83-86, 136-139.
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sterdam.12 Met een inkomen van ƒ4.500,- per jaar plus ƒ600,- voor paard en rijtuig
was vader De Witte een ambtenaar van aanzien. In 1777 kwam er een einde aan deze
carrière. Vader De Witte werd beschuldigd van malversatie, onder andere het
aannemen van steekpenningen, en werd ontslagen.13 De familie vertrok daarop eerloos
uit Amsterdam. Later, in 1784, vertrok de ex-directeur vanuit Amersfoort naar Rusland
om daar als generaal bij de genie zijn militaire loopbaan weer op te nemen.14
De Witte jr zal in Amsterdam goed onderwijs hebben genoten. De positie van zijn
vader bracht dat met zich mee. Ongetwijfeld waren er in de familiekring ook kennissen
van aanzien. Daarop wijst nog de bijdrage van Jacob Eduard jr in het liber amicorum
van de componist en dirigent Bartholomeus Ruloffs, geschreven in 1794.15 Het is
mogelijk dat Ruloffs muzieklessen aan de kinderen van de stadsarchitect gaf.
Voor zijn vader echter naar Rusland vertrok, was Jacob Eduard zelf al een loopbaan
als militair begonnen. Met een grootvader en vader, die beiden generaal waren, lag
het in de lijn van de verwachtingen dat ook Jacob Eduard jr. militair werd en het was
waarschijnlijk niet moeilijk om een plaats voor hem te vinden, invloedrijk als zijn
familie was. Hij werd op 10 augustus 1780, 17 jaar oud, als officier in Amersfoort
(de woonplaats van de familie) beëdigd, met de rang van vaandrig. Toen de
oorlogshandelingen van 1782 (vierde zeeoorlog met Engeland) begonnen, ging hij
met zijn eenheid mee naar Schouwen, in verband met de noodzaak tot versterkingen
aldaar.16

1782-1784: Gevangen en veroordeeld
Aanloop
In schrille tegenstelling tot de Amsterdamse jaren, die jaren van overvloed moeten
zijn geweest, was zijn eerste tijd als vaandrig met een cadetstractement dat maar niet
verhoogd werd, er een van schulden. In de zomer van 1782 schreef De Witte in
Brouwershaven een vierregelig versje dat zijn situatie kernachtig weergeeft:

12
13
14
15
16

GA Amsterdam, ambtenboek stad Amsterdam 3, p. 82 (10-7-1772). Arch. Thes.-ordin. 35
f. 80.
GA Amsterdam, dagelijkse notulen burgemeesteren 20 (1775-1779) 174-175. Arch.
Thes.ordin. 25 f. 338-339.
GA 's-Gravenhage Not.Arch. 4298, p. 349-351. Akte van 5 april 1784 notaris Roodbeen
(Den Haag) waarbij De Witte Sr. een zaakwaarnemer aanstelt.
UB Leiden hs TK. 2001 f. 83 r.
Deze gegevens uit het arch. van de Hoge Militaire Krijgsraad (HMK) 5526, crim.pap. 1784
verhoor van 1-10-1782 en HMK 271-II.
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Slegten Teid!
Quam ooit een leege beurs een droevig hooft te maaken
ik heb er reeden toe, om veelerhand zaaken
want niet alleen mijn beurs maar ton; en pijp en doos
zijn leeg, helaas wat zijn de tijden slegt en boos.17

Hulp van zijn familie kon hij niet verwachten, omdat deze er zelf moeilijk voorstond.
De Witte riep daarom de hulp in van een kennis om een schuld van 30 ducaten in te
lossen.18
In deze omstandigheden ontmoette hij op 5 september 1782 op een kolfterreintje
bij een boerderij in Brouwershaven de Boskoopse kweker Pieter van Brakel. Tijdens
het kolven herinnerde Van Brakel De Witte aan het débacle van zijn vader (het ontslag
in Amsterdam van 1777) door een regel uit een liedje aan te halen: Wittje hoog hoog,
Wittje laag laag.19 De vaandrig vatte de regel op als een belediging aan het adres van
zijn vader en verontschuldigingen volgden. Na het kolven hadden ze nagepraat onder
het genot van enkele flessen wijn. Van Brakel had De Witte toen uitgehoord over de
batterijen die het eiland Schouwen moesten verdedigen tegen een Engelse landing.
Hij stelde de vaandrig 100 ducaten in het vooruitzicht als deze wilde meewerken aan
een plan dat een spoedige vrede ussen de Republiek en Engeland zou bewerken. De
Witte was snel gezwicht en had toegezegd bij een toekomstige landing alarmschoten
achterwege te laten.20
De Witte kon niet weten dat hij in een val liep die door Van Brakel enkele dagen
eerder was uitgedacht. De Boskoper was op 3 september bij de raadpensionaris van
Holland, P. van Bleiswijk, gekomen met een verhaal over een ontmoeting op de
Rotterdamse kermis (dat zou op 28 augustus zijn geweest) met een Engelsman die
Cresit heette en die hem 40 Zeeuwse rijksdaalders had gegeven in de hoop dat hij
met de Engelsen zou meewerken. Door dit verhaal aan de raadpensionaris op te
dissen hoopte hij aanspraak te kunnen maken op de beloning die in oorlogstijd stond
op het verstrekken

17

18

19
20

ARA, Hof van Holland (= HvH) 5526 (crim.papieren). Het hs. van dit gedichtje bevat tevens
een kladbrief aan ene Zweertz en een ontwerp voor een brief die De Witte tussen 10 en 16
september 1782 verstuurde.
Zie de in nt 17 genoemde brief aan Zweertz. Tijdens het proces voor de Krijgsraad werden
deze gegevens door de fiscaal als verzachtende omstandigheden aangevoerd. ARA HMK
267 7-10-1782.
ARA HvH 5526, verhoren van 26 en 28 september 1782. De gewraakte woorden werden
pas geciteerd in het verhoor van 23-1-1783.
Een goede samenvatting van de gebeurtenissen van eind augustus-begin september 1782 in
de eis van de procureur-generaal tegen De Witte en Van Brakel, ARA HvH 5526, ook in de
gedrukte Resolutien van de Staten van Holland, ARA SvH 245 (1783 I) p. 542-576.
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Schets van het eiland Schouwen door J.E. de Witte (1782) met aanvulling in potlood door P. van
Brakel en notities van de Krijgsraad en het Hof van Holland (1782-1783). Deze schets werd door
Van Brakel meegenomen van de kamer van De Witte. ARA 's-Gravenhage HvH 5526.

van waardevolle gegevens die konden leiden tot aanhouding van spionnen. Hij zou
de complotterende Engelsman in Zierikzee op 5 september weer hebben ontmoet en
die zou hem de naam van De Witte als waardevolle informant hebben gegeven.21 De
Witte heeft Mr Cresit echter nooit ontmoet. Van Brakel vertrok weer uit
Brouwershaven op 7 september, nadat hij het ontwerp van een kaart van het eiland
Schouwen-Duivenland bij zich had gestoken, dat De Witte had gemaakt.22
Vanuit Rotterdam schreef Van Brakel - onder het pseudoniem PRO PATRIA een brief aan de Witte met verzoek om de gegevens over de versterkingen nog eens
zwart op wit te zetten.23 Daarna ging hij naar raadpensionaris Van Bleiswijk en liet
De Wittes kaartje zien als bewijs tegen de vaandrig.

21
22
23

Van Bleiswijk maakte pas op 3 oktober 1782 een verslag van een ontmoeting met Van Brakel:
Beknopt Narré, ARA HvH 5526.
Bij de criminele papieren is deze tekening (brouillon) bewaard. ARA HvH 5526.
Het origineel van deze brief bij de criminele papieren, gedateerd 10 september 1782. Het
antwoord moest naar monsr ........ gelogeert bij de Wed. Pr Jansson opt Steijger tot rotterdam.
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Een paar dagen later was hij er weer met een brief in geheimschrift, die overigens
niet van De Witte kwam en waarvan de raadpensionaris een kopie aan de stadhouder
stuurde.24 Op aandringen van de raadpensionaris noemde Van Brakel tijdens dat
gesprek voor het eerst de naam van De Witte.
De Witte antwoordde per ommegaande op het schrijven van Van Brakel (de Pro
Patria-brief) met een brief die hij met VADERLANDER ondertekende en waarin hij
zeer precies opgave deed van de versterkingen op de eilanden: 8 batterijen met het
aantal kanonnen en het kaliber, plus de namen van een commanderende officier,
allemaal gegevens die een militair niet aan een burger mocht verstrekken.25 Op 16
september schreef Van Brakel een tweede Pro Patria-brief met verzoek om een betere
kaart van de eilanden.26 Op dezelfde dag liet hij De Wittes Vaderlanderbrief aan Van
Bleiswijk zien.
Het duurde na 16 september nog bijna een week voordat er iets door de autoriteiten
werd ondernomen. Op 24 september riep de stadhouder kolonel Volckier Rudolph
van Bentinck en luitenant-kolonel C.J. van de Graaf bij zich en gaf opdracht de zaak
in Brouwershaven te gaan onderzoeken.27 Op 26 september legden de twee
hoofdofficieren De Witte tien vragen voor waarop hij mondeling en schriftelijk moest
antwoorden.28 De antwoorden die een kort overzicht bevatten van wat De Witte sinds
5 september was overkomen, stelden de beide hoofdofficieren niet gerust. De Witte
moest mee naar Den Haag. Daar werd de vaandrig op 27 september 1782 opgesloten
in de provoost.

Proces voor de Krijgsraad
Daags na de arrestatie werd het onderzoek naar De Witte door de Krijgsraad geopend,
eerst nog, op bevel van de Stadhouder, in het geheim en voor een beperkt gezelschap:
Fiscaal J.G. van Oldenbarneveldt genaamd Tullingh, griffier L.L. van Reenen en de
kolonels C. de Brauw en J.H. van Goens. Zij hoorden De Witte op 28 september en
1 oktober. Deze ontkende niets, want de Raad had met het door Van Brakel
meegenomen kaartje en de gewisselde brieven de bewijzen in handen.29 De Wittes
verslag van de

24
25
26
27
28
29

Kon. Huisarchief, arch. Willem V, 212-X correspondentie Willem V-Van Bleiswijk, nr 309.
Het origineel is niet gedateerd, evenmin een klad van deze brief bij de criminele papieren,
maar hij moet geschreven en verstuurd zijn op 12 of 13 september 1782. ARA HvH 5526.
De tweede brief van Van Brakel eveneens bij de criminele papieren, ARA HvH 5526.
Zij werden hierover later als getuigen gehoord, en wel op 31-12-1782. Zie verslag van dit
verhoor bij de criminele papieren ARA HvH 5526.
Vragen en antwoorden bij de criminele papieren, ARA HvH 5526.
Verslagen van deze verhoren in ARA HvH 5526.
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Schets van het eiland Schouwen door J.E. de Witte (1782?) aangetroffen bij zijn papieren ten tijde
van de arrestatie. ARA 's-Gravenhage HvH 5526.

gang van zaken in Brouwershaven week nogal af van wat de Stadhouder en de fiscaal
via de Raadpensionaris van Van Brakel hadden gehoord. Daarom werd op 3 oktober
ten huize van raadpensionaris van Bleiswijk een bijeenkomst met Van Brakel belegd.
Bij deze gelegenheid gaf Van Brakel een uitgebreide beschrijving van Master Cresit,
het Engelse brein achter het landingsplan: 5 voet lang, tussen de 30 en 40 jaar oud,
vief van uiterlijk, goed Hollands en Engels sprekend, gekleed in een gele rok met
smal goud randje en een hoed met vierkante gesp en lint, met een badine (een stokje)
in de hand en twee horloges in de zak.30 De Stadhouder oordeelde, na door de fiscaal
te zijn ingelicht, dat het proces tegen De Witte kon beginnen.31
Op 4 oktober kreeg De Witte een helbardier in zijn ‘kamer’ en werd de provoost
extra bewaakt. Op 5 oktober werd hij voor het eerst voor de volledige Krijgsraad
geleid, die de gegevens probeerde na te trekken die Van Brakel twee dagen eerder
had verstrekt.32 Van Brakel belegde op 7 oktober
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Verslag van deze bijeenkomst door de secretaris van de raadpensionaris, Beknopt narré,
ARA HvH 5526.
ARA HMK 267 minuutnotulen 3 oktober 1782.
Zie noot 30.
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in Rotterdam een bijeenkomst waarvan een verslag als pamflet verscheen: Verhaal
te Rotterdam, In een daar toe belegd gezelschap, sommierlijk gedaan op den 7
October 1782 door Brakel. Volgens dit verhaal zou Ingenieur Crezy [sic] bij een
van de ontmoetingen van De Witte gezegd hebben: ‘ik zie aan zijne ogen, dat hij
wenste rijk te zijn [...] Ik heb Lavater door en doorleezen, en heb de
Physionomiekunde op mijn duim’.33 Vermoedelijk probeerde Van Brakel door zijn
verhaal rond te bazuinen de publieke opinie te bespelen. Immers, in oorlogstijd
zouden verhalen over spionnage en vijandelijke landingen snel gehoor krijgen.
Daarmee werd dan meteen ook de publieke opinie tegen De Witte bespeeld.
Op dezelfde dag, 7 oktober 1782 werd het onderzoek naar De Witte als afgedaan
beschouwd. De fiscaal adviseerde de Raad: ‘dat de vaandrig de Witte zal worden
verklaart eerloos en infaam en voorts gecondemneert te worden, om zijn degen voor
de voeten te zien breeken en om daarna met den zwaarde te worden gestraft dat er
de dood na volgt’.34 De fiscaal zag wel een paar verzachtende omstandigheden: de
leeftijd van De Witte, zijn benarde financiën, het feit dat hij geen direct contact met
de vijand had gehad (geen verraad ‘in den hoogsten trap’) en tenslotte de
omstandigheid dat hij tot zijn daad was aangezet onder belofte van geld te zullen
ontvangen. De raad besloot daarop eenstemmig tot de doodstraf door ophanging; De
Wittes degen zou in stukken worden gebroken en hem voor de voeten worden
geworpen en na de executie zou zijn lichaam aan een buitengalg worden opgehangen
als afschrikwekkend voorbeeld.35
De Stadhouder liet direct daarna de bewaking in en bij de provoost verscherpen.36
Op 9 oktober vroeg de raad zich nog af of het aan den volke vertonen van het lijk
voor een officier niet een te zware straf was, maar - zeggen de notulen: ‘het hangen
aan de buitengalg zal blijven en [...] de Sententie [is] finaal gearresteerd’.37 Uit het
feit dat de raad zich met de overweging aangaande de eer van De Witte, die volkomen
verloren zou zijn als zijn lijk aan de galg hing, bezig hield, terwijl de sententie zo
goed als vast stond, blijkt wel hoe belangrijk de eer en het eergevoel in die tijd waren.
De sententie werd ter goedkeuring aan de Stadhouder voorgelegd. Hij
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Verhaal te Rotterdam, In een daar toe belegd gezelschap, sommierlijk gedaan op den 7
October door Brakel, woonende te Boscoop, wegens zekere conspiratie, om de engelschen
een Landing in Zeeland gemakkelijk te maaken, en hier op uitkoomende. Z.pl. z.uitg. z.j. p.
6 (ex UB Amsterdam) Afschrift bij de papieren in ARA HvH 5526.
Minuutnotulen van de Krijgsraad op 7-10-1782, ARA HMK 267.
Idem.
Idem 8-10-1782.
Idem 9-10-1782.
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was immers de hoogste militair in de Republiek en dus nam het hoogste militaire
rechtscollege geen belangrijke stap buiten hem om. Men regelde de details van de
terechtstelling en De Witte kreeg te horen dat zijn zaak er slecht voorstond. Men was
bang dat hij ‘zich eenig zins te kort zou kunnen doen met een hals of neusdoek’ en
dus werden er permanent twee helbardiers in zijn kamer geplaatst en werden de
gordijnen van zijn bedstede weggehaald.38 Alles wees erop dat de dagen van de
vaandrig geteld waren.
Pas toen de Stadhouder de stukken naar het Hof van Holland stuurde (13 oktober
1782) om onderzoek naar medeplichtigen mogelijk te maken (de executie zou zo
lang worden opgehouden), werd er iets tegen Van Brakel ondernomen. Dat was
natuurlijk niet de taak van de Krijgsraad geweest, aangezien Van Brakel geen militair
was. De procureur-generaal van het Hof had niet lang nodig om de ernst van de zaak
in te zien. Hij liet Van Brakel op 15 oktober in Boskoop arresteren en opsluiten in
de civiele gevangenis van het Hof (de kastelenij).39

Van de Krijgsraad naar het Hof
De Witte, die in afwachting van de uitspraak en de uitvoering van het vonnis, bange
dagen doorbracht in de provoost, kreeg ‘hulp’ uit een hoek die hij allerminst kon
verwachten. Op 16 oktober, nog geen week nadat griffier Van Reenen hem de ernst
van de zaak onder ogen had gebracht en maar een paar dagen na de eerste bezoeken
van de ziekentrooster De Bruin, dienden de gedeputeerden van Amsterdam bij de
Staten van Holland een resolutie in, waarin het door de Krijgsraad gevoerde proces
‘nul, en onbestaanbaar’ werd genoemd en de Krijgsraad zelf ‘notoirlyk incompetent’.40
De Engelsen zouden de landing op Goeree hebben willen doen en daarom was ‘de
Hoogheid en de Souverainiteit van deese Provincie [= Holland]... ten sterkste
geattacqueert worden’. Het was een zaak voor het gerechtshof van de provincie
Holland, het Hof van Holland, aldus Amsterdam, en dus moest De Witte worden
overgedragen.41
De Stadhouder, daags daarna van het voorstel van Amsterdam op de hoogte gesteld,
verweerde zich sterk: het ging om een militair delict, in Zee-
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ARA HMK 267 minuutnotulen van 11 oktober 1782.
ARA HvH 5526 bevat kopie van de brief van de Stadhouder aan het Hof van 13-10-1782.
Verder HvH 347 Resolutieboek 1782 p. 177-182, voor de arrestatie van Van Brakel.
ARA Staten van Holland (= SvH) 244 Resolutien 1782, p. 866-867. Zie ook Vaderlandsche
Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden,[...] Ten vervolge van
Wagenaars Vaderlandsche Historie. [door P. Loosjes Az.] dl. 5, Amsterdam, J. Allart 1790.
p. 23-24.
Zie de in noot 40 genoemde Resolutien van Holland.
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land gepleegd, door een geboren Brabander die als militair ter repartitie van Utrecht
stond (betaald werd door Utrecht). Genoeg argumenten voor berechting door een
Generaliteitsrechtbank als de Hoge Krijgsraad.42 Er kon dus van overdracht geen
sprake zijn. Wel wees de Stadhouder er fijntjes op dat hij de stukken in de zaak De
Witte al aan het Hof van Holland had gestuurd voor eventuele berechting van
medeplichtigen.
De discussie over de competentie in de zaak De Witte, die de resterende maanden
van 1782 in beslag zou nemen, kende naast de Stadhouder en de Hollandse Staten
(met Amsterdam als drijvende kracht) nog een derde belanghebbende partij: de
Zeeuwse Staten. Aangezien het ‘misdrijf’ in Zeeland was gepleegd, tegen Schouwen
was gericht en de verdachte binnen de provinciegrenzen was gearresteerd, waren de
Zeeuwse Staten van mening dat het Hof van Zeeland competent was in deze zaak.
En Zierikzee beklaagde zich over het ‘sijngulieren gevangenneemen van dien persoon
[De W.] op hun territoir buijten hunnen voorkennisse.’43
Het meningsverschil over de competentie in de zaak tegen De Witte had echter
een bredere achtergrond. De zaak vormde een aanleiding om de algemene discussie
over de militaire jurisdictie in de Republiek, die in 1772 tussen de Staten van Holland
en de Stadhouder was gevoerd, maar sindsdien zonder gevolg was gebleven, te
hernemen ‘om de desordres [...] eens te doen ophouden’, aldus Amsterdam.44 De
Stadhouder verweerde zich in een brief aan de Staten van Holland waarin hij onder
verwijzing naar zijn hoge ambten zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van Holland,
de zes andere provincies én de Unie naar voren bracht.45 De discussie werd echter
niet alleen schriftelijk en binnen de hoge colleges gevoerd. De kranten bleven ook
niet stil en er verschenen over De Witte en de militaire jurisdictie verschillende
pamfletten.
De impasse waarin de zaak terechtkwam - en waardoor De Witte lange tijd in de
grootste onzekerheid verkeerde omtrent zijn lot - kwam op 2 december 1782 dichter
bij een oplossing door de beslissing van de Zeeuwse Staten om af te zien van de
berechting van De Witte en deze ‘bij delegatie’ over te laten aan het Hof van Holland.
Dit mocht echter geen consequenties hebben voor de voorrechten van Zeeland.
Dezelfde dag nog vroegen de Zeeuwse
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De resoluties van het Hof van Holland bevatten de argumenten van de Stadhouder. (ARA
HvH 347 p. 189-193)
ARA SvH 244 Resolutien 1782 p. 1087-1092 uitgebreid over de Zeeuwse argumentatie. Ook
RA Zeeland SvZ 3285 index Not. 1782 p. 132-133.
ARA HvH 347 Resolutieboek 1782 p. 331-347, verslag van het besogne van 18-12-1782.
Het cit. op p. 342.
ARA SvH 244 Resolutien 1782, p. 887-889.
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Staten aan de Stadhouder om De Witte over te dragen aan het Hof van Holland.46 De
Stadhouder deed de volgende stap. In de vergadering van de Staten-Generaal van 24
december 1782 stelde hij voor De Witte over te dragen aan het Hof van Holland,
maar deze overgave en de erop volgende berechting mochten geen gevolgen hebben
voor de militaire jurisdictie. De Stadhouder sloot zich hiermee aan bij het Zeeuwse
voorstel; ook bij hem was van berechting bij delegatie sprake. Daarmee wilde hij
nogmaals aangeven dat zijns inziens De Witte door de juiste instantie was berecht.
De Staten-Generaal namen het voorstel aan en machtigden de Stadhouder tot de
overgave, maar de gedeputeerden van Holland en West-Friesland protesteerden
heftig. De resolutie was beledigend voor hun provincie en haar werd onrecht
aangedaan. Zij vochten de rechtmatigheid van meerderheid van stemmen aan en
achtten de Staten-Generaal niet competent tot het nemen van zo'n beslissing. Voor
Holland was de zaak te onverkwikkelijker aangezien er een resolutie in de Staten
van die provincie klaarlag over dezelfde zaak.47
De Hollandse Staten achtten zich niet gebonden aan de resolutie van de
Staten-Generaal en namen op 27 december 1782 een eigen resolutie aan die
grotendeels overeenkwam met het Amsterdamse voorstel. De procedures voor de
Krijgsraad werden van de hand gewezen en de berechting van De Witte werd
rechtstreeks opgedragen aan het Hof van Holland. Van ‘delegatie’ kon geen sprake
zijn.48 Het heeft er alle schijn van dat de Stadhouder, wetende dat Holland in die zin
zou gaan beslissen, de provincie probeerde te snel af te zijn, in de hoop daarmee de
gevolgen voor de militaire jurisdictie te beperken. Dat mislukte echter. In 1783 werd
de Hoge Militaire Krijgsraad door de Staten-Generaal afgeschaft.49
De Krijgsraad wikkelde de zaak heel snel af. Op de avond van 26 december 1782
werd De Witte overgebracht van de provoost naar de Gevangenpoort, geboeid aan
een helbardier, en onder bewaking van een officier, 24 manschappen, een korporaal
en acht ruiters. En tenslotte - niet zonder bete-
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ARA SvH 244 Resolutien 1782, p. 1087-1092. Ook Vaderlandsche Historie (nt 40) p. 33-34.
ARA SvH Resolutien 1783 I, p. 39-41, 47-50. Zie ook Vaderlandsche Historie (nt 40) p.
40-48
ARA SvH 244 Resolutien 1782, p. 1142-1143.
Het verloop van de discussie die leidde tot de afschaffing van de Hoge Militaire Krijgsraad
of liever gezegd tot de uitbanning uit Holland van dat rechtscollege, is uitvoerig
gedocumenteerd in Fr.Adr. van der Kemp, Magazyn van stukken tot de militaire jurisdictie
betrekkelyk. 8 dln. Utrecht, B. Wild, 1783. Gevolgd door Nalezing van stukken tot de militaire
jurisdictie betrekkelyk. 2 dln. Idem 1785. L.M. Rollin Couquerque baseert zich grotendeels
op van der Kemp in zijn artikelenserie 't Gedrogt der ongelimiteerde militaire jurisdictie in
Militair-rechtelijk tijdschrift 27 (1941-42) p. 158-195, 221-282, 320-354, 368-388. Op de
staats- en administratiefrechtelijke aspekten van de militaire jurisdictie kwam hij later terug
in ‘Legerbestuur ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden’, in Rechtsgeleerd
magazijn Themis (1949) p. 67-163.
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kenis - in een gewone jas, zonder enig teken van militaire uitrusting. Met het laatste
had de krijgsraad nog een zet willen doen: niet de vaandrig maar de burger De Witte
werd overgedragen.50
Later zou blijken dat de Witte door het oog van de naald was gekropen: voordat
de krijgsraad de doodstraf had kunnen uitspreken, was hij in de minder bedreigende
handen van het Hof van Holland terecht gekomen.

Van Brakel voor het Hof
Al een paar dagen na het begin van het onderzoek in de zaak tegen Van Brakel en
nog voor het eerste verhoor gaven de raadsleden de procureurgeneraal IJ. 't Hoen in
overweging dat Van Brakel door De Witte tot verraad te verleiden, een misdaad had
begaan.51 De verhoren van Van Brakel tussen 29 oktober en 16 november 1782
concentreerden zich grotendeels op de episodes met de Engelsman Master of Ingenieur
Cresit.52 Tussen 5 en 18 november hoorde het Hof een kleurijk gezelschap van houders
van koffiehuizen, logementen, kermistenten en wafelkramen, om over de
ontmoetingen van Van Brakel met Cresit getuigenverklaringen te krijgen.53 Op grond
van deze verhoren vond de procureur dat er reden was om Van Brakel van de civiele
gevangenis van het Hof naar de criminele gevangenis over te brengen. Op 19
november ging Van Brakel naar de Gevangenpoort.
Er volgden nog 17 verhoren van Van Brakel voor het Hof en pas nadat hij op 17
april 1783 in de pijnkelder was gebracht en was ‘opgehaald’ (vastgebonden en
uitgerekt) en hem enkele slagen waren toegebracht, gaf hij toe dat hij de hele
geschiedenis verzonnen had om geld op te strijken. Cresit had nooit bestaan en De
Witte had hij toevallig in Brouwershaven aangetroffen en tot slachtoffer van zijn
boosaardig plan gemaakt, dat hij enkele dagen voor die ontmoeting had bedacht en
met het verhaal waarvan hij in eerste instantie naar Raadpensionaris Van Bleiswijk
was gegaan.54 Met deze bekentenis was De Witte uiteraard zeer gediend. Vast was
komen te staan dat het hele landingsplan en de verleiding van De Witte waren
ingegeven door de geldzucht van Van Brakel.
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Over de overdracht de minuutnotulen van de krijgsraad van 25 en 27 december 1782 (ARA
HMK 267). De Vaderlandsche Historie (zie nt 40) p. 38-39, hechtte aan de overdracht van
de Burger de Witte extra waarde.
RA HvH 347 Resolutieboek 1783 p. 193-196.
De verhoren bij de criminele papieren ARA HvH 5526.
Idem.
Ook dit verhoor bij de criminele papieren.
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De Witte voor het Hof
Terwijl het proces tegen Van Brakel voor het Hof van Holland maanden duurde,
omdat hij het Hof met zijn verhaal over Cresit een rad voor ogen draaide, kon het
zelfde Hof de zaak tegen de vaandrig snel afhandelen. Op de 10e januari 1783 bekende
De Witte dat hij schuldig was aan landverraad.55 Het Hof beschikte in de papieren
van de Krijgsraad natuurlijk over veel informatie. Daarbij kwam dat de Wittes aandeel
in het geheimzinnige landingsplan veel duidelijker was dan het aandeel van Van
Brakel, die veel vaker werd verhoord en wiens zaak pas in april 1783 als afgehandeld
kon worden beschouwd. De Witte en Van Brakel, beiden in de Gevangenpoort,
werden op 31 januari en 1 en 3 februari met elkaar geconfronteerd, maar hun lezing
van de gang van zaken stond op verschillende punten lijnrecht tegenover elkaar.56
Op 5 februari, toen De Witte in de zaak tegen Van Brakel als getuige werd gehoord,
gaf hij het Hof in overweging ‘dat, gelijk hem gev[angen]e uit het geene hij tot hiertoe
van de zaaken uit de verhooren & confrontatien met Van Brakel heeft vernomen, is
voorgekoomen, apparentelijk gefingeert is’. Hij lichtte toe dat er in de dagen dat hij
Van Brakel leerde kennen in Brouwershaven een Engelse kaperkapitein verbleef met
een knecht die hem wel heel erg deden denken aan Van Brakels verhaal over Cresit
en diens joodse knecht.57 Pas twee maanden later gaf Van Brakel toe dat hij de hele
zaak verzonnen had.
De eis van procureur-generaal 't Hoen tegen beide gevangenen werd op 20 mei
1783 door het Hof naar de Staten van Holland gestuurd. Tegen De Witte voerde hij
als voornaamste punten aan, dat hij op van Brakels verzoek gegevens over de
batterijen op het eiland Schouwen had verstrekt, dat hij bij een landing zijn batterij
(de Os) zou laten ‘zwijgen’, dat hij zich niet had verzet tegen het wegpakken van
een kaartje door Van Brakel, dat hij de militaire gegevens per brief nog eens had
opgegeven, dat hij zijn superieuren niet direct op de hoogte had gesteld, dat hij zich
dus had schuldig gemaakt aan ‘verstandhouding’ met het doel vijandelijke
landingsplannen te begunstigen. Een verzachtende omstandigheid was dat Van Brakel
het landingsplan had gebagatelliseerd. De Witte had zelf gewezen op zijn jonge jaren,
zijn benarde financiële situatie, terwijl hij nooit van plan zou zijn geweest het plan
ook echt te helpen begunstigen. Niettemin was de eis streng: De Witte moest
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De getuigenverhoren en verhoren bij de criminele papieren (ARA HvH 5526).
Idem.
Getuigenverhoor van De Witte 5-2-1782, ARA HvH 5526.

Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leeven

23
‘met den Swaarde gestraft [worden] dat 'er de dood na volgde’.58
Tegen Van Brakel voerde de procureur-generaal aan, dat zijn verhaal over Cresit
en het landingsplan ‘een louter figment’ was, dat door hemzelf was bedacht. Hij had
de Raadpensionaris misleid en bedrogen en het leven van De Witte in gevaar gebracht.
Er waren geen verzachtende omstandigheden. Van Brakel moest in het openbaar
worden gegeseld en gebrandmerkt, 25 jaar in een tuchthuis worden opgesloten (en
daar de kost verdienen) en zou na het uitzitten van zijn straf eeuwig worden verbannen
uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht.59
De eis tegen De Witte was net zo zwaar als de veroordeling van de Krijgsraad en
het feit dat de hele zaak gefingeerd was en aan het brein van Van Brakel was
ontsproten, had daar niet veel aan veranderd. Op dat punt wees De Witte wel duidelijk
in zijn gratieverzoek dat door twee juridische adviseurs was opgesteld. Het werd
ingediend bij de Stadhouder die het snel doorstuurde aan de Staten van Holland,
maar hij schreef erbij dat hij een kopie aan de Zeeuwse Staten gestuurd had, een
duidelijke poging om Holland te herinneren aan het feit dat het proces ‘bij delegatie’
plaats had.60 De Staten namen het rekest niet in behandeling, omdat het niet tot hen
was gericht, waarna het rekest in nagenoeg dezelfde bewoordingen opnieuw werd
ingediend bij de Staten van Holland, Deze besloten eerst het Hof van Holland om
advies te vragen.61
De adviezen van de procureur en het Hof, die op 10 oktober 1783 werden besproken,
weken gedeeltelijk af. Volgens de procureur waren sommige van de aangevoerde
punten van het rekest niet ter zake doende, maar er waren wel omstandigheden die
strafvermindering mogelijk maakten. Hij adviseerde het Hof af te zien van de
doodstraf en te kiezen voor een gevangenisstraf van ‘een seeker getal van jaaren’ en
eeuwige verbanning. Het Hof was echter strenger in zijn advies aan de Staten. Het
verzoek om gratie kon van de hand worden gewezen. De verzachtende
omstandigheden waren niet van dien aard dat daar gratie op kon volgen. Als enig
punt bracht het
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De eis tegen De Witte en die tegen Van Brakel zijn te vinden bij de criminele papieren (ARA
HvH 5526). Ze zijn ook afgedrukt in de Resolutien 1783 van de Staten van Holland. (ARA
SvH 245, I, 542-576).
Zie noot 58.
Het rekest vindt men in Resolutien van Holland 1783 I, p. 591-606. (ARA SvH 245) Zie ook
Resolutieboek 1783 (ARA HvH 348) p. 159, voor de toestemming aan de juridische adviseurs
voor inzage in de stukken en een ontmoeting met De Witte.
De ondertekenaars blijken De Witte zelf en G.v. Zelder van Beveren en C.v.d. Kop. In deze
versie afgedrukt in Resolutien van Holland 1783 I, p. 858-872.
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Hof naar voren dat de zaak buiten de schuld van De Witte veel meer tijd in beslag
had genomen dan gebruikelijk was.62
De Witte had zich ook tot de Staten van Zeeland gewend met een gelijkluidend
gratieverzoek en het overleg tussen Holland en Zeeland zou de zaak lang ophouden.
Op 19 februari 1784 pas werd door een commissie van de Staten verslag uitgebracht
over de adviezen van de procureur en het Hof. De overweging van het Hof over de
lange looptijd van het proces werd overgenomen en strafvermindering werd mogelijk
geacht. Na nieuw overleg met de Zeeuwen besloten de Hollandse Staten op 20 april
1784 De Witte de doodstraf en iedere andere straf op een schavot kwijt te schelden
en het voor het overige aan het Hof over te laten. Zeeland stemde hiermee in.63
Ook voor Van Brakel werd een gratieverzoek ingediend en wel door zijn moeder,
Jannetje van Tol, maar de procureur, het Hof en later de Staten waren eensgezind:
het werd op 19 april 1784 van de hand gewezen.64
Op 7 mei 1784 nam het Hof van Holland een beslissing in de zaken tegen De Witte
en Van Brakel, op 21 mei werd het vonnis uitgesproken. De rechtbank verklaarde
De Witte ‘vervallen te zijn van zijne Militaire Charge en Inhabil om int vervolg
immer den Lande te dienen. Condemneert denzelven voorts, om voor den Tijd van
6 Jaaren in een verseekerde plaats binnen de provincie te worden gedetineert.’ Verder
zou na het uitzitten van zijn straf eeuwige verbanning volgen uit de provincies
Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht. Op verbreking van de verbanning kwam een
zware straf te staan. Tenslotte moest hij nog de kosten van de gevangenhouding
betalen.65
Van Brakel werd veroordeeld tot een publieke geseling onder de galg met een
strop om zijn hals en brandmerking, en tot een vrijheidsstraf van 25 jaar in een
tuchthuis, waar hij moest werken voor de kost. Verder wachtte ook hem na afloop
van zijn strafuitzitting verbanning, soortgelijk aan die van De Witte en ook hij moest
de kosten van gevangenhouding betalen.66
De Witte kwam er, de dreigende doodstraf in aanmerking genomen, met zijn zes
jaar genadig af, maar het zal desondanks een bittere pil geweest zijn. Dat was
uitgekomen dat het om een valstrik ging en dat van een landing of contacten met de
vijand helemaal geen sprake was geweest, had
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De adviezen van de procureur en van het Hof in de Resolutien van Holland 1783 II, p.
1055-1062 en 1063-1074. ARA SvH 246).
ARA SvH 247, Resolutien 1784 I, p. 747-752. HvH 349 Resolutieboek 1784, p. 175-177.
Zie ARA SvH 246 Resolutien 1783 II p. 1146-1155, voor het rekest en de adviezen, en ARA
SvH 247 Resolutien 1784 I, p. 315-316, voor de beslissing van de Staten.
ARA HvH 349 Resolutieboek 1784, p. 197-199 en 200-201. Verder HvH 5667 voor de
criminele sententies 1784-1789.
Zie noot 65.
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hem wel iets geholpen, maar hem niet behoed voor een lange gevangenisstraf. Van
Brakel was in Zeeland op zoek geweest naar iemand die zijn ongeloofwaardige
verhalen tegenover de Hollandse raadpensionaris geloofwaardig konden maken. In
de door schulden geplaagde vaandrig had hij een gemakkelijk slachtoffer gevonden.
Dat Van Brakel sluw was, blijkt wel uit het feit dat hij Van Bleiswijk enkele weken
en het Hof van Holland enkele maanden om de tuin wist te leiden.
Tussen De Wittes aanhouding en de veroordeling lagen twintig maanden, terwijl
zowel de Krijgsraad als het Hof binnen enkele weken klaar waren met de zaak. De
meeste tijd verliep met de twist over de jurisdictie (oktober-december 1782), het
onderzoek naar Van Brakels verhalen (oktober 1782-april 1783) en de behandeling
van het gratieverzoek (mei 1783-april 1784), vooral doordat het overleg met Zeeland
tijdrovend was. Al met al zal De Witte een moeilijke tijd hebben doorgebracht. Hij
was negentien jaar toen hij werd aangehouden, leefde maandenlang in de wetenschap
dat hij het met de dood kon bekopen en zag zijn familie (vader, stiefmoeder, broers
en zussen) naar Rusland vertrekken, terwijl hij nog in afwachting van het vonnis
was.
De publieke opinie, voor zover die weerspiegeld werd in pamfletten, was op De
Wittes hand, al bleek dat pas duidelijk toen Van Brakels verhaal een luchtballon
bleek te zijn. Al in 1782 legde een dichter onder het pseudoniem Philateles vol
mededogen de volgende woorden in de mond van De Witte:
Hoe werd ik niet ontroerd, toen mij die zak met Geld
Dat lokaas voor mijn Jeugd, zoo schandig werd gegeven.67

En de schrijver van het biografische pamflet over Van Brakel kon in 1784, nadat die
zijn intrek had genomen in het tuchthuis te Gouda onder het portret van Van Brakel
schrijven:
Zie, in dit Beeld, een schelm, door 't gansche Land berucht;
Een snoode Valschäart, die, door Geldzucht aangedreeven,
Een Jongling bracht ten Val, Zelfs in 't gevaar van 't Leeven
't Is BRAKEL, volgens recht gestraft en thans getucht.68
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De Vaendrig De Witte, of het onnoozel offer van 't gevloekt verraad in zijnen Kerker.
[Dordrecht, A. van Drongelen, 1782. p. 4. (ex. UB Amsterdam)
Pieter Brakel, of de gevolgen der geldzucht. Zynde eene echte en waare leevensbeschryving
van zyn persoon, caracter en byzonder van het laatste berucht geval met hem en de Witte
wegens het vermeende landverraad, voorgestelt in gemeenzaame gesprekken, tusschen
differente persoonen, alle zyner zaaken kundig. Verrykt met zyn extra welgelykend portrait.
Amsterdam enz., D. Schuurman, enz., [1784]. ex. UB Amsterdam. Het citaat tegenover de
titelpagina. De warme sympathie van de schrijver met de Witte blijkt uit p. 51-61.
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1784-1790: Gevangenpoort
Toen De Wittes gevangenisstraf van zes jaar inging, was hij 21 jaar. Zijn moeder
was al gestorven, zijn vader met het gezin naar Rusland vertrokken. Andere familie
woonde buiten Amsterdam. Hem wachtte - na zes jaar Gevangenpoort - een eeuwige
verbanning naar de buitenprovincies. De weg naar een militaire carrière was
afgesloten; hij had onderwijs genoten, maar geen vak geleerd; zijn familie was niet
bemiddeld.69
Vanaf zijn intrede in de Gevangenpoort had De Witte van doen met Willem
Budding, die drossaart en cipier was, na 5 mei 1784 met cipier Jacob Zehender. Deze
kreeg bij zijn aantreden een aantal strengere voorschriften opgelegd, waardoor zeker aanvankelijk - het verschil met het gemakkelijke regiem van Budding door de
gevangenen gevoeld werd.70 De Witte moest na zijn veroordeling zelf de
verblijfskosten betalen: 18 stuivers teerkosten per dag (in 1784 nog verhoogd tot
22), 3 stuivers voor beddegeld en dan nog een bedrag voor turf, kaarsen, wijn,
brandewijn of jenever. Hij richtte zich direct tot het Hof om kwijtschelding van die
kosten te verkrijgen.71 Bezoek mocht hij ontvangen en - al was er weinig familie in
de buurt - er waren wel kennissen en relaties van de familie. De cipiers hadden aan
bezoekers een bijverdienste, dus waren zij in veel gevallen niet streng.
Dankzij de gedrukte werken van De Witte weten wij dat hij zijn dagen (groten)deels
vulde met literaire werkzaamheden. Daarin vond hij een bezigheid die met niet al te
veel moeite in de gevangenis kon worden vervuld: een tafel en een stoel had hij, over
papier, pennen en inkt hoefde hij slechts de cipier te raadplegen. Het al geciteerde
versje ‘Slegten Teid’ van 1782 dateert al van voor zijn arrestatie, de volgende proeve
van dichtkunst kennen wij uit december 1784, een bruiloftzang voor Jacobus Scheltus
en Wilhelmina Zoodaar.72 Een tweede gelegenheidsgedicht, op het verdrinken van
zijn broer Fredrik Hendrik in augustus 1785, bewijst dat het De Witte ernst was met
zijn pogingen om dichter te worden.73 Het gedicht is interes-
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Grootvader de Witte, die tot zijn dood op Crevecoeur woonde, liet bij zijn dood meer schulden
dan baten achter, waarom J.E. de Witte sr. van zijn rechten op de erfenis afzag. (GA
's-Gravenhage NA 4435, 287-291).
Zie C.G. Calkoen, ‘De Gevangenpoort of Voortpoort van den Hove’. In Die Haghe 1906,
p. 195 e.v.
Zie over de tarieven Calkoen p. 191-192 en 202-203. Het verzoekschrift in ARA HvH 4590,
verzoekschriften.
Zie de bibliografie van de Witte (1785).
Mogelijk apart verschenen in 1785, maar ook te vinden in Dicht-offer aan Themire (1788).
Zie de bibliografie.
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sant omdat er autobiografisch materiaal in verwerkt is. De Witte blijkt bovendien
vooruitgang te hebben geboekt als dichter: het gedicht op Fredrik Hendrik de Witte
is meer geslaagd dan de bruiloftzang uit 1784.
Het eigenlijke debuut van De Witte dateert van 1786 en is veel meer literair dan
de eerder verschenen gelegenheidspoëzie. Hij noemt Cephalide zelf ook ‘het eerste
werkje, dat ik van my ter Drukpersse overgeev’.74 De Witte liet zich voor Cephalide
in alles inspireren door Julia (1783) van Rhijnvis Feith en was nu ook prozaschrijver
geworden, zij het van een zeer bepaald soort: het onrealistische, sentimentele proza
dat in die jaren in de smaak viel, ook nog in een populaire vorm, die van de
briefroman. De besprekingen in het najaar van 1786 in de Boekzaal der Geleerde
Wereld en de Vaderlandsche Letter-oefeningen zijn mede ingegeven door medelijden
met de schrijver, die aanmoediging verdient en ‘zynen tyd in de gevangenis, tot nut
en vermaak zyner landgenooten, [zal] besteeden’.75 Op dit medeleven had De Witte
al gespeculeerd in zijn Voorbericht. In de jaren dat hij gevangen zat schreef De Witte
veel. We tellen tussen 1785 en 1790 vierentwintig uitgaven: romans, toneelstukken,
poëzie, gelegenheidsgedichten. En hij kon terecht bij boekhandelaars en uitgevers
in Den Haag, Leiden en Amsterdam, waaronder bekende uitgeversadressen. In die
jaren tellen wij meer dan tien verschillende uitgevers/boekhandelaren. Het lijkt
onwaarschijnlijk dat hij dat literaire werk vanuit de Gevangenpoort zonder hulp van
anderen geplaatst kon krijgen, al was hem het corresponderen toegestaan. Hij zal als
beginnende schrijver hulp nodig gehad hebben van meer ervaren collega's, in veel
praktische zaken, waaronder de contacten met uitgevers, honoraria en dergelijke.
Een steun en toeverlaat werd hem in deze jaren zijn latere echtgenote, Maria van
Zuylekom, die zelf dichteres was en misschien via hun gemeenschappelijke literaire
belangstelling kennis met hem maakte. Toegang tot de Gevangenpoort was niet
moeilijk te verkijgen. Maria van Zuylekom was geboren in 1759, dochter van Jan
van Zuylekom en Agnita Ameur.76 Zij was de derde van vier meisjes en werd
opgevoed door haar stiefmoeder.77
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Cephalide, Voorbericht p. XIV, geciteerd naar de uitgave van 1789 die vermoedelijk een
restant van de uitgave van 1786 was. Zie de bibliografie (1786 en 1789).
Boekzaal der Geleerde Wereld 1786 II, p. 315-323; Vaderlandsche Letter-oefeningen I, p.
478.
Doop op 29 juli 1759 te Voorburg (RA Zuid-Holland DTB Voorburg).
Andere kinderen uit het eerste huwelijk: Maria (8-5-1755), Anna Hendrietta (4-4-1756),
Theodora Aletta (23-8-1761) RA Zuid-Holland DTB Voorburg. Johannes van Zuylekom en
Johanna ter Brake, ondertrouw 18-4-1762 Den Haag. Zij kregen twee dochters en twee zonen.
(DTB Voorburg 1763, 1764, 1766 en 1771).
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Maria was in 1788, nog geen dertig jaar, lid van het Utrechtse Dicht-genoot-schap
‘Vlijt is de voedster der wetenschappen’ en het Haagse genootschap ‘Kunstliefde
spaart geen vlijt’. In datzelfde jaar was een bundel Mengelingen van haar uitgekomen
bij Isaac van Cleef in Den Haag, de boekverkoper/uitgever die in hetzelfde jaar
verschillende titels van De Witte uitgaf.78 Juist 1788 was voor De Witte een belangrijk
literair jaar. Hij kende Maria misschien al in 1787. Zij woonde toen bij haar ouders
op de Honaart te Voorburg.79 In 1788 was Maria van Zuylekom al een regelmatig
bezoeker van De Witte. Zij schreven samen een roman-in-brieven (Henriëtte van
Grandpré) die in 1789 uitkwam. Maria deed ook kopieerwerk voor haar toekomstige
echtgenoot.80 In 1789 schreven zij samen een brief naar het bestuur van het
dichtgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt.81 Toen was de relatie tussen De Witte
en Maria van Zuylekom al innig. Hun eerste kind (gedoopt in mei 1790) was in 1789
al geboren, want in oktober 1790 werd al een tweede kind van hen gedoopt.82 Het
geeft een aardig beeld van de omstandigheden waaronder De Witte en zijn geliefde
in de Gevangenpoort konden leven. Zelfs uit de schaarse gegevens over Maria van
Zuylekom valt al af te lezen dat zij een zelfstandige en onconventionele vrouw was.
Het feit dat zij als ongehuwde vrouw, die getuige haar erkenning als dichteres een
goede scholing had gehad, voor de gevangen Jacob Eduard koos en zich zo met een
maatschappelijk verstotene identificeerde, wijst in die richting.
In de contacten tussen het Haagse genootschap Kunstliefde en De Witte speelde
Maria van Zuylekom een rol. De Witte zelf werd niet tot lid uitverkoren, wat
ongetwijfeld samenhangt met zijn maatschappelijke status als ‘landverrader’. Maria
werd op 13 september 1788 buitengewoon lid. Daarvoor had de Witte al een prijsvers
ingezonden (1788) dat overigens niet bekroond werd.83 In 1789 vroeg hij de
medewerking van het genootschap bij
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Mengelingen, in proza en poëzij: door Maria van Zuylekom. 's-Graavenhaage, Isaac van
Cleef. 1788. 8o. XVI + 121 + [I] p. (UB Amsterdam 569 G 56 (1), SB Haarlem 84 H 50).
Haar bibliografie omvat 20 nummers.
Daar ondertekende zij het gedicht ‘Schets of bespiegeling, over het heil aan Nederland
geschonken, in den jaare 1787’, In Gedenkzuil, opgericht, ter nagedachtenis van Neêrlands
heil en Oranjes zegepraal. [...] Rotterdam, Johannes Hofhout en Zoon, 1788. 8o. p. 149-153
(GA 's-Gravenhage S.n.17).
GA 's-Gravenhage Arch. Kunstliefde 115, ingekomen prijsverzen 1788.
GA 's-Gravenhage Arch. Kunstliefde 49, brief van 6-6-1789.
Jacob Eduart, doop 23 mei 1790 te Rosmalen (RA Noord-Brabant Rosmalen Empel) en
Johanna Maria Agnita, doop 10 oktober 1790 te Zaltbommel (RA Gelderland doopreg.
Zaltbommel, RBS inv.nr. 1805).
GA 's-Gravenhage Arch. Kunstliefde 15, p. 96. Kunstliefde 115 Ingekomen prijsverzen 1788
bevat onder nr 9 een gedicht van De Witte, getiteld De verhevenheid van het Evangelie,
echter in een afschrift van Maria van Zuylekom.
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het samenstellen van een bundel De geest der Nederlandsche Dichteressen.84 De
contacten tussen De Witte en Kunstliefde werden zeer frequent toen hij optrad als
woordvoerder voor uitgeefster C. Doll-Egges te Amsterdam voor wie hij als redacteur
van een almanak optrad.85 In het zelfde jaar wierp hij zich op als woordvoerder van
twee dichteressen uit Bergen-op-Zoom, Adriana van Overstraten en Petronella Moens
en correspondeerde in hun naam met het bestuur van het genootschap. Zonder dat
zij het wisten werden zij tot buitengewoon lid van het genootschap uitverkoren op
voorspraak van De Witte en voor deze uitverkiezing bedankte De Witte uit hun naam.
Later, toen duidelijk was geworden dat De Witte zich had opgeworpen als
woordvoerder voor twee dames die mondig genoeg waren en die in het verre
Bergen-op-Zoom geen idee hadden van wat er in hun naam gezegd werd, gaven de
dichteressen in felle bewoordingen aan het genootschap te kennen dat zij zich door
De Witte en zijn vrouw bedrogen voelden. Adriana van Overstraten:
zijn [= De Wittes] vergaande leugens en bedriegingen aan mijne lieve
Vriendin Moens en mij gepleegt gaan alles te booven. Maar dit doet mij
nog plaizier nooit dit slegte koppel [= De W. en Van Z.] gezien of
gesproken te hebben.86
Het genootschap erkende de ‘alleszints snoode behandelingen, zo ten opzichte van
het Genootschap, als haar Persoon[= Adriana van O.], van den eerlooze de Witte,
[te hebben] verstaan.’ Van Zuylekom werd geroyeerd als lid.87 Toen ze een jaar later,
niet wetend van het royement, een boek toestuurde, kreeg ze het per ommegaande
terug.88 De Witte zelf kon niet geroyeerd worden, want hij had het niet tot lid van het
genootschap gebracht. Over zijn motieven voor dit bedrog tasten wij in het duister.
Het enige zichtbare voordeel voor De Witte was een hechtere band met het
dichtgenootschap, waarvan hij toch nooit lid kon worden. Enige voldoening smaakte
hij wel van twee gedichten die hij op prijsvragen van het genootschap had ingezonden
en die weliswaar niet werden bekroond, maar toch in de bundels van het genootschap
waren verschenen.89
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Kunstliefde 49, brieven van De Witte van 18 mei en 6 juni 1789. Ook Kunstliefde 16, notulen,
p. 50-51. De bundel is niet verschenen. Vermoedelijk had De Witte wel de hand in de
totstandkoming van de Almanak voor vrouwen door vrouwen (1795 e.v.).
Kunstliefde 49, 2-12-1789 en 12-12-1789. Idem 50, 22-11-1790.
Kunstliefde 51, brieven van 13 mei en 13 juni 1791.
Kunstliefde 18 (notulen) 4 en 30 juli 1791.
Kunstliefde 52, brief van Maria van Zuylekom van 12 juni 1792. Kunstliefde 92, minuutbrief
aan M.van Zuylekom van 25 juni 1792.
Zie bibiliografie 1790 en 1796. In het Arch. Kunstliefde zijn verschillende handschriften en
brieven van De Witte te vinden.

Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leeven

30

Inschrijving van ondertrouw van J.E. de Witte en Maria van Zuylekom ('s-Gravenhage 9 mei 1790)
GA 's-Gravenhage RA 768 p. 197).

Het schrijven, de contacten met schrijvers en dichters, met uitgevers en bestuursleden
van het dichtgenootschap, deze literaire bezigheden vulden de dagen van De Witte
en de tijd in de Gevangenpoort ging er sneller door om. Hij had in de Gevangenpoort
interessant gezelschap aan de politieke gevangene Jean Henri des Villates die in
Cornelia Lubertina van der Weyde een vriendin kreeg met wie hij, net als Jacob
Eduard en Maria, een roman-in-brieven schreef, getiteld Henry en Louize. Dat
schrijven gebeurde misschien ook gezamenlijk in de gevangenis. Cornelia van der
Weyde trouwde met haar compaan na zijn vrijlating in 1795, ook zij hadden toen al
een kind. De geschiedenis van De Witte en zijn vrouw herhaalde zich.90
Met het oog op zijn vrijlating en het aanstaande huwelijk waren De Witte en Maria
van Zuylekom op 9 mei 1790 in Den Haag in ondertrouw gegaan. De Witte mocht
ook voor die gelegenheid de Poort niet verlaten.91 Pas op 21 mei 1790 was hij vrij.

1790-1807: Verbannen
Na zijn vrijlating ging Jacob Eduard met zijn aanstaande echtgenote en een zoon van
vermoedelijk nog geen jaar oud naar Brabant waar zij in Rosmalen een oom en tante
hadden: Johanna Jacoba de Witte en Johannes Esser, secretaris van Rosmalen en
Nuland. Daar werd eerst op 23 mei 1790 de zoon gedoopt: Jacob Eduard (de vierde
in een rij) en daags daarna het hu-
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Zie het in nt 4 genoemde Des Villates en France et aux Pays-Bas p. 32-37.
GA 's-Gravenhage NA 4435 p. 125-126 akte bij notaris J.W. van Alphen waarbij Matthijs
van Geitenbeek als representant van de Witte werd aangewezen. Ondertrouw Recht. Arch
768 f. 197, 9 mei 1790, eveneens GA 's-Gravenhage.
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Huwelijksinschrijving van J.E. de Witte en Maria van Zuylekom (Rosmalen 24 mei 1790) RA
Noord-Brabant Trouwboek Rosmalen (1712-1798) Rosmalen 4.
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welijk ingezegend.92 De Witte ging kort daarna naar Zaltbommel waar op 10 oktober
1790 het tweede kind, Johanna Maria Agnita, werd gedoopt.93 In 1791 verscheen
daar ook een nieuwe roman van De Witte, Martian en Jenny bij Hugo Hendrik de
Meyere. In 1792 was het gezin in Oss, waarvandaan Maria de Witte contact met het
Haagse Kunstliefde probeerde op te nemen. Zij bood het genootschap De Verlosser
aan, dat zij met Jacob had geschreven en haar roman Ismene en Selinde, en stuurde
een ‘vriendelijke groete van [haar] Echtgenoot’ mee. Maar zij kreeg de boeken
teruggestuurd en werd van het royement van 1791 op de hoogte gesteld.94 In Oss
werd ook het derde kind gedoopt: Johanna Henrietta Adriana, die de moeder zou
worden van de dichter J.J.L. ten Kate.95
De Witte probeerde door veel te publiceren een inkomen te verwerven en
respectabiliteit terug te winnen. Wij weten echter te weinig van schrijversinkomsten
in die jaren om ons een beeld te kunnen vormen. In de periode 1790-1815 verschenen
er 25 uitgaven: een roman, bundels proza en poëzie, gelegenheidsgedichten,
pamfletten en ook verschillende toneelbewerkingen. Voor Maria de Witte waren die
zelfde jaren de meest produktieve. Maar van de literatuur konden zij niet leven en
dus werd naar ander werk omgezien.
Van Oss ging De Witte naar Kesteren in de Betuwe, waar hij echter niet kon
blijven. Hij kon de fiscaal daar niet de gevraagde papieren overleggen96 en dus was
zijn aanwezigheid binnen de gemeentegrenzen niet gewenst. Hij ging daarop naar
Amsterdam, waardoor hij de verbanning verbrak, en werd daar in mei 1795 benoemd
tot redacteur (‘schrijver’) van de stadscourant, alhoewel op 1 februari 1796 al weer
ontslagen. Juist in deze periode 1793-1796 gaf de boekverkoopster C. Doll-Egges
verschillende werken van De Witte uit. Hij was dus als journalist en literator actief.
Misschien kreeg hij ook hulp van zijn tweelingbroer, Jan Gerrit, wijnhandelaar in
Amsterdam en in zeer goeden doen. Jan Gerrit de Witte werd echter eind 1795
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Doopgegevens, nt 82, het huwelijk staat vermeld in het trouwboek Rosmalen 1712-1798,
RA Noord-Brabant, Rosmalen 4.
RA Gelderland, Zaltbommel Nederd. Ger. doopreg. RBS inv.nr 1805.
GA 's-Gravenhage Kunstliefde 52, brief van 12 juni 1792 van Maria de Witte van Zuylekom.
Kunstliefde 92, minuuutbrief aan haar van 25 juni 1792.
RA Noord-Brabant, doopboek Nederd.Ger.gemeente Oss 1760-1810, Oss 11, 1792, f 19v.
Johanna de Witte van Haemstede publiceerde in 1814 een Lierzang, of aanmoediging, tot
vaderlandsliefde en dapperheid.
ARA HvH 5610 bevat brief van J. Schonck aan J.E. de Witte te Kesteren dd 1-8-1793. Het
zelfde nommer bevat een verhoor van De Witte van 9-5-1796 waarin hij de volgorde van de
woonplaatsen in de periode 1790-1793 anders opgeeft. Denkelijk vergist De Witte zich daar.
Wij houden de DTB-gegevens aan.
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gearresteerd wegens fraude, enkele jaren tevoren gepleegd als klerk van de
Weeskamer. Hij bleek het astronomische bedrag van ƒ80.000,- aan obligaties en
effecten te hebben verduisterd. Onder meer had hij daarmee Maria de Witte geholpen.
Op 28 april 1796 viel voor hem het vonnis: 30 jaar rasphuis, geseling, brandmerking,
verbanning.97 De Wittes tweelingbroer, die in de Fragmenten niet genoemd wordt,
was de tweede De Witte die in Amsterdam wegens oplichting in opspraak kwam.
Jacob Eduard vertrok met zijn gezin naar Den Haag om bij de Nationale Conventie
clementie te vragen voor Jan Gerrit. Waar Amsterdam zich kennelijk niet zo druk
om had gemaakt - hij kon er maandenlang rondlopen en zelfs betaald werk verrichten
-, dat ging in Den Haag niet goed. Hij werd er op 7 mei 1796 aangehouden wegens
de verbreking van zijn verbanning. Er volgde een bewogen beroep op het Hof om
hem de verbreking vrij te schelden: hij was naar Amsterdam gekomen om te helpen
bij de grote onderwaterzettingen, die de oprukkende Fransen moesten stuiten. Daarna
had hij in Den Haag met zijn advokaat Abraham van Twist de zaak van zijn
tweelingbroer besproken en vervolgens had hij twee maanden gewerkt voor majoor
F. van Bouchenröden, die bezig was met een plan tot verbetering van de financiële
situatie in de koloniën. De Witte vroeg opschorting van de verbanning omdat hij
naar West-Indië wilde vertrekken.98 Het Hof was echter van De Wittes ‘Patriotische
Sentimenten’ niet erg onder de indruk, evenmin als van ‘de diensten welke hij
voorgeeft aan zijn vaderland gedaan te hebben, waarvan Hij met veel ostentatie eenen
zeer grooten ophef maakt, en welke Wij liever niet al te nauwkeurig onderzoeken,
maar voor zijne verantwoording laaten.’99 De Witte kwam er echter genadig af. De
verbreking van de verbanning werd hem kwijtgescholden, maar de gevraagde
opschorting kreeg hij niet. Op 8 juni, na precies een maand op de Gevangenpoort,
was hij weer vrij.100
Waar de Witte heen ging, weten wij niet, ongetwijfeld zal hij Den Haag en Holland
snel hebben verlaten. Hij had misschien toen al contact met Willem Leurs, werkzaam
bij het Bureau van Gezondheid over de Armée en Hospitalen der Bataafsche
Republiek, want via deze vriend kreeg hij een aanstelling als magazijnmeester en
opzichter bij het Franse militaire hospitaal in Groningen. De aanstelling ging in op
20 april 1797 en op die dag
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GA Amsterdam Recht.Arch. voor 1811 478, p. 145, 160, 165, 180, 185, 189, 201, 355, 403
(confessieboek). Vonnis in Recht. Arch. voor 1811, 620, nr 36.
ARA HvH 5610 verhoor van 9 mei 1796, brief van 10 mei, brieven van 10 (rekest) en 12
mei. Ook HvH 354 Resolutien.
ARA HvH 445 Register van adviezen op rekesten f. 205-210. cit. op f. 208v.
ARA HvH 354 Resolutien, zie 23 mei en 6 en 8 juni 1796.

Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leeven

34
was De Witte (nu steevast De Witte van Haemstede, alsof hij daarmee de band met
het verleden had afgesneden) bezig met zijn voorganger Weber de inventaris op te
maken en de overdracht te regelen.101 De Witte kreeg er 49 gulden en 7 stuivers per
maand, verder vrij wonen, licht en vuur, en iedere vier dagen vlees en brood. Maria
de Witte en de kinderen volgden spoedig naar Groningen, maar nog geen drie maanden
later werd De Witte gearresteerd en naar de Aapoort gebracht. Hij had malversaties
met rijksgelden gepleegd.102 Leurs spoedde zich naar Groningen, vermoedelijk in een
poging om de zaak te sussen. Op 17 augustus liet hij de Groninger fiscaal van Wartum
echter weten dat De Witte niet zou worden teruggeroepen (naar Den Haag?) en dat
de zaak gewoon aan de justitie zou worden overgelaten.103 De Witte had zonder
toestemming materialen van het hospitaal verkocht en de opbrengst in eigen zak
gestoken. Verder had hij schoonmaaksters, was- en naaivrouwen, en werklieden op
papier meer dagen laten werken dan ze in werkelijkheid hadden gewerkt en het
verschil opgestreken. Het vonnis werd op 27 april 1798 uitgesproken: De Witte werd
eerloos verklaard, mocht het land nooit meer dienen en werd voor eeuwig verbannen
uit het voormalig gewest Stad en Lande. Er volgde beroep van zowel de procureur
als de veroordeelde, maar op 14 juli 1798 bleek het definitieve vonnis niet veel minder
zwaar: alleen de eeuwige verbanning werd er een van 10 jaar.104 De Witte vertrok uit
Groningen, waar hij een jaar had vastgezeten, met de zware last van een dubbele
verbanning. Het gebied waar hij zich kon vestigen werd steeds kleiner.
Van Groningen ging hij (rechtstreeks?) naar Zwolle waar hij korte tijd de kost
verdiende met meetkundelessen aan officieren van de Vijfde halve Brigade. Op een
rekest aan de municipaliteit om toestemming te verkrijgen om er te blijven wonen,
werd afwijzend beschikt.105 Het was alsof hij opnieuw verbannen werd.
Vermoedelijk ging Maria de Witte daarna met de kinderen naar Den Haag. Waar
het vierde kind (Johannes Lodewijk) is geboren en gedoopt, weten wij niet. Het moet
voor 17 november 1801 zijn, want dan noemt De
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RA Groningen Hoge Justitie Kamer (= HJK) 2192, nr. 1,2,174 en 175.
RA Groningen HJK 2198 nr 8 verder een ongenummerd stuk van 10 juli 1797, waarin Maria
de Witte moest opgeven wat van haar was en wat van het ziekenhuis.
Idem 2192 nr 30 en 31.
GA Groningen Groninger stedelijk rechtscollege III ii 6, crimineel protocol 27 april 1798.
RA Groningen HJK 2192, 19-5-1798 en 25-51798 voor het appel van De Witte. Sententie
in RA Groningen HJK 1970.
GA Zwolle, register van resoluties van de municipaliteit 1800-1801, 22-8-1800.
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Witte zich vader van vier kinderen.106 Maria de Witte kreeg van Generaal de Witte
uit Rusland een jaargeld van 600 gulden.107 De Witte probeerde zelf via Amsterdam
scheep te gaan naar Rusland, maar hij betaalde de heffing die voor het uitvaren
verschuldigd was, niet en werd van boord gehaald. Vanuit Breda richtte hij een
verzoek aan de Eerste Kamer van de wetgevende vergadering om de verbanning van
1784 opgeheven te krijgen. Hij wachtte echter het antwoord niet af, vertrok naar Den
Haag, waar hij op 1 september gearresteerd werd, weer vanwege de verbreking van
de verbanning.108 De procureur-generaal was snel klaar met zijn eis. De Witte diende
een tweede rekest in bij de Eerste Kamer, maar de commissarissen van het Hof van
Holland, gevraagd om advies, zagen geen aanleiding om clement te zijn.109 In arren
moede diende De Witte nog een rekest in, nu bij het Hof van de voormalige gewesten
Holland en Zeeland. Niets hielp. Op 24 november 1801 viel het vonnis: twee jaar
opsluiting en het voortduren van de verbanning.110 Meteen vroeg hij toestemming
om de straf in Den Haag te mogen uitzitten. Er werd echter besloten dat hij naar
Alkmaar zou gaan, waar de cipier, Nicolaas de Visser, voorwaarden voor de detinering
had gesteld die voor het Hof aanvaardbaar waren, want De Witte zelf kon de kosten
van de detentie niet betalen.111 De Witte was liever in Den Haag gebleven, omdat hij
redacteur was geworden van Den Politieken Blixem, een weekblad dat in die stad
werd uitgegeven, werk dat hij vanuit Alkmaar moeilijk kon voortzetten. Hij bedankte,
eenmaal in Alkmaar, voor het redacteurschap en begon een eigen Politieken Blixem
en zelfs een tweede tijdschrift Janus dat concurreerde met een al bestaande Janus.
De Witte had hier kennelijk in Alkmaar vanuit de gevangenis gelegenheid toe. Dit
liep teveel in het oog en de procureur-generaal greep in de rel, die ontstond rond de
Blixems en Janussen in door ze alle te verbieden en De Witte terug te halen naar Den
Haag.112 Maria de Witte had een maand tevoren toestemming gekregen om ook naar
Alkmaar te gaan. Zo was het gezin opnieuw gescheiden: hij in Den Haag, zij met de
kinderen in Alkmaar.113
Toen De Witte in 1803 vrijkwam, zocht hij het zuidelijker: hij ging naar
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En na 2 augustus 1797, getuige een ander verzoekschrift. Vergelijk RA Groningen HJK 2192
nr 24 van 2-8-1797 en ARA HvH 5610 dd 17-11-1801.
Zie ARA HvH 5610 verhoor van 1 sept. 1801.
ARA HvH 5610, verhoren van 1 en 3 september 1801.
ARA HvH 461, dd 30 oktober 1801.
ARA HvH 5610 bevat het hs van dit rekest. De Sententie in HvH 5670.
Bruinvis p. 7.
Over de tijdschriftenaffaire uitgebreid bij Bruinvis, p. 8-14.
GA Alkmaar SA 153 Memoriael-register f. 60r.
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Antwerpen, waar hij tot eind februari 1804 verbleef en met stille trom verdween
onder achterlating van onbetaalde rekeningen.114 Op de terugweg naar het Noorden
liet hij in Putte de vrouw van Michiel Hendriks, een ex-medegevangene in de
Gevangenpoort, bij zich komen en maakte haar twee Zeeuwse rijksdaalders en enkele
goederen afhandig die hij aan Hendriks zou gaan brengen. De vrouw, Helena van
Hien, gaf in goed vertrouwen alles af, maar haar man zag van geld noch goederen
iets.115 De Witte zelf reisde via Den Haag en Amsterdam naar zijn gezin in Alkmaar,
waar hij in overleg met advokaat van Twist en Maria orde op zaken wilde stellen om
vervolgens naar Gelderland te vertrekken. Voor hij echter zijn zaken in orde gemaakt
had, werd hij weer gearresteerd: in Alkmaar deze keer, en opnieuw naar de
Gevangenpoort overgebracht.116 Het bedrog van Helena van Hien en de schulden in
Antwerpen bleven buiten beschouwing, maar de verbreking van zijn eeuwige
verbanning leverde drie jaar tuchthuis op. De Witte ging naar Gouda.117
In Gouda knoopte hij betrekkingen aan met de binnenmoeder van het tuchthuis,
die de regenten tot daden noopten. In hun rapport heet het dat De Witte zich niet
heeft ontzien om
zeer onbehoorlijke, en aan een getrouwd Manspersoon ongepermitteerde
liaisons te contracteeren, althans die Vrouw [= de binnenmoeder] op eene
schandelijke wijze te amuseeren en bedriegen, en dat wel, naar het schijnt,
met concurrentie en overleg van zijne eigene huisvrouw; zulks dat gemelde
Regenten zich verplicht hebben gerekend, om dien Geconfineerden te
verplaatsen.118
Daarna bleef het kennelijk rustig in Gouda want in de stukken van het Hof van
Holland komt men de Witte niet meer tegen. Hij mocht, na afloop van deze drie jaar,
met instemming van het Hof enige tijd in Alkmaar verblijven om zijn zaken met
Maria de Witte te regelen. Het zelfde jaar, op 17 augustus nog, werd hij opnieuw
gearresteerd en wel als een ‘onbeschaamde en waarlijk zeer gevaarlijke Bandit’ door
de baljuw van Hoge en Lage Zwaluwe, om vervolgens overgegeven te worden aan
Den Haag.119 Hij ging opnieuw naar de Gevangenpoort. Jacob Eduard verweerde zich
dit maal op een heel andere manier. Hij had zich vergist in het Hollandse grondgebied
en gedacht dat de beide Zwaluwes tot de Baronie van Breda behoorden. Het Hof
vond de ver-
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Brief van 18 april 1804 in ARA HvH 5625.
Brief van H. van Hien aan Michiel Hendriks van 13 maart 1804 plus een ontvangstbewijs
van 2 maart 1804, getekend door De Witte, in ARA HvH 5625.
De Witte werd verhoord op 29 mart 1804, ARA HvH 5625.
ARA HvH 5671, criminele sententiën, 15 juni 1804.
ARA HvH 365, 11 december 1805, Rapport.
ARA HvH 367, 19-8-1807.
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klaring aannemelijk en zo kwam De Witte met een waarschuwing vrij.120
Hij vertrok weer uit Den Haag. We weten niet waarheen. Maria de Witte woonde
tot 1809 in Alkmaar en vertrok toen met haar kinderen naar Haarlem.121

1807-1853: Spoorloos
Terwijl we in archieven op vele plaatsen sporen hebben kunnen terugvinden van De
Wittes leven tot 1807, al zorgden vooral zijn contacten met de justitie voor deze
navolgbare sporen, na 1807 worden de gegevens heel gering. Met nog bijna 46
levensjaren voor de boeg - De Witte stierf in 1853 op 90-jarige leeftijd - blijft het
tweede deel van zijn leven voorlopig onbeschreven. Hij publiceerde na 1807 nog
wel, veel minder echter dan in de produktiefste jaren 1785-1805. In 1814-1815
kwamen er een paar pamfletten uit, maar daarna werd het stil. De Fragmenten werden
geschreven, maar niet gepubliceerd. In 1828-1829 stuurde hij brieven en gedichten
naar zijn Goudse weldoener, de verzamelaar G.J. Beeldsnijder. De brieven zelf zijn
ook in Gouda geschreven.122 Twee handschriften uit 1827, Morgenzang in den kerker
en Avondzang in den kerker, doen ons alweer denken aan een verblijf in een
gevangenis. Deze gedichten kunnen natuurlijk ook terugblikken zijn.123
Toen Maria de Witte in 1831 in Den Haag overleed, was de verblijfplaats van haar
echtgenoot onbekend.124 In dezelfde stad overleed in 1838 haar oudste zoon.125 Jacob
Eduard zelf woonde er, in ieder geval vanaf 1845, in het huisgezin van zijn oudste
dochter en haar man, Jan Herman ten Kate.126 Wanneer zijn verbanningen zijn
opgeheven, weten wij niet. Mogelijk hebben de nieuwe staatkundige verhoudingen,
na afloop van de Franse tijd, een verandering in De Wittes zwerversbestaan te weeg
gebracht. Maar als dit zo is, waarom was dan in 1831 zijn verblijfplaats onbekend?
Dat wijst er eerder op dat hij nog steeds een banneling was. Op 14 juni 1853
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Memorie van de Witte in ARA HvH 5637, dd 25-8-1807. De beslissing van het Hof in HvH
367 dd 28-8-1807.
GA Alkmaar, arch. Herv. Gemeente, lidmatenboek, register, waaruit ook blijkt dat de twee
dochters in 1808 belijdenis deden en Jacob Eduard, de oudste zoon, zich in 1809 weer bij
zijn moeder voegde, na enige tijd in Den Haag te hebben gewoond.
UB Amsterdam hs 25 V 1-4; KB 's-Gravenhage 121 D5 64.
KB 's-Gravenhage 78 F 62 (2).
GA 's-Gravenhage, akten overlijden 1831, dl. 1, p. 42 \ 25. Datum: 7 april 1831.
Jacob Eduard de Witte. Zie GA 's-Gravenhage, overlijdensregister 1833-1842, 24-9-1838.
GA 's-Gravenhage bevolkingsregister 1845, wijk F nr 273. De registers van 1823-1835 en
1836-1845 vermelden De Witte niet.
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werd in Den Haag aangifte gedaan van zijn overlijden.127
Deze uiterst summiere gegevens over de tweede helft van De Wittes leven kunnen
ongetwijfeld worden aangevuld, na verder archiefonderzoek. Of het gegevens zal
opleveren die de afwisselende eerste helft van zijn leven zullen evenaren, moet
betwijfeld worden. Wij vermoeden dat De Witte na 1807, mogelijk geholpen door
zijn opgroeiende kinderen, een teruggetrokken leven heeft geleid. Met de justitie had
hij tussen 1782 en 1807 te veel te maken gehad om nog risico's te lopen. De jaren in
de gevangenis: Den Haag, Alkmaar, Gouda, zullen als een bittere herinnering op
hem zijn blijven wegen. Toch blijft het onbevredigend dat de tweede helft van zijn
leven een lege plek is. Wat wij hebben kunnen toevoegen aan het in de Fragmenten
al beschreven periode 1763-1790 geeft een indruk van de persoon van Jacob Eduard
de Witte, ook al is het fragmentarisch, en dan vooral van het gebroken leven dat na
1790 maatschappelijk niet gerehabiliteerd kon worden. Uit dat beeld komt hij niet
alleen naar voren als een onvoorzichtige militair die met zijn leven speelde, maar
ook als een onbetrouwbaar persoon en als oplichter, kanten van zijn karakter die in
de Fragmenten onbeschreven zijn gebleven. Hoe hij de verbanningsverbrekingen,
de oplichting van het ziekenhuis in Groningen en nog andere zaken in een tweede
deel van zijn Fragmenten had moeten schoonpraten, moet onbesproken blijven. Zo'n
tweede deel werd nooit geschreven.

Verantwoording
Deze uitgave volgt nauwkeurig het handschrift van de Fragmenten, dat wordt bewaard
in het Algemeen Rijksarchief in 's-Gravenhage.128 Na de gedeeltelijk publikatie door
Th. Jorissen in 1878 is dit de eerste integrale editie.
Het handschrift is duidelijk bedoeld geweest als kopij voor de uitgave die De Witte
in 1826 voor ogen stond. Het is echter geen net handschrift, er zijn vele doorhalingen
en correcties, terwijl de spelling en interpunctie slordig en inconsequent zijn. Hoewel
wij beseffen dat in de uitgave van 1826, als die er ooit was gekomen, veel van deze
inconsequenties en slordigheden zouden zijn gesaneerd door de zetter, hebben wij
hier de voorkeur gegeven aan een uitgave die het handschrift op de voet volgt.
Van dit principe zijn wij alleen afgeweken als de tekst moeilijk te volgen was.
Ingrepen in de tekst zijn dan echter met rechte haken [] verantwoord. In het geval
van doorhalingen en correcties van de schrijver, hebben wij
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GA 's-Gravenhage, overlijdensregister 1853, nr 969.
Zie noot 1.
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altijd gekozen voor de laatste lezing. De daarmee vervallen eerdere lezing is alleen
in een noot onder aan de bladzijde opgegeven als de eerdere versie een significante
verandering had ondergaan.
De spelling van De Witte hebben wij alleen gecorrigeerd in het geval van enkele
storende verschrijvingen die door het lezende oog niet direct vanzelf worden
gecorrigeerd. Zoals Le[c]tur voor Letur, wein[i]g voor weing.
De interpunctie is bijna ongewijzigd overgenomen. Alleen op enkele plaatsen
hebben wij een wijziging aangebracht, en dan nog alleen als de (ontbrekende)
leestekens de lezer op een verkeerd spoor zouden kunnen zetten.
- schuine strepen in het handschrift zijn weergegeven als ronde haakjes ().
- de dubbele punt als afkortingsteken (Z:H:) is weergegeven als gewone punt.
- de liggende streepjes aan het einde van de zin, na de punt, zijn vervallen.
- cursivering (enkele onderstreping in het hs) is uitgevoerd.
- dubbele onderstreping is weergegeven met kapitalen.
- de aanduiding voor rangtelwoorden (5de, 5e en varianten) is weergegeven met
een enkele e (5e).
- de I en de J als hoofdletters (door elkaar gebruikt) zijn aangepast aan ons gebruik,
dus Julia voor Iulia en J. Allart voor I. Allart.
- de y en ij zijn altijd weergegeven als ij, tenzij de y in eigennamen voorkomt.
Dan is deze gehandhaafd.
- terwille van de uniformiteit hebben wij de schrijfwijze van de hoofdstuktitels
(afwisselend romein en cursief, onderkast en klein kapitaal) gelijkgetrokken.
Door een telfout van De Witte ontbreekt Fragment 5. Dit hebben wij zo gelaten.
Deze uitgave komt voort uit een onderzoek dat werd verricht in het kader van een
afstudeerproject in 1978 en een erop gevolgde literair-historische opdracht van het
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (destijds C.R.M.). Wij zijn
bijzondere dank verschuldigd aan Dr. A.N. Paasman (Putten), die vanaf het begin
van het onderzoek als stimulator, raadgever en criticus optrad. Een woord van dank
ook aan alle medewerkers van bibliotheken en archieven die met onophoudelijk
geduld boeken en archiefstukken aansleepten. Wij mogen niet nalaten te noemen de
medewerkers van het Algemeen Rijksarchief en het Gemeente-archief in Den Haag
en de Universiteitsbibliotheek en het Gemeente-archief te Amsterdam. Tenslotte
danken wij de heer en mevrouw F.A.J. Enschedé (Den Haag), Dr. J. Kloek (U-trecht)
en de Stichting Enschedé (Haarlem). Als laatste dank aan mevrouw Penny Larasati
(Jakarta) voor haar geduldige, technische hulp.
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Afkortingen
ARA

Algemeen Rijksarchief

arch.

archief

ed.

editie

GA

Gemeente-archief

HJK

Hoge Justitiekamer

HMK

Hoge Militaire Krijgsraad

HvH

Hof van Holland

KB

Koninklijke Bibliotheek

NA

Notarieel Archief

NNBW

Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek

RA

Rijksarchief

SA

Stadsarchief

SB

Stadsbibliotheek

SvH

Staten van Holland

SvZ

Staten van Zeeland

UB

Universiteits-Bibliotheek
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Jacob Eduard de Witte
Fragmenten uit de roman van mijn leeven
‘Ja, dikwerf, dikwerf, Groote God!
In 't veege midden mijner kwalen,
In 't prangen van mijn IJslijk Lot,
Voelde ik Uw' invloed in mij dalen!
Hoe dikwerf hing een droppel Zweet,
Die brandend langs mijn Voorhoofd gleedt,
Op de Uitgeteerde - doodsche Kaaken;
Maar 't vast geloof, een stille Zucht,
Vertrouwend aan mijn borst ontvlucht,
Kost 't Somberst hol me een Eden maaken!’
De Witte
Prijsverhandeling: De Invloed van een Vast geloof aan de Voorzienigheid1

1

Het gedicht verscheen in 1789 in De Wittes bundel De harmonie der schuldelooze liefde.
Hij stuurde zijn gedicht in 1787 in op de prijsvraag, uitgeschreven door het Leidse
dichtgenootschap Kunst wordt door arbeid verkreegen.
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Handschrift van J.E. de Witte, Begin van zijn Inleiding. ARA 's-Gravenhage Aanw. Eerste Afd. 1879
A XII, p. 3.
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Inleiding
Men verwondere zich niet over de Titel die ik aan de volgende Brochures geef; ik
kan, om zeer veel reden, geene volledige Beschrijving van mijn Leven, immers voor
als nog, leveren; maar ben verplicht mij bij Fragmenten uit hetzelve te bepaalen; en
wel voornamelijk om dat ik, eene volledige Beschrijving willende publiek maaken,
ik daarin daadzaaken zoude moeten brengen, en de naamen van Persoonen noemen,
die, of voorweetend of bij toeval, veel hebben bijgedragen, om mijnen Leefweg met
doornen te bestrooien en veele bloedige traanen aan mijne oogen te ontwringen, of
liever van mijn hart afteknarpen; doch voor wier achtingwaardige Familjen ik te veel
eerbied gevoele, dan dat ik de Nagedachtenis hunner Bloedverwanten aan de
verontwaardiging der Nakoomelingschap, door hen te ontmaskeren, zoude
blootstellen; en ik vertrouw dat ik hierin den bijval van ieder weldenkend mensch
zal erlangen.
Had ik alléén met mij zelve te raadpleegen, gewis zoude ik nimmer een woord
over mijne Lotgevallen aan de publieke naleezing hebben overgegeven: ik zoude,
voor zoo verre zij waereldkundig zijn, mijne verdediging aan eene Rechtvaardige
en onzijdige Postèriteit hebben overgelaaten, en mijne wraak (men vergunne mij die
uitdrukking) aan die eigene Vergeldende Voorzienigheid, die mij zoo merkbaar, zoo
beslissend duidelijk, in alle mijne Rampen ondersteund [heeft], mij den moed en
kracht geevende om dezelve, ook toen het Zwaard boven mijn hoofd blikkerde, met
gelatenheid te dragen, hebben toevertrouwd; doch Vader van een Talrijk Huisgezin,
en aan het Hoofd eener Oude Patrische Nederlandsche Familje staande, zijn het de
eer mijner Kinderen, mijner Kindskinderen en mijner aanzienlijke Bloedverwanten,
die mij den plicht opleggen, om deze bladeren te moeten schrijven en algemeen te
maaken. En deeze reden, even waar als voor mij gewichtig, meene ik dat als voldoende
zal worden beschouwd?
Ik kan niet denken dat men het Spreekwoord: Qui S'excuse S'accuse bij het leezen
dezer Fragmenten op mij toepasselijk zal kunnen maaken, noch mij verdenken van
eene Schrijflust die mij tot tijdverdrijf verstrekte of de beöoging van eenig Pecuneel2
voordeel ten doel hadt, want in de voorstaande

2

geldelijk.
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regels gaf ik reden voor de uitgave dezer Boekstukken, en daar ik reeds meer dan
een Dertigtal Boekdeelen3, over onderscheidene Letterkundige Onderwerpen, in het
licht gaf, en reeds veele jaaren voor het groter gedeelte de Pen als Schrijver en Dichter
heb nedergelegt, zoude mij, op mijnen hoogen Ouderdom, zonder gewichtige reden
daartoe te hebben, het verlangen niet bekruipen, om mij aan de Vitterijen der
Boekbeöordeelaars en de Critici der waanwijsheid te wagen.
Tot het zamenstellen dezer Bladeren heb ik niet vele Bouwstoffen nodig; ik behoef
de daarin vervatte Onderwerpen niet in eenig Chimère4 optedelven, ik heb enkel
hiertoe mijn geheugen, mijne eigene ondervinding, en de eenvoudige onöpgesmukte
waarheid te raadpleegen, en ik verzeker dat ik deze Gitzen op den weg, die ik mij
voorstel te doorwandelen, getrouw zal volgen.
Dikwerf, als mij eenig geval gebeurde, dat niet dagelijks in den Algemeene Kring
der menschelijke Lotgevallen voorvalt, bevong mij de lust om 'er het Romantike van
natespeuren; en dan vondt ik meestal het gezegde van zeker Opmerkzaam
Menschenkenner: Er zijn geene Romans, alles kan gebeuren, aan mij zelve bevestigd,
en daaröm schrijf ik aan het hoofd dezes: Roman van mijn Leven.
Verder heb ik niets aantemerken: ik schrijf dit Boek zonder wraakzucht of
bijzondere Vete tegen iemand te koesteren, noch met het voornemen om iemand,
ook niet mijne grootste Vijanden, te hoonen. Aan den Avond van mijn Leven, reeds
waggelende naar het Graf, en na zoo lang geduldig geleden en gezweegen te hebben,
kan men dit niet in mij veronderstellen; ten waare men elke verdediging van onschuld,
laster en elke openbaring van ondergaan onrecht, eenen hoon of aanranding van eens
anders goeden naam wilde noemen, en dit toch, vertrouw ik, dat nimmer in het
karakter van eenigen Vriend van waarheid en orde kan vallen.

Fragment 1
Iets over mijne voorouders en ouders
Die menschenkenneren hadden gelijk welken gezegd hebben, dat niets belagchlijker
is noch eenen bekromperen Geest aanduid, dan wanneer men zich verhovaardigd,
gesprooten te zijn uit een Geslacht, dat zich door edele en groote daaden heeft
beroemd en bij het Vaderland, of in eenige andere

3
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De bibliografie van De Witte omvat 63 nummers, waaronder 43 zelfstandige uitgaven.
droombeeld.
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betrekking, heeft verdienstelijk gemaakt: ieder Mensch behoorde zijn Adeldom in
zijn eigen hart en in zijne eigene daaden omtedragen en te doen uitblinken. Wel mag
men zich, daar het pas geeft, op eene onöpgeblazene wijze als de Afstammeling van
zoodanig een beroemd Geslacht doen kennen, maar nimmer voorderen dat onze
Landgenooten of andere onzer Medemenschen, ons alleen om dat wij uit het bloed
van Edelen geboren zijn met onderscheiding behandelen en eerbied toedragen; en
daar nu deeze stelling ook de mijne is, zal ik niets van mijne geboorte zeggen, noch
die groote en verdienstelijke Mannen aanhaalen, die uit mijne Familje gesprooten
zijn; mijn naam aan het hoofd dezer Brochures geplaatst, is voldoende om de Waereld,
en vooral den Nederlander, die met de Geschiedenis van zijn Vaderland bekend is,
te doen weeten tot welk Geslacht ik de eer heb te behooren.
Alleen van mijn Grootvader5, den Vader mijns Vaders, en van mijn Vader6 zelve,
zal ik, tot duidelijker verstand der volgende bladzijden, een paar regels dienen te
zeggen. Een paar Regels die als zoo veele wenken ter leering voor veele Ouders
moogelijk zullen kunnen verstrekken.
Mijn Grootvader, wiens Vader als Kolonel der Hollandsche Gardes en Adjudant
Generaal van Willem de Vierde, Prins van Oranje Nassau, Erf-stadhouder, Kaptein
Generaal en Admiraal der Vereenigde Nederlanden, in de Batailje bij Lafeld
sneuvelde, was een van die oude Dappere en welmeenende Oorlogsmannen, die,
naast hunne Godsdienst, niets meer eerbiedigen, dan het vervullen van hunnen plicht,
en het stipte gehoorzaamen aan de bevelen die hen van hunne Opperhoofden of
Vorsten werden gegeeven; hij diende, na de dood zijns Vaders, Officier bij de
Infanterij geworden zijnde, Zestig Jaaren de Republiek der Nederlanden: doorliep
op zijne beurt alle Militaire Rangen, was meer dan dertig Jaaren Kolonel Kommandant
van een Regiment Infanterij, wiens laatste Chef de Lieutenant Generaal Baron van
Dophff7 is geweest: bragt hetzelve in onderscheidene Gevechten met roem in en uit
het Vuur; veele Jaaren was hij Commandeur der Fortresse Crevecour bij 's
Hertogenbosch en werdt, bij eene Pr[o]motie van Militaire Stafofficieren, verheven
tot den rang van Generaal Major, bij de Infanterij en stierf in hoogen Ouderdom in
den Jaare 17868.
Mijn Vader, zijn Oudste en toen nog eenige in Leeven zijnde Zoon, verwisselde
reeds vroeg zijne Militaire Cariere als Officier der Infanterij met die
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Jacob Eduard de Witte (1708-1790).
Jacob Eduard de Witte (1738-1809).
Willem Jacob Frederik baron von Dopff (1721-1794), generaal, adjudant van Willem V en
commandant van Amsterdam.
Gestorven 14 april 1790 te Crevecoeur aan de Maas, na 62 jaar dienst als militair.
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van Extra Ordinair Ingenieur bij het Hollandsch Corps de[r] Genie: huwde aan eene
Dochter van den Heer HUBERT uit 's Bosch (welke mijne Moeder9 was) werdt op
zijn beurt Lieutenant en vervolgens Kapitein van de Hollandsche Fortificatiën,
Departement Woerden. In den Jaaren 1773 werdt, door eene grove onvoorzichtigheid,
de Schouwburg binnen de stad Amsterdam in den Asche gelegt, onder veele der
daarbij omgekoomene en verbrande menschen, was ook de Heer Raus, Directeur
Generaal over Stadts Werken Gebouwen en Water Keeringen aldaar, en de toemaligen
President Burgemeester Egbert de Vrij Temmink stelde in Burgemeesters Kamer
mijn Vader voor om hem dien Post, die door den dood van den Heer Raus vacant
was geworden, en waartoe men een bekwaam Waterbouwkundige nodig hadt,
aantebieden. Mijn Vader, belast met een talrijk Huisgezin, nam denzelven aan, als
zeer Lucratif en honorabel, en nam als Lieutenant Kolonel zijne demissie uit den
Militairen Dienst, en werdt aangesteld tot Directeur Generaal te Amsterdam10. Van
het [jaar] 1773 tot 1779 bekleede hij dien Post, liet onder zijn opzicht verscheidene
Groote en Kapitaale Werken tot stand brengen, en redde de Stad bij den zwaare
Watervloed van den Jaare 1777 van haren ondergang, waarvan, des begeerende, de
geheele toedracht dier zake en de verrichtingen mijns Vaders in dien gevaarlijken
Nacht, de bijzonderheden door den Historie schrijver HERING in zijn werk: Neerlands
Watersnood geboekt en nageleezen kunnen worden11; voegende het mij, als zijnen
Zoon, niet deswegens het gehouden gedrag van dien Verdienstelijken Man in het
breede uit elkanderen te zetten. In den Jare 1779 bedankte hij, om reden die hier niets
ter zaake afdoen12, voor dien Post, retereerde zich met zijne Vrouw en Kinderen naar
Gelderland: liet in die Provintie eenige aanzienelijke Bouw en Waterkundige Werken
aanleggen, waardoor de Staten van Utrecht, hem den Post van Directeur Generaal,
over alle Provintiale Werken en Wegen lieten aanbieden13, doch, waarvoor hij, om
welke reden is mij onbewust, bedankte, en leefde met ons zijne Kinderen, alzoo mijn
Moeder in 1780 overleden was, in Stilte op zijn Landgoed

9
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Anna Johanna Eenichs, kleindochter van een Hubert.
J.E. de Witte werkte van 1772 tot 1777 als stadsarchitect. De aanstelling vond plaats na de
schouwburgbrand op 11 mei 1772, waarbij C. Raus omkwam. Het tractement bedroeg ƒ4.500,.
plus ƒ600,- voor paard en rijtuig.
Zie J.H. Hering, Bespiegeling over Neërlandsch waternood dl 1, p. 90-91 en dl. 2, p. 4 over
de rol van De Witte tijdens de stormvloed van 14-15 november 1775.
Hij pleegde malversaties en werd ontslagen.
Noch over de aangelegde waterwerken, noch over het aanbod directeur van provinciale
werken en wegen in Utrecht te worden, is iets teruggevonden.
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tot in den Jaare 1782, wanneer hij op aandrang van Vorst Galitzin14 en zijne bijzondere
Vriend den Lieutenant Generaal der Genie Du Moulein15 met den rang van Kolonel
der Genie, overging in dienst der Keizerin van Rusland Katharena de Twe[e]de en
hem tot Guarnisoens Departement de Stad Riga, werwaards hij vertrok, werdt
aangeweezen.
In eene der volgende Fragmenten, zal ik de reden aanwijzen, die mijn Vader deden
besluiten om zijne gelukkige Eenzaamheid, zijn Vaderland, waaraan hij zeer gehecht
was en zijne Vrienden te verlaaten, om naar Rusland te vertrekken16.

Fragment 2
Mijn Vader te Riga aankoomende, werd hij, dadelijk op last der Keizerin, in activen
dienst gesteld en na verloop van maar weinig maanden werdt hij naar St. Petersburg
opöntbooden, om aldaar, na aan de Vorstin gepresenteert te zijn geweest, het plan
te helpen daarstellen, dat zoude moeten dienen, om, ter beveiliging en gemak voor
den Koophandel, de vereeniging der Groote Rivieren de Dwina met de Wolga tot
stand te brengen. Een plan dat, reeds onder de Regeering der voorige Keizerin
ANNA17, op het tapijt geweest maar, om de moeielijkheden en gevaaren daaraan
verbonden, toen was achtergebleven, en in de daad, dit plan scheen ook bijkans
onuitvoerelijk, wanneer men, (om dit alleen te zeggen) in aanmerking neemt, dat
men een aantal van meer dan Veertig uit en in waterende Schutsluizen daartoe moest
aanleggen, en een uitgraving of Waterleiding maaken, tusschen Bergen en Heuvelen,
veele uuren of wersten18 lang, die met een Eeuwig IJs bezet en met Sneeuwklompen
als overdekt waaren, waartoe aan de Russchen, die slechts gewoon zijn slechts eene
enkele Bijl of Houweel te gebruiken, de noodige Gereedschappen ontbraken en
onbekend waren en het Gouvernement des tijds geene Ingenieurs in dienst hadt die
het zoo verre in de Hydracilie hadden gebragt, om zoodanig een Colossaal werk te
durven onderneemen.
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Dimitri Alekseevich Golitsyn, van 1768 tot 1796 Russisch Ambassadeur in Den Haag.
Carel Diderik du Moulin, sinds 1744 directeur-generaal van de fortificatiën en chef van het
geniewezen. In 1784 zaakwaarnemer van J.E. de Witte (vader).
Over de Russische episode uit het leven van J.E. de Witte (vader) is veel onbekend.
Bevestiging van veel wat in het volgende fragment hierover wordt gezegd, hebben wij niet
kunnen krijgen.
Anna Ivanovna Romanova (1693-1740) regeerde van 1730 tot 1740.
Russische afstandsmaat, 1066,78 meter,
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Mijn Vader, zijne Commissie van het Hof ten dien einde ontvangen hebbende,
raadpleegde over de mogelijkheid dier Onderneeming met zijne Vrienden en
Landgenooten de Heeren van Zuchtelen, toen nog Kolonel, Redelijkheid, M[a]joor,
Krausz, Kap[i]te[i]n, Van der Wijde, Kapitein, der Genie in Russchen dienst, benevens
den Russchen Generaal der Genie Muller, de Vorsten Potemkin, Bisbarotka19 en
andere Lieden deskundig, welken, na gedaane Locale Inspectie, eenpaarig besloten,
dat dit plan zeer mogelijk ten uitvoer zoude zijn te brengen, wanneer men slechts
voorzien was, van de vereischte Werktuigen en kundige Sluis[w]erkers, zoo tot het
doen der Welboringen, Timmer en Metzelwerk enz. Het Raport hiervan aan de
Keizerin gedaan zijnde, gelaste zij, dat men geene moeite noch kosten zoude spaaren,
om dergelijke gereedschappen uit andere Rijken te ontbieden, en bekwaame
Sluis[w]erkers, uit de Nederlanden of elders te laaten overkoomen. Mijn Vader,
onder wiens opzicht, geduurende zijne D[i]rectie te Amsterdam, zoo veele kundige
Lieden hadden gearbeid, en volgaarne aan den wensch zijner Souvereine willende
voldoen, beproefde het om een Vijftigtal zoodanige Arbeiders, door Vrienden en
Brieven overtehaalen, om naar Rusland te koomen, en het gelukte hem daarin, even
zoo wel als in het laaten vervaardigen der noodige Werktuigen en Gereedschappen,
naar wensch te slagen; het welk van dat gevoeg was, dat de Keizerin, ter beloning
van zijne Vlijt, hem den Rang van Brigadier Generaal, en het Ridderkruis der Ordre
van St. Wolodimir schonk, hem tevens het opper opzicht, over de vereeniging der
Dwina met de Wolga opdragende.
Deze eer was beslissend voor het Fortuin mijns Vaders, en hetzelve werdt zulks
te meer toen hij, na eenen moeielijken noesten en hoogstgevaarlijken arbeid, trouw
en ijverig bijgestaan door zijne onderhoorige, na verloop van nog geen drie Jaaren,
deeze zware taak, tot genoegen van zijnen Souvereine Keizer PAUL (zijnde de
Keizerin inmiddels overleden20) zag tot stand gebragt, en daarvoor, voor
Hoogstdenzelven, werdt verheven tot Rijksgraaf, en Luitenant Generaal der Genie,
nevens eene begifting van twee Arande Heerlijkheden, genaamd Kulpen en Reizenhoff,
gelegen in Russiesch Coerland. Zijnen nieuwen rang verplichte hem om in de
Residentie van den Keizer, zijn verblijf te moeten houden [,] hij vertrok dan van Riga
naar St. Petersburg, en liet geduurende, de Regeering van Keizer Paul hoewel kort,
nog
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Van de in deze regels genoemden alleen te traceren: Cornelis Redelijkheid (1728- na 1787)
water- en vestingbouwkundige, uitvinder van de schuifsluizen; Hendrik van der Weyde
luitenant-kolonel in Russische dienst; Grogorii Potemkin (1739-1791) belangrijkste adviseur
van Catharina II; Alexandr Bezborodko (1747-1799) eveneens adviseur van de keizerin.
Catharina II, overleden 1796, werd opgevolgd door Paul I (1754-1801), die op zijn beurt
werd opgevolgd door Alexander I (1777-1825).
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verscheidene minder groote maar echter nuttige Werken aanleggen, en kort na de
komst van Keizer ALEXANDER tot den Throon, werdt mijn Vader door
Hoogstdenzelven de Opper Directie gegeven, over alle de Wegen en Waterwerken,
in de geheele uitgestrektheid des Russischen Keizerijks, benevens den rang van
Generaal en Chef der Genie, en nog voor 's mans dood, schonk de Jegenswoordige
Keizer Alexander, ter belooning zijner uitmuntende diensten, aan den Kroon bewezen,
hem den Adelstand voor zich en alle zijne Nakoomelingen, en begiftigde hem met
de Ridderorde van St. Alexander Newski, welks kruis, omzet met brillanten, ter
waarde van Twintig Duizend Roebels, hem door den Keizer eigenhandig, werdt
uitgereikt.
Zie daar genoeg van mijne Voorouders en Ouders; ik zal hier alleen bijvoegen,
dat mijn Vaders inmiddels nog gehuwd is geweest, met eene Oostindische Vrouw21,
(nog in Leven) wier Vader Gouverneur van Sylon is geweest; hij heeft bij haar
verscheidene Kinderen verwekt, waarvan eene Dochter is getrouwd, met den
Lieutenant Generaal Francois de Wolland22, en twee Zoonen, de eene Commandant
der Donse Kozakken, en de andere Kolonel bij de Artillerie; alle nog in Leeven, en
mijne eigene Zuster, die met mijn Vader naar Rusland is vertrokken, is, bij haare
Eerste Huwelijk, de Vrouw geworden, van den Graaf CHIRNICHEFF Staadsraad
des Keizers, en vervolgen[s], nà diens overlijden, in tweede Huwelijk getrouwd met
den Hofraad NOWANOW, nog beiden in leven, zijnde mijn andere drie eigene
Broeders Fredrik Hendrik, Pieter Lodewijk en Adriaan Kaspar, in Rusland overleden,
de Eerste, met rang van Kapitein der Genie en Adjudant van den Generaal van
Zuchtelen, verdronk op eene Zeereis naar Kamchatka, de tweede Advodaat bij het
Hooge Gerechtshof aldaar stierf aan eene uitteerende ziekte, en de Jongste, na met
eene aan zienelijke Russische Dame gehuwd te zijn geweest, Sneuvelde als Kolonel
der Artillerie, in het beleg van Oczakow tegen de Turken. Mijn Vader zelf overleed
te St. Petersburg in de Maand Mey der Jaars 1809, in den hoogen Ouderdom van 86
Jaaren.

Fragment 3
De jaaren mijner jeugd
Veel zal ik hiervan niet zeggen, doch ik behoor, tot beter verstand der volgende
bladzijden, er toch iet van optekenen, want mij toeven grooter Tafereelen en
gebeurenissen, waarvoor mijn geheel hart, bij deszelfs nadenken,
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Geertruida Overbeek.
François de Wollant huwde in 1802 Maria Elisabeth de Witte (geboren 1784 te Amersfoort).
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sidderend terugwijkt, en die tevens tot leering kunnen verstrekken, voor iederen
Mensch in het bijzonder, om hem oplettend te maaken, op zijne medemenschen en
overtuigend zullen doen zien, hoe geheel wein[i]g er nodig is, om, van onze Kindsheid
tot aan ons Graf, onöphoudelijk, zelf met het beste vooruitzicht op geluk, ongelukkig
te zijn en te blijven.
Mijne Opvoeding evenaarde mijne geboorte; mijne Ouders en wel voornamelijk
mijn Vader, hadt reeds vroeg het voorneemen om mij in het Vak der Genie opteleiden,
en wanneer ik aan zijne recht Vaderlijke bedoelingen, zoo door mijn gedrag als door
mijne geestvermoogens beantwoordde, zoude hij gewis een bekwaam Ingenieur van
mij hebben gevormt. Reeds vroeg werdt, ik, met nog een mijner overledene Broeders23,
op een der Voornaamste Fransche Kostschoolen, namelijk te Bodegraven, onder
opzicht van den Heer Adriaan Geij24, (wiens Zoonen naderhand als Officieren bij de
Artillerie, en de Marine met lof hebben gedient) besteld, ik bleef aldaar drie en een
half Jaar, en bij mijne terugkomst in het Ouderlijk huis, was mijn Vader, zeer voldaan
over het onderwijs, dat ik behalven in het Leezen, Schrijven, Cijferen en Geögraphie,
ook in de Fransche, Engelsche, en Hoogduitsche Taalen, nevens de eerste beginzelen
der Geömetrie van den Heer Geij hadt ontvangen. Mij werden (mijn Vader woonde
des tijds te Amsterdam) daadelijk Meesters en Onderwijzers gegeeven, die mij in
Privative Lessen aan huis, tot uitgebreider Kunde opleiden, namelijk tot Onderwijzers
in de Geömetrie en Meetkunde verkoos mijn Vader de bekende Mathematici Pibo
Steenstra en E. Florijn25: tot die in de Teken en Bouwkunde de beroemde Stads
Beeldhouwer Antonie Ziesenes en JAN VAN DRECHT met de Graveur Reinier
Vinkeles26, terwijl de Bal[l]et Meester Busida mij in het Dansen, de Orkest Meester
Roelofs mij op de Viool onderweezen, en de Schermmeester Brotier27 mij de Degen
leerde behandelen: Mijn Ouden Heer behield mijn Onderwijs in de Fortificatie of
Militaire bouwkunde aan zich; Voorzien van alle deeze Leermeesters, behoefde ik
niet verlegen met het doorbrengen van mijnen tijd te zijn, en daar zij allen hun
onderwijs op eene aangenaame
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Jan Gerrit?, de Wittes tweelingbroer.
Adrianus Geij (1718-1777) hield na 1765 een kostschool te Bodegraven.
Pibo Steenstra (overl. 1788) was vanaf 1763 lector aan het Atheneum te Amsterdam; Evert
Florijn 1752-1819) was wiskundige en publicist.
Anthonie Ziesenis (1731-1801), vanaf 1765 een van de directeuren van de stedelijkee
teken-academie, later beeldhouwer van de stad, de Admiraliteit en van de V.O.C; Johannes
van Drecht (overl. 1807) landschap- en potretschilder; Reinier Vinkeles (1741-1816),
Nederlands bekendste graveur in de 2e helft van de 18e eeuw.
Anthonie Busida (overl. 1796)?; Bartholomeus Ruloffs (ca 1735-1801), musicus en componist,
orkestmeester van de schouwburg. De Witte schreef in 1794 in Ruloffs Liber Amicorum
(RULeiden). Van de zeven ‘onderwijzers’ hebben wij hiermee het enige bewijs van blijvend
contact.
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wijze wisten interichten, leerde ik met genoegen, en men scheen vrij voldaan over
mijne vorderingen te zijn. Geduurende dien tijd werdt de Nieuwe Amsterdamsche
Schouwburg op het Leidsche Plein, naar de Teekeningen en onder het opzicht van
mijn Vader gebouwd, en dit lokte, vooräl voor de Schilder en Bouwkunde, veele
Kunstenaars dagelijks aan het Huis mijnes Vaders, en wijl er zich bij deze ook
Schrijve[r]s en Dichters bevonden en men eenigen aanleg in mij tot de Poëzij meende
te bespeuren waaren de Heeren Bilderdijk en Simon Fokke28 nevens eenige andere
zoo vriendelijk mij, daarin, op mijn verzoek, eenig onderrricht te geeven en dus
ontwikkelde zich ongevoelig29 mijne Genie voor de Letterkunde, en ik zoude misschien
daarin, zoo wel als in andere Wetenschappen, tot eene aanzienelijke hoogte hebben
kunnen opklimmen, zoo niet een onverwacht en onvoorzien toeval, dat eene wending
aan de Stand en het Fortuin mijns Vaders gaf, mij op eenmaal van alle mijne
Onderwijzers en Leermeesters had beroofd, in een tijd dat ik hunne Onderrichting
in het geheel nog niet konde missen, en mij in eene eenzaamheid en lusteloosheid
dompelde, die veele vertraging aan het voortzetten mijner Studiën gaf.
Zie hier in weinig woorden de reden daarvan: In zijne Kwaliteit als Directeur
Generaal over stads Werken en Gebouwen, was mijn Vader verplicht elke drie
Maanden verslag te doen van zijne verrichtingen en den staat der Stedelijke
eigendommen aan Heeren Burgemeesteren, en de Plannen en bestekken, nevens de
Begrootingen van Kosten overteleggen, zoo van het geen reeds tot stand gebragt was
als van het geen nog verricht, gebouwd, afgebrooken, of verbeterd moest worden.
Meermaalen hadt hij, bij het doen dier Raporten, om welke reeden weet ik niet,
verschil gehad met twee der Burgemeesteren namelijk met de Heeren V.T. en H.30,
en op zekeren morgen, dat hij reeds vroeger dan naar gewoonte uitgereden was, om
op het Stadhuis in Burgemeesters Kamer dit Raport, der verloopene drie Maanden
te doen, kwam hij des middags ten twee uuren met zijn Rijtuig thuis, ging dadelijk
naar zijne Studeerkamer, riep mijne Moeder en ons boven bij zich; en mijne Moeder
met aandoening aan zijn hart drukkende, en ons zijne negen Kinderen met deernis
aanziende zeide hij: ‘Schrik niet; ik ben verplicht geweest om, wilde ik mij niet door
Dom-ooren laaten Regeeren, voor mijnen Post als Directeur Generaal te bedanken,
ik heb denzelven in den Schoot van
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Izaak Bilderdijk (1720-1798) vader van Willem Bilderdijk?; Simon Fokke (1712-1784)
tekenaar en graveur? Of verwart De Witte hem met Arend Fokke Simonsz (1755-1812)?
ongemerkt.
Jan van Tarelink en Pieter Cornelis Hasselaar. In het handschrift staan de namen voluit, maar
deze werden later doorgestreept De initialen bleven over.
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Burgemeesteren nedergelegd, men zal misschien wel hier of daar Iemand aantreffen,
die beledigingen voor Complimenten aanneemt, mij staat er den Kop niet naar, ik
doe mijn plicht, ik versta mijn Metier en daarmede Basta!
Maak u gereed, vervolgde hij, om met de Kinderen en met mij naar Nijkerk op de
Veluwe31, te vertrekken, wij moeten onzen staat verminderen, en tot gelukkiger dagen,
de teering naar de neering zetten.’ Dit gezegt hebbende omhelsde hij nogmaals mijne
Moeder en zijne Kinderen, nam Hoed en Rotting en ging ter deure uit, en binnen
Veertien dagen na dit voorval, alle zijne huisselijke en andere zaaken ten Amsterdam
in orde gebragt hebbende, vertrokken wij met een Jacht naar bovengenoemde Plaats,
alwaar wij het aangenaam en Vreedzaam Landverblijf, echter niet zonder veel
tegenzin, vooral van mij, betrokken.
Om dat ik in het gebeurde tusschen Heeren Burgemeesteren en mijn Vader niet
genoeg ben toegeligt, en nimmer de waare rede van deze plotzelinge verlaating van
eenen zoo voordeeligen als eervollen Post heb kunnen te weeten koomen, en ik mij
niet mag laaten wegsleepen, door destijds verspreide Populaire geruchten32, welke
veeltijds met een Kwaadaartig voorneemen uitgestrooit worden, zoo zal ik mij, in
deze van alle aanmerkingen onthouden, en, om de eer mijns Vaders te handhaven,
mij niet verlangen om, na 's Mans dood, die van andere in dit geval gemengde
Persoonen, zoo van hoogere als lagere rang, op eene ongegronde wijze te bezwalken
of aanteranden; het zij mij alleen vergunt hierbij te voegen, dat den eerstkoomende
Winter, na wij Amsterdam verlaaten, had[d]en, mijn Vader eene Uitnodiging der
Regeering ontving, die hem door den Heer Francois Bentinck Boekhouder van
Burgemeesteren, in diens naams werdt toegezonden, waarin hem in Substantie
geschreeven werdt ‘dat, in geval hij (mijn Vader namelijk) zich wilde verbinden om
bij Watersnood of hooge Vloeden de Stad ten dienste te staan hem uit Stads Kas,
zijn Leven gedurende, of wel zoo lang hij zich in de Nederlanden met 'er Woon
bevondt een Jaarelijks Pensioen van Vierentwintig honderd Guldens zoude worden
betaald.’ Belast met een Talrijk Huisgezin nam mijn Vader dit voorstel aan, en heeft
daarvan ook, tot zijn vertrek naar Rusland (zie het voorig Fragment) gejouïsseert33.
Geduurende ons verblijf te Nijkerk overleed mijne Lieve brave Moeder aan de
gevolgen der Waterzucht, en werd aldaar in ons Familje-Graf, gevolgd van haare
Man en Kinderen, begraven34. Deze nieuwe Slag dompelde mijn
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In het handschrift stond toegevoegd: op ons Landgoed den Brink. Dit is later doorgestreept.
De Wittes vader werd ontslagen wegens oplichting.
In het Gemeente Archief van Amsterdam is over een dergelijk aanbod niets terug te vinden.
Niet in het begraafregister van de N.H. Kerk te Nijkerk teruggevonden.
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Vader, die zijne Vrouw met oprechte Tederheid lief hadt, en ons allen in de bittersten
droefheid, eene droefheid die op zijn hart eene zoo gevoeligen indruk maakten dat
hij, Vijf Maanden lang, aan eene volkoomene afwijking van alle verstandelijke
vermoogens Laboreerde, waarvan hij echter, door Gods goedheid, na verloop van
dien tijd, genas; behoudende echter op den duur eene Sombre Melancolie, die hem
anders niet eigen was en daarom verstrekte het ons en zijne Vrienden tot een waar
genoegen, toen hij besloot zijne eenzaamheid te verlaaten, immers des Winters, en
zich te Amersfoort nedertezetten, om de Constructie van eene Waterleiding en
Volmolen, welke door Sluizen moetende werken, ten dienste der aldaar opgerichte
Lakenfabriek aan de Koppelpoort dier Stad op zich te neemen. Deze Lakenfabriek
(dat ik dit in het voor bij gaan zeggen) stond onder Protectie der Staten van Utrecht,
en wel voornamelijk onder het opzicht van den Heer Baron Taats van Amerongen,
Lid der Ridderschap en Hoofdofficier der Stad, welke daaraan de Eersten Steen heeft
gelegd; de Hoofdfabrikanten waaren, de Gebroeders Abraham Jan en Dirk Baune35.

Fragment 4
Staande ons verblijf te Amersfoort kwam al daar in Guarnisoen het 1e Bataillon van
het Regiment Infanterij van den Lieutenant Generaal Leusden36. Mijn Vader zeer
bekend met deszelfs Kolonel, den Heer Pain37 zijnde, vond goed om mij, echter met
mijne toestemming, als Kadet bij hetzelve te doen plaatzen; aangezien ik nog niet
oud noch bekwaam genoeg was, om mij bij het Corps Ingenieurs te doen ontvangen,
en daar destijds de Regimenten gewoonelijk twee à drie Jaaren in het zelfde
Guarnisoen bleven, en ik dus terwijl ik de Infanterie dienst leerde, tevens onder zijn
opzicht mij in de Genie en Hydraulie konde blijven oeffenen. Na bijkans twee Jaaren
aldaar als Kadet mijn dienst gedaan hebbende, verkreeg ik door een Singulier toeval
dat ik hier onder zal verhaalen van Zijne38 Hoogheid Prins Willem de 5e eene Acte
als Vaendrig bij hetzelfde Regiment en Bataillon, en deedt mijn
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De fabriek stond o.l.v. Abraham en Jan Jacob Béaune. De eerste steen werd in 1776 (!)
gelegd. De Wittes vader wordt in dit verband niet genoemd.
Genoemd naar R. Leusden, vanaf 1775 met een eigen regiment infanterie. In 1781 lag dit
regiment te Zierikzee.
In Naamregister Officieren komt D. Fr. Pain voor als Kolonel bij het infanterie-regiment van
Leusden in Utrecht (eerste bataljon, dat later naar Zierikzee ging).
Doorgetreept: Doorluchtige.
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Eed als Officier in handen der Heeren Staaten van Utrecht39, ter wier Repartitie40 dit
Regiment stond. De Vaendrigs waaren hetzelfde wat thans 2e Lieutenants zijn.
Zie daar de eerste grond, ter vestiging van mijn Fortuin gelegt, doch nimmer zou
mijn Vader hebben toegestaan dat ik bij de Infanterie diende, alzoo ik tot de
Geniedienst was opgeleid, doch zie hier eene Singularileit welke hem, immers voor
dat oogenblik, geene vrije keuze overig liet.
Zijne Doorluchtige Hoogheid zich met zijne Familje op het Kasteel te Zoestdijk
bevindende, werdt de Grenadier Compagnie van ons Bataillon derwaards, om den
dienst te doen, gedetacheert: Bij de Grenadiers geplaatst zijnde moest ik mede
marcheeren, en aldaar op eenen Voormiddag, van Elf tot Een Uur, voor het Bordes
van het Kasteel op Schildwacht staande, kwam de Jonge Prinses Louise van Orange
(naderhand Hertogin van Brunswijk Lunenburg)41 nog een kind zijnde, gevolgd van
haare Gouvernante de Freule van Dankelman42, van het Bordes, en op de laatste trap
struikelende viel zij en begon te weenen; de Freule eene zeer gezette Vrouw en nog
boven op het Bordes zijnde, kon zoo schielijk niet ter hulp der Jonge Vorstin
toeschieten, derhalven zette ik mijn geweer tegen den Trap neder, ligte het Prinsesje
op, en medelijden met haar geween hebbende, gaf ik haar een zoen. De Prins, die
zich gewis aan het Vengster toen ik dit deedt moet bevonden hebben, liet eenige
minuten laater de Grenadier Kapitein Abbema43 bij zich koomen gelaste hem, mij af
te laaten lossen en in ar[r]est te zetten. Nimmer eenige Cor[r]ectie ondergaan
hebbende, trof mij dit sterk, te meer daar mij geene reden voor mijn Ar[r]est werdt
gegeven. Vijf dagen naderhand werden wij door de tweede Grenadier Compagnie
van ons Regiment afgelost, en ik marcheerde als Ar[r]estant naar Amersfoort terug;
doch twee à drie dagen naderhand, bij zijn Retour van Zoestdijk naar 's Gravenhage
passeerde zijne Doorluchtige Hoogheid Amersfoort, en gebood aan den Kolonel van
het Bataillon mijn ar[r]est te ontslaan en bij Z.H. te brengen; de Kapitein en Adjudant
Lorbach44, geleide mij bij den Vorst, en na mij op eene minzaame wijze gezegt te
hebben, dat ik in het vervolg niet zoo schielijk met het geeven van een Zoen moest
zijn, overreikte Z.H. aan den Adjudant een toegelakt Papier,
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De Witte legde de officierseed af op 10 augustus 1780 te Amersfoort.
ten laste komen van.
Frederica Louisa Wilhelmina (1770-1819), huwde in 1790 Karl Georg, erfhertog van
Brunswijk-Wolfenbüttel.
Freule Sophia von Dankelman, gouvernante, later hofdame van Prinses Wilhelmina.
Jacob Carel Abbema (1749-1835) behoorde tot het regiment van Leusden, in 1781 met de
rang van kapitein de Zierikzee.
Niet gevonden. Wel blijkt uit latere verhoren dat er in Zeeland een officier van die naam
was.
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met aanzegging dit aan den Kolonel te geeven, als bevattende de Straf mij door Zijne
Hoogheid opgeleid, om het kwaad dat ik de Jonge Prinses Louise zijne Dochter, op
Schildwacht staande, gedaan hadt. De Vorst vertrok, en ik, den inhoud van dit Papier
niet wetende, volgde schoorvoetende den Adjudant bij den Kolonel; maar verbeeld
u mijne verwondering en Vreugde, toen de Overste, na het Papier ingezien te hebben,
mij de hand toereikte, en mij, bij het overhandigen mijner Acte, mij Feliciteerde met
mijne aanstelling tot Officier bij het Regiment! Moediger gewis is geene Veldheer,
ná het winnen van eenen beslissenden Veldslag, dan ik was met deeze mijne eerste
Promotie, die nog vergroot werdt toen den Heer Pain, bevorens ik hem verliet mij
een fraaije zilveren Degen, met het Veldteken of Dragon van eenen Officier schonk;
maar daarbij eene even Vaderlijke als aan een braaf Militair voegende vermaaning,
tot het wel betrachten van mijnen plicht gaf. Mijne Vader die van dit alles niets te
weten was gekomen, en niets anders wist of ik was nog in Ar[r]est op de Hoofdwacht,
stond niet weinig verwondert toen ik, thuis koomende, met dien Degen op zijde hem
goede dag zeide. Hij bezag mij stilzwijgende, van het hoofd tot de voeten, en eindelijk
zijn Voorhoofd fronselende, en een donker gezicht aannemende, vroeg hij mij, op
eenen geemelijken toon: wie mij vrijheid gegeeven hadt tot het dragen van dien degen
met dat Veldteken? Ik nam mijn acte van aanstelling uit mijne Brieventasch, en hem
dezelve overreikende zeide ik: Zijn Hoogheid heeft de goedheid gehadt mij daartoe
door dit Papier vrijheid te geeven, en mijn Kolonel schonk mij deeze degen met het
Veldteken. Na het Papier gelezen te hebben, drukte hij mij met Vaderlijke tederheid
en aandoening aan zijn hart, zeggende: ‘draag de unieform met eer, dien Uw
Vaderland getrouw, en betoon daardoor uwe dankbaarheid aan den grootmoedigen
Vorst, die U deeze acte schonk: Als gij uwen Eed gedaan hebt en behoorelijk gekleed
zijt, zullen wij zaamen na den Haag gaan om Zijne Hoogheid te bedanken. Uwe
Kolonel zal u gewis op mijn verzoek wel een paar dagen verlof ten dien einde
verleenen.’ Wij deeden zoo; ik vertrok des anderen daags naar Utrecht, legde den
Eed op de Staaten Kamer af, en in mijn Guarnisoen terug koomende, vertrok ik met
mijn Vader naar 's Hage, en op de gewoone Audientie betuigden wij Z.H. onze
erkentenis voor mijne aanstelling, waarop Hoogstdenzelven met zijne gewoone
minzaamheid antwoorde.
Weinig maanden na mijne aanstelling, werdt ik verplaatst naar het Tweede Betaillon
van ons Regiment, dat te Utrecht in Guarnisoen lag, alzoo daarbij twee á drie
Officieren ontbraken; ik verliet dus voor het eerst, en waarelijk niet zonder getroffen
te zijn, het Vaderlijk huis, en te Utrecht koomende nam ik mij eene Kamer in het
Logement genaamd de Domstoorn op de Ganzenmarkt.
Daar de leiddraat van mijn Verhaal, wilde ik eenigzints duidelijk zijn, mij
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niet heeft toegelaeten, om in eenige bijzondere voorvallen van mijne Jongelingsjaren
te kunnen treden, kan men wel gedacht hebben, dat ik geen ander gevoel koesterde
dan voor de studie en den Militairen Stand, zonder mij te bemoeien met..... hoe zal
ik het noemen?.... Espiegelerien45 of afwijking der Jeugd; en ik dus onvatbaar was,
voor tedere aandoeningen. Geduld Lezers! Een Militair zonder verlieft te zijn, is een
onzin in de Schepping, in het vervolg zal U blijken dat ik - echter altijd met behoud
van gevoel van eigenwaarde - misschien meer dan te veel offers op het Altaar der
Liefde bragt.
Ik zal er een paar van opschrijven, waarvan de gevolgen der tweede, eenen zeer
merkbaren invloed, op de Lotgevallen van mijn volgend Leven hebben gehadt en
waaruit tevens zal blijken, hoe wein[i]g den Mensch bepaaldelijk kan oordeelen,
over het al of niet gelukken zijner bedoelingen, want veeltijds (en mij leerde dit de
ondervinding,) als wij denken onze wenschen en onze oogmerken, zelf de billijkste,
bereik te hebben, voeren onvoorziene toevallen ons verre van het doel en doen
dezelven, door onophefbare hindernissen, geheel in rook verdwijnen.

Fragment 646
Liefde en teleurstelling
Wel nu, ja; laat mij hier een paar verliefde grillen mijner Jeugd nederschrijven!
Zonder liefde toch zoude de Mensch een ellendig figuur in de waereld maaken, en
wanneer men over zijne minnarijen niet behoeft te blozen, kan men ze, meene ik,
gerust bij de bijzonderheden onzer Lotgevallen inweeven.
Men zal mij echter wel willen vergunnen, dat ik de descretie gebruik, om de
Eigennaamen mijner Geliefden te verzwijgen; deze toch doen niets ter zaake, en het
zoude zeer onedelmoedig zijn, wanneer ik deze Brokstukken met de naamen deedt
pronken, van achtingwaardige Vrouwen, die thans lange Jaaren, brave Echtgenooten
en verdienstelijke zorgende Huismoeders zijn, en die zich gewis niet meer zullen
herrinneren, aan voorbijgaande onschuldige Amourettes hunner Jeugd, die ik heb
kunnen goedvinden in een dier Loketten mijner herssenen optesluiten, en nu 'er eens
uithaal om ze een weinig te laten luchten.
Indien een of meer der Vrouwen die ik bedoel, immer deze bladen in
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ondeugendheden.
Fragment 5 ontbreekt.
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handen krijgen en met hun[n]e naleezing vereeren, verzoek ik hen te gelooven, dat
het geene zucht om iemand hunner te hoonen of ten toon te stellen is geweest, die
mij de Liederen onzer jeugdige liefde nog eens doet herhaalen; maar dat ik ze alleen
hier ter nederschrijf, om ten minsten eenige aaneenschaakeling van gebeurtenissen
in deze Fragmenten op het oog te houden. Laat zij 'er om lagchen gelijk ik er thans
mede lagch, en zich bepalen bij de uitroep: Ah! que la Jeunesse est inconsequante!
Ter zake:
Mijne eerste Liefde vestigde zich op de Dochter van een gepensioneerd Kapitein,
van het Regiment van den toemaligen Generaal Baron van Monster47, die te
Amersfoort met zijne Vrouw en drie Dochters woonachtig waaren.
Dit lieve Meisje had eene bijzondere achting voor de Le[c]tur, en daar wij in de
dagen mijner Jeugd in de Eeuw der zoogenaamde Sentimentele Schriften leefden,
was het niet te verwonderen, dat haar jong en gevoelig hart allerhanden zoorten van
Romansque indrukzelen, door de lezing van veele gevoelvolle boeken hadt verkregen,
en zij er voornamelijk daardoor op uit was, om in den eenigen Man, die zij immer
haarer liefde zoude waardig keuren, eenen volmaakten Ridder te vinden.
Deze neiging zette aan haare natuurelijke bevalligheid een waarlijk treffende
zachtaartigheid, in haar doen en spreeken bij, en zij wist aan haare uitdrukkingen
eene zoo inneemende wending te geven, dat men niet zeer gevoelig behoefden te
zijn, om er door getroffen en in haar voordeel ingenoomen te worden.
Bijkans met den eigen tuimel van Sentimenteel gevoel als deze jonge Jufvrouw
behebt, en dikwils in de gelegenheid zijnde om haar te kunnen spreeken en Boeken
die, in onzer beiden smaak vielen, ter leen te bezorgen, was het geen wonderwerk
dat ongemerkt de liefde zich in onze voor tedere gewaarwordingen zoo vatbare harten
nesteldde en er in weinig tijds met reuzen Schreden in voortstapten.
Het duurde niet lang ná dat wij onze gevoelens aan elkanderen ontdekt hadden,
of wij waaren onafscheidbaar en bij alle mogelijke gelegenheden bij elkander, en
dan als wij in de Tuin of op eenige Wandeling hand in hand naast elkanderen, met
een of ander Sentimenteel boek bij ons, zaaten te mijmeren droomde wij ons eenen
Hemel van te wachtene Zaligheden toe, die ons de heele waereld, met al derzelver
pracht en Rijkdommen, deedt vergeeten en een Paradijs rondom ons schiep, waarin
wij geene gelukkiger Menschen, dan wij ons waanden te zijn, meenden te ontdekken,
en als toen

47

Frederik Unico baron van Monster, luitenant-generaal.

Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leeven

58
reeds de Julia of de Fannij van de Heer Feith48 geschreven waaren geweest, zoude
mijne Fannij of ik haar toegefluisterd hebben:
‘Een Hut van Klei, aan 't eind der Aarde,
Een plekje gronds, van luttel waarde,
Is in mijn oog een grooter Schat,
Dan al t Vermogen van een Koning;
Wanneer ik in die Schaamle woning,
Uw Boezem tot een Rustplaats hadt!’49

Dan, Helaas! dit en soortgelijke fraaije Werkjes hadden wij toen nog niet, maar wij
moesten ons met de Pamela50, of de geschiedenissen der Doolende Ridderschappen51,
die ons toch den kop genoeg op den hol konden maaken, behelpen.
Met dat alles werdt de liefde tusschen dat Meisje en mij een punt van belang, voor
ons; wij beminden elkander op eene edele, onschuldige en tedere wijze, en toen eene
gebiedende order mij dwong van Guarnisoen te verwisselen, en ik haar, dien ten
gevolge, moest verlaaten, meende ik van droefheid te zullen sterven, en zij was, bij
het neemen van mijn afscheid52, zoo danig getroffen, dat zij in mijne armen in onmacht
viel; en het Scheelde weinig, of ik hadt haar in haare bewusteloosheid gezelschap
gehouden. Na ik vertrokken was, werdt zij zeer ziek, en ik, in mijn nieuw Guarnisoen
aankoomende, was geduurende Veertien dagen à drie Weeken volstrekt onvermoogend
om behoorelijk mijn dienst als Officier te kunnen waarteneemen en was verplicht
mijne Kamer te houden. Onze briefwisseling echter hieldt wederkeerig onafgebrooken
aan, en ik geloof dat onze verliefde Correspondentie, als men alle de dwaasheden
der Jeugd door den druk wilde gemeen maken, al verscheidene Boekdeelen zouden
aanvullen.
De tijd, die groote Leermeester van alle aardsche dingen, zoo wel als de afleidingen
die ik in het omgaan met andere Vrouwen gelegenheid hadt te verkrijgen, verzwakte
echter, ná verloop van een paar Jaaren, onze vuurige gehechtheid aan mijne eerste
Liefde, en toen de Oorlog, tusschen de Nederlanden en Engeland uitbrak53, en wij
de Zeeuwsche Kusten moesten gaan
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Rhijnvis Feith schreef Julia (roman, 1783) en Fanny, een fragment (poëzie, 1787). De Witte
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De Witte streepte hier door: van haar en haare Familje.
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bezetten, verminderde ook de gelegenheid tot eene geregelde briefwisseling, en ook
mijn Meisje scheen koeler en on verschilliger in haare brieven te worden, tot dat
dezelve, van beide zijden, eindelijk geheel ophield en afgebroken werdt.
Ik geloof echter niet dat dit zoo Schielijk zoude zijn gebeurt, zoo niet een Officier
mijner Vrienden die met verlof naar Utrcht hadt geweest, mij bij zijn retour had
verhaald, dat hij Jufvrouw T.........r op de kermis had ontmoet, en dat zij daar was
geweest, met de Zoon van zeker Regeringslid der Stad Amersfoort, en zij, toen hij
haar gevraagd had of zij ook een brief of eenige Commissie voor mij aan [hem] wilde
medegeeven, hem koeltjes maar blozende hadt geantwoord: Och! neen ik heb niets
aan hem te schrijven noch te zeggen. Ook niet een groet? hadt mijn Vriend er
schalkachtig bijgevoegd; nu, ja, een groet weegt geen tien pond, hadt zij hem
toegevoegt en was, leunende aan den arm des Regenten Zoons, weggegaan. In
waarheid dit griefde mij; mijne eigenliefde kwam tegen haar in oproer en de Spijt
der Jaloezij gaf de laatste slag aan mijne reeds kwijnende liefde.
Ik moet echter deeze Dame het recht doen betuigen dat zij in allen deelen braaf
en eerlijk was en ik nimmer hoedanig zij ook door mij op de proef is gesteld geworden
zelf in de hoogste oogenblikken van vertedering eenige schijn van laag of zwakheid
in haar heb waargenoomen noch haar de minste stap die haar konde doen blozen heb
zien doen.
Nog eene vlaag van Jeugdige Liefde, doch die voor mij in haare gevolgen
gewichtiger is geweest, zal ik hier nederschrijven, en het zal wel nodig zijn, dat ik
mijnen geest een weinig opbeur, bevorens ik overga tot de beschrijving van eene
opeenstapeling van Rampen en Noodlottigheden, die mij overstelpt hebben, en onder
wier gewicht, ik gewis, zonder eene merkbare bewaring der Goddelijke
Voorzienigheid, op eene schandelijke en onteerende wijze zoude zijn bezweeken.
Doch laat ik het Verhaal dier grievende gebeurtenis niet met eenige aanmerkingen
vooruit loopen, maar mij bevorens enkel eenige oogenblikken bepalen, tot het Tweede
Verhaal der Zinnenverdoving mijner Jongelingsjaaren. Te Utrecht in Guarnisoen
leggende, viel de Verjaardag van Prins Wille[m] de 5e gelijk men weet op den 8e
Maart in. Bij deze gelegenheid gaf de Heer Casiüs54, woonende in het toe malig
Duitsche Huis55, een feest waarop, onder een aantal fatzoe[n]delijke Lieden, ook de
Militaire Officieren en Corps verzocht werden. Mede van deze uitnodiging gebruik
makende, ging ik derwaards; de Circle was bril-
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lant, er werd veel en zeer goed gedanst, en daar de Freule ......56 mij wel de eer geliefde
te doen, om een paar keeren met mij te dansen, trof zij mij, niet alleen door den
bevalligen zwier haarer toeren, maar veel meer door haare schoonheid en de
alle[s]zints vriendelijke wijze, waarop zij de goedheid hadt na den dans met mij te
praaten. Haar Broeder, Stafoficier bij een Regiment, die mede op de Partij was,
scheen met genoegen te zien, dat ik zijne Zuster onderhieldt, en daar zij en ik schier
van gelijke Jaaren waaren en er eene, ik weet zelf niet welke, Simpathie tusschen
mij en haar scheen te heerschen, zoo is het echter zeker dat wij, bij het scheiden der
Partij, niet meer onverschillig over elkander dagten. Ten minsten ik ging tot aan de
ooren toe verlieft naar huis, en zij heeft mij, naderhand, betuigd dat het met haar niet
veel beter was. En echter hadden wij maar zeer weinig gelegenheid gehad om met
elkander te kunnen spreken, en zeker was het woord Liefde nooit uit onze mond
gegaan: of onze oogen malkanderen iet hebben gezegd, weet ik niet, en ik zoude, als
ik aan deze zoo plotzeling ontstaane tederheid tusschen dat Lieve Meisje en mij denk,
haast in de verzoeking komen om aan ‘Eerst geworpen blik, beslist voor de
Eeuwigheid’, te gelooven. Dan hoe dit ook mooge weezen, na dien tijd zogt ik, langs
alle mogelijke wegen, nader in kennis met die beminnelijke Freule te koomen en ik
verzuimde geen Assemblée noch Concert noch Partij, daar ik konde denken dat zij,
in aanmerking haarer geboorte, mogt verschijnen; en het gelukte mij vrij dikwils dat
ik haar aantrof. Zij was altijd zeer vriendelijk jegens mij en bondt zelf, bij de minste
gelegenheid, de Conversatie op eene ongedwongen wijze aan. Haar Vriendelijk oog
blikte dikwerf van ter zijde, op mij en als ik haar dan verraste en onze oogen elkander
ontmoeten, bloosde zij, en zag voor zich neder. Deze gedwongen toestand werdt mij
eventwel lastig, en ik besloot haar, bij de eerste gelegenheid, mijne gevoelens voor
haar mondeling of schriftlijk te doen weten.
Ik schreef een klein, maar zeer kiesch briefje, en ontwikkelde daarin, met al den
mij mogelijken ernst, mijne liefde voor haar. Ik schreef zonder vleierij de eenvoudige
gewaarwordingen van mijn hart neder, en in een oogenblik dat ik gelegenheid had
haar voor een moment, terwijl men de Partijen rangeerde, alleen te spreeken, nam
ik beevende haare Schoone hand, drukte die zwijgende aan mijn jaagend hart en gaf
haar mijn klein toegevouwen briefje over. Hoe het kwam weet ik niet; maar zij zeide
mij zachkens: Wat doet gij?.... moet ik dat lezen? ... Ja, om Gods wil ja; lieve Freule!
lees het en zijt edelmoedig genoeg, er mij een paar woorden, al is het ook mondeling,
op te
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antwoorden?..... Met een oog waarin goedheid en tederheid scheenen te fonkelen,
antwoorde zij: Ik zal! Nu werden wij gestoord en ik liet haar hand los, en verbeelde
mij dat zij mijnen handdruk beantwoordde. Den geheelen Avond was zij, en ik niet
minder, opgeruimd; en reeds twee dagen naderhand bragt een Oud Militair die in
dienst van haar vader was, mij een briefje, van den volgenden inhoud: (het was in
de Fransche taal geschreven; ik heb het nog.)
‘Weet gij wel dat wij beiden onvoorzichtig zijn? Als gij meent het geen
gij schrijft, waarom dan niet op eene edeler wijs den weg tot mijn hart
gezogt Ik heb naar u geinformeert; Mevrouw V....n Bo.....n57 die u kent,
heeft mij gezegt dat gij tot haare Familje behoord, en dat haar man, die
uw Chef is, niets op uw gedrag heeft aantemerken; dus is het niet nodig
dat wij in stilte omwegen gebruiken, om elkander te spreeken; dit strijd
volstrekt tegen mijne wijze van denken, en is ook uwer onwaardig. Maar
kunt gij iet uit denken, waardoor gij u regelrecht tot mijn Vader en Broeder
kunt wenden, om eene nadere Verkeering met mij aanteknopen, dan zoude
het kunnen gebeuren dat er door den tijd iet van het plan uwer Liefde tot
stand kwam; en ik? wel nu ik zoude niet afbreken wat de voorzichtigheid
mij aanra[a]dde te helpen opbouwen. Gij ziet hier uit, Heer Lieutenant!
dat ik oprecht met u handel; ik haat alle pruderie en gij zijt wel zeer
gelukkig als gij onder de Vrouwen geene grootere Vijandin aantreft, als
ik mij verbeeld van u te zijn.’
CHARLOTTE G.V.R.L.
Ik las en herlas dit briefje, en wist niet of ik er mij over verheugen of bedroeven
moest. Ik wilde maar durfde er niet op antwoorden: en ik wist ook geen weg om mij
rechtsstreeks tot haren Vader of Broeder te wenden; aangezien ik wel konde begrijpen
dat de Oude Heer mij nimmer de Verkeering tot zijne Dochter zoude vergunnen, zoo
lang ik geen en hooger rang als die ik thans bezat, hadt. Een gelukkige inval redde
mij echter uit deze verl[e]genheid en scheen mij toe de eenige weg te zijn om mij
nader aan het voorwerp mijner genegenheid te brengen.
Mij kwam, namelijk voor, dat ik het wagen moest, om Mevrouw V... B....n die,
behalven dat zij mijne Bloedverwante mij ook zeer genegen was, in den arm te
neemen: haar mijne genegenheid voor de Freule te kennen tegeven en haaren
Vriendelijken Raad interoepen. Zij was eene van die achtingwaardige Vrouwen, die
altijd genegen zijn om jongelieden den beste raad te geven, en daar zij, bij een zeer
beschaafd oordeel, eene edele welwillendheid om iemand aan zich te verplichten
voegde, aarzelde ik geen oogenblik om mij tot haar te wenden.
Met dit oogmerk ging ik op zekeren namiddag eene Visite bij haar afleg-
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gen, en had het geluk haar zonder gezelschap en aan de Theetafel te vinden. Of de
Freule haar iet van mijn briefje of wel van onze Conversatie gezegd hadt, weet ik
niet, doch het verwonderde mij eenigzints, toen zij mij, op eenen vertrouwelijken
toon, vroeg: Hoe staat gij met de Freule? ...... Van ........? zij schijnt met eenige
onderscheiding aan u te denken? De Freule heeft veel goedheid, Mevrouw! zij is ook
een Meisje dat men, geloof ik, niet zonder achting voor haar te gevoelen kan aan
zien! was mijn antwoord. Ik zweeg een moment, doch alle mijne bedaardheid van
geest verzamelende, droeg ik, met alle mogelijke openhartigheid, mijne verlangen
voor: ik verzweeg haar mijne gevoelens niet, noch ook niet dat de Fruile de goedheid
hadt gehadt mij te schrijven: (het briefje liet ik haar echter niet lezen) en voegde er
bij: Mijn lieve Mevrouw! verwaardig u mij te raaden, en ik heb mij reeds suf gedacht,
maar weet er niets op te vinden, dat mij kan doen hoopen om haar Vader en Broeder,
gemerkt den Subaltern rang die ik nog bekleed, te doen toestemmen, en om te wachten
tot ik eene hoogere graad in den dienst heb bekoomen, schijnt mij toe eene
onoverkoomelijke Eeuwigheid te zijn, want het kan nog tien en meer Jaaren
aanloopen, eer ik Kapitein ben, vooral daar wij met alle Mogenheden in vrede zijn
(1780) en het is niet denkelijk, dat een zoo schoon Meisje zoo veele Jaaren lang naar
mijn bevordering zoude willen wachten; behalven dat konde er gevallen en
zwarigheden gebeuren, die mijne liefde dwarsboomden en mijnen hoop in rook deden
verdwijnen. Mevrouw V ... B......N zweeg eenige oogenblikken; en even als of zij
zich bedacht, en een gelukkigen inval gekregen had, zeide zij: Ik zie maar één middel
dat u uit uwe verlegenheid, zoo ik denk, zoude kunnen redden. En dat is? vroeg ik
met levendigheid .... Bedaard antwoorde zij mij: Ik weet dat uw Grootvader, toen
hij nog Kolonel Commandant bij het Regiment van den Baron Van Dophff was, reeds
het plan had om zich te retireeren en stil op zijne Commanderij Grevecoeur te gaan
woonen: destijds wilde hij aan Zijne Hoogheid verzoeken om zijne Compagnie bij
dat Regiment, met eene jaarelijkse uitkeering, aan den Lieutenant Riemersma58 te
moogen verkoopen; doch dit plan heeft toen, om reden u bewust, geene voortgang
gehadt; derhalven, daar hij nu Generaal Major en nog eenige Jaaren ouder als toen
is, zou het misschien niet onmogelijk zijn, dat den ouden Heer, ten einde uw fortuin
door een aanzienlijk Huwelijk te ve[s]tigen, u dit Transport zijner Compagnie, met
eene behoorelijke uitkeering deedt, en de Prins zoude hem, wanneer men Z.H. van
alles berichte, als een oud braaf Stafofficier, dit zeker vergunnen. Nu ging 'er een
straal van vreugde en hoop in mijn hart op:
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ik gevoelde de gegrondheid van het geen deze brave Dame de vriendelijkheid had
mij onder het oog te brengen, en had den eerbied mij niet wederhouden, ik waare
haar, als of zij mijn Moeder hadt geweest, aan mijn hart gedrukt; ik kuschte haare
hand en stamelde haar het gevoel mijner dankbaarheid zoo verward en met zoo veel
Enthusiasme toe, dat zij mij lagchende zeide: Gij zijt tot aan de ooren toe in den
Strikken van dat lieve Meisje verward: maar gij zijt een paar goede Kinderen; ik zal
u zien te recht te helpen, onder eene Conditie .... En die is? vroeg ik. (Nu nam zij al
den ernst eener hoogachtingwaardige Vrouw aan zeggende:) die Conditie is, dat gij
mij, op uw woord van eer en voor God op het plechtigste beloofd, dat gij nooit of
ooit, al had gij er ook de gelegenheid toe, u zult vermeeten om iet, hoe gering ook,
tegen de deugd en de eer van mejufvrouw V... R..... te zullen onderneemen; want gij
zoudt, ontdekten ik dit, (en ik zal U beiden met Argus oogen gadeslaan) als dan in
mij uwe grootste Vijandin vinden; en geloof mij, Neef! ik zoude wel middelen weeten
uittevinden, om haar eene bloedige wraak op u te verschaffen.
Ik gaf haar mijn woord en bekrachtigde hetzelve met een zwaaren Eed. Ik heb
mijn woord en mijnen eed, zelf tot in de minste Kleinigheid, gestand gedaan.
Wel nu, vervolgde Mevr. V B......N, ik zal morgen aan uw Grootvader schrijven
en hem uwe zaak, zoo duidelijk en dringend als mij mogelijk zal zijn, voorstellen:
ik staa bij hem in een goed blaadje en zijne bijzondere Vriendin Mevrouw T.V... zal
wel met mij ééne Lijn ten uwe voordeele trekken. Ik zal, voegde zij er bij, mijn Man
uw Kolonel in het verschiet er wat van zeggen, en UW LOTJE, want zoo zal ik haar
maar noemen, zal ik heel, heel veel kwaad, bij de eerste gelegenheid, van u vertellen.
Kortom: ik praate nog een half uur met deze goede Dame, en des anderen daags
vernam ik dat zij reeds over het Transport zijner Compagnie aan mij aan mijn
Grootvader hadt geschreven.
Ook ten haaren huize hadt ik het eerste tete a tete met mijne Geliefde, en wel op
zoo danige eene wijze, dat ik reden hadt om hoogst vergenoegt over haare gevoelens
voor mij te zijn: wij schreven elkander nu geregeld om den anderen dag en ik hadt
twee à driemaalen in de week gelegenheid, om haar, of op Partijen of aan haar huis
te zien; en ik geloof dat wij een zeer gelukkig paar Echtelingen zoude zijn geworden,
indien niet de grootste aller Rampen mij voor eeuwig en onherroepelijk van haar,
waar aan ik op mijnen vergevorderden Leeftijd nog met aandoening gedenk, had
weggescheurt.
Acht dagen na Mevrouw V.. B......N aan mijn Grootvader hadt geschreven ontving
zij van hem eenen zeer voldoenden brief, die zij de vriendelijkheid had mij te laaten
lezen, en waarin hij haar, in Substantie, schreef, dat hij
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gaarne alles wilde aanwenden wat tot bevordering van mijn Fortuin nodig was, dat
het hem veel eer zoude zijn de Freule V R... in zijne Familje te ontvangen: dat hij
dadelijk met mijn Vader de noodige arrangementen tot het verlangde Transport
zoude beraamen, en de aan hem te doene uitkeering bepaalen, en dit geschikt zijnde,
dat hij dan aan Zijne Hoogheid, als Kapitein Generaal, het noodige verzoek en
voordracht des wegens zoude doen.
Nu waanden wij ons geluk zeker te zijn, en onze wenschen eerlang bekroond te
zullen zien. ô Welke aangenaame, welke reine aan eene onschuldige deugdzame
Liefde toegewijde daagen bragt ik aan de zijde van dit beminnelijk en zachtaartig
Meisje door! ik durf zeggen dat de liefde onze harten veredelden, en wij scheenen
met elkanderen te wedijveren, om elkanders hoogachting meer en meer te verdienen;
wij schepten ons toneelen van gelukzaligheid en reine vreugde, waarover geene
Engelen zouden behoeven te bloozen, en droomde ons dikwerf weg in die gewesten
des Vredes, die alleen in eene beterer, in eene hoogerer Waereld aanwezig zijn! Arme
bedrogenen! hoe vreesselijk zal uw beider ontwaken zijn; hier gaapt het Graf voor
de Geliefde en gintsch blikkert het zwaard eens beuls boven het hoofd van den nu
nog zoo gelukkigen Jongeling! ô Mensdom! ô Waereld!
Zoo verre was ik met de belangens mijner Liefde gevordert, toen, daar de Oorlog
met Engeland onlangs uitgebarsten was59, op de 6e December 1781 des Avonds ten
7 uuren een Courier het Patent bragt, waarbij ons Regiment bevel ontving, om dadelijk
te moeten uitmarcheeren, eerst naar Vreeswijk gezegt de Vaart, ten einde aldaar te
worden ingescheept, naar de Eilanden Schouwen en Duivenland in Zeeland, ter
bezetting der stranden. Het was juist St. Nicolaas avond toen wij die order ontvingen,
en ik bevond mij in vrolijke vreugde aan het huis eener Zuster mijner Geliefde. Ik
geloof dat het overbodig is te zeggen, hoedanig grievend dit vertrek, inzonderheid
voor mij en Lotje, was; Dadelijk staakten wij onze vrolijkheid en ik ijlde met haar
naar het huis van Mevrouw V B......N: ten einde van onze Oversten te verneemen,
hoe laat wij des anderen daags moesten marcheeren. Wij vonden ook daar, gelijk
allerweegen alles in de grootste Confusie en de Kolonel zeide mij, dat wij des morgens
om Vier Uuren marschvaardig moesten zijn, dat hij met het Reg[i]ment ten 5 Uuren
zoude uittrekken, want dat zijne ontvangene orders dringende waaren, en hij verplicht
was dezelve Stiptelijk te moeten volgen, 'er was dus geen tijd te verliezen; ik hadt
de Order-Week en moest bij de Compagnie in de Caser[n]e zijn, echter besloten
Mevrouw V.. B....N en Lotje dat zij het Regiment tot aan de Vaart in een Rijtuig
zou-

59

20 december 1780.

Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leeven

65

Schets van het eiland Schouwen door J.E. de Witte, gemaakt als illustratie bij de Fragmenten p. 57.
(Zie verwijzing in de tekst.) ARA 's-Gravenhage Annw. Eerste Afd. 1879 a XII.

den volgen, en aldaar tot onze inscheping zouden vertoeven. Het was fel koud, wij
ontraaden hen dit; doch zij lieten zich niet gezeggen en toen des morgens ten 5 Uuren
het Regiment, gezakt en gepakt om uitterukken, op de Neude onder de wapenen
geschaard stondt, kwaamen zij met hun Rijtuig bij ons, gekleed in warme Douillettes60
en beladen met alle die Verversingen die alleen de kieschheid eener zorgende Liefde
in zoo korten tijd, om ons op de Reize medetegeeven, konde uitdenken en
bewerkstelligen.
Wij arriveerde des morgens ten 9 Uuren te Vreeswijk, en daar de Scheepen, die
ons naar genoemde Eilanden zouden overbrengen, nog niet waaren aangekoomen,
werden de Soldaten zoo lang bij de Burgerij geinkwartiert, en onzer Kolonel ging
bij den Heer Ontvanger de Meij aldaar zijn intrek neemen.
Mijnen dienst verricht en de Compagniën in hunnen kwartieren bezorgt zijnde,
begaf ik mij naar het huis van den heer de Meij, en vondt aldaar, benevens
onderscheidene Officiers-Vrouwen, ook Mevrouww V..n Bo......n,
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en mijne diep bedroefde Geliefde.
Zij scheen een voorgevoel dat onze scheiding voor Eeuwig zoude zijn te hebben,
althans zoo dra ik in de kamer tradt, stond zij, die anders zoo ingetogen, was, van
haar stoel op, kwam naar mij toe en drukte mij met levendigheid aan haar hart, zonder
zich door iemand der aanweezenden te laaten wederhouden; hoewel er Dames en
Heeren bij waaren die volstrekt nog niets van onzen verkeering wisten. Zij luisterde
mij in: ach! ik ben zoo zwaarmoedig: God weet wat u of mij zal gebeuren! misschien
zie ik U nooit weer! Misschien vergeet gij mij! Het is oorlog, wie weet wat ongeluk
u of mij boven het hoofd hangt? Zij konde haare traanen niet weêrhouden, en ik leide
haar, op haar verzoek, in eene andere kamer, die de Vrouw van den huize de
vriendelijkheid hadt ons aantewijzen. Meer dan drie Uuren bleef ik alleen met haar,
en het is mij ondoenelijk om alles wat zij mij teders, gedurende dier Uuren, zeide
overtebrengen, mijn hart was overstelpt door eenen Weedom die ik nooit voor noch
na dien tijd heb gevoelt, en die mij, dit Schrijvende, nog op eene treurige wijze treft.
Schuldeloos gelijk een kind drukte zij mij aan haaren jaagenden boezem, en haare
traanen - traanen die van haar hart afdruppelden - bevochtigden brandende mijne
wangen. ô Zeide zij, zweer mij nog eens eene eeuwige getrouwe en onverdeelde
Liefde, en dan zal ik gerust kunnen sterven, als ik u nimmer aan deze zijde der
Eeuwigheid mogt wederzien! Ach! men vergunne mij hieröp niet verder uittewijen.
Engel Gods! ook nu nog glimt 'er een traan ter uwer gedachtenis in de oogen van
uwen nu reeds grijzen halsvriend!
Eindelijk sloeg het uur der scheiding, onze Transportscheepen waaren
aangekoomen: men sloeg de Vergadering: ieder moest den dienst bij zijne Compagnie
ter inscheeping gaan vervullen, en ik moest de laatste afscheidskusch op de door
droefheid doodsbleeke wang mijner tedere mijner deugdzaame mijner achtingwaardige
Geliefde drukken - de laatste, ach God!, ja wel de laatste Kusch.
Reeds sloeg de Watermarsch, het anker was opgewonden en nog lag Lotje
bezwij[m]t in mijne armen: ik kost niet langer blijven: ik moest haar verlaten.
Mevrouw V... B....N, die zelf zeer bedroeft was, beloofde mij voor haar te zullen
zorgen, en wilde ik mij niet aan plich[ts]verzuim schuldig maaken, moest ik mij met
geweld van haar loswikkelen: ik drukte haar nog eens aan mijn hart: zij bleef
gevoelloos; en na haar aan de waardige Mevrouw V.. BO....N nogmaals bevolen te
hebben, ijlde ik naar boord, waar alles zeilvaardig was en wij staaken in Zee. Na een
paar dagen zeilens kwaamen wij te Zierikzee, de plaats onzer bestemming, aan, en,
Helaas! ik zag mijne Dierbare, gelijk men in het volgend Fragment zal zien, nimmer
weder.
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Fragment 7
Aanvang der rampen mijner jeugd
Huiverend, ja waarlijk huiverend neem ik de pen in de hand om deze Fragmenten te
vervolgen; aangezien ik langzaam nader tot het te boekstellen van eene Reeks van
gebeurenissen, die mij in mijn rampvol Leven, op eene even schrikbarende als schier
ongeloofelijke wijze, hebben getroffen. Reeds vroeg is de zon mijner eerste
Levensvreugde, die zoo schoon voor mij aan eene helderen en onbewolkten Hemel
praaldde, ondergegaan, en het is, meene ik, zeer natuurelijk dat ik met huivering
terugdenk, op Lotgevallen waarvan de minste vermoogend is het menschelijk gevoel
te bedroeven.
Ik zal echter poogen te vervolgen en, die geene mijner Leezers die een gevoelig
hart in hun[n]e borst voelen kloppen, zullen gewis - of ik moest mijne Landgenooten
niet meer kennen - geene deernis aan mijne Rampen weigeren.
In het naast voorgaand Fragment heeft men gezien, in welk eenen treurigen toestand
ik mijne achtingwaardige Geliefde, bij onze Inscheeping te Vreeswijk, achterliet, en
het zal derhalve overbodig zijn te verzekeren, dat ik eene zeer treurigen Reize naar
de Eilanden hadt.
Zo draa wij te Zierkzee, alwaar ons Hoofdkwartier werdt geplaatst, waaren
aangekoomen, was mijne eerste zorg aan haar, die mij zoo dierbaar was, te schrijven;
haar van mijne gelukkige overkomst te verwittigen: haar te troosten en optebeuren
en haar eene gelukkiger toekomst, misschien wel in zeer weinigen dagen, in het
verschiet te doen opmerken. Weldraa ontving ik haar antwoord; waarbij zij mij
berichte, dat zij ná mijn vertrek nog niet gezond was geweest: dat zij hoopte dat haar
schrikkelijk voorgevoel van eene eeuwige scheiding, niet zoude bewaarheid worden;
doch, voegde zij 'er bij ‘wat er ook gebeure, gij kunt u verzekerd houden, mijn
Geliefde Vriend! dat mijne laatste gedachte op deze waereld nog eene stille bede tot
God, voor uw tijdelijk en Eeuwig geluk, zal zijn!’ 'er heerschte door geheel haren
brief, eene zoo Sombere treurigheid, dat ik 'er tot in het binnenste mijner ziel getroffen
werdt, en nooit heb ik gewaarwordingen eener deelnemende Liefde gevoelt; die mij
zoo lang en zoo diep zijn bij gebleven als die geenen, waaren welke dezen en nog
alle volgende weinige brieven van dit uitmuntend meisje in mij deeden ontstaan, en
waaraan ik - en misschien ook nu nog, nu zij schier Vijftig Jaaren in het Graf rust altijd met weemoedigheid terugdenk.
Na wij eenige weinige weeken in ons Guarnisoen waaren geweest, werdt hetzelve
versterkt met nog een Regiment Infanterie, Vier Eskadrons zwaare
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Ruiterij en eene Compagnie Artillerie van Douglas, Famars en Althuizen61; en dadelijk
na het binnenrukken dezer Versterkingen, ontvingen de Commandanten der
onderscheidene Militaire Corpsen, een Generaal bevel van den Lieutenant Generaal
van Dophoff62, die als Commandant en Chef, alle de in Zeeland guarnisoen houdende
troepen Commandeerde inhoudende dat, ter bezetting der Stranden en Zeekusten,
en ter dier beveiliging, even zoo veele Detachementen als er Batterijen langs de
Stranden der beiden Eilanden aangelegt en met de noodige Kanonnen gegarneerd
waaren, ter bezetting van dezelve moesten worden uitgezonden. Deze algemeene
ordre bepaalde wijders, dat die uitgezondene Detachementen of Afdeelingen meer
of minder sterk in manschappen moesten zijn, naar gelang de meerdere of mindere
sterkte der batterijen, en derzelver gevaarelijkste punten, waar op de Vijand eene
landing zouden kunnen onderneemen. Het dorp Haamstede op het Eiland Schouwen
werd bepaald als Hoofdkwartier voor den Stafofficier, onder wiens onmiddelijk bevel
alle de Officieren der rond om uit gezette Detachementen zouden staan en van en
aan wien zij rechtsstreeks hunnen orders moesten afwachten, en inzenden. Deze
Detachements-Commandant63 ontving zijne bevelen direct van den algemeenen
Bevelhebber des guarnisoens uit Zierikzee, na dat deze dezelven van den Generaal
en Chef zoude hebben gekregen. De Eilanden waaren door acht Batterijen langs de
Zeestranden opgeworpen verdedigt, waarvan de grootste, gelegen aan den Reepaard64,
24 Vierentwintig Ponders, en de kleinste aan het Zierkzeesche hoofd, 6 Twaalf
ponders droeg. Vervolgens lagen er twee Wachtscheepen, zijnde Fregatten65, geschikt
om het inzeilen der Havens van Z.Zee en Brouwershaven te beletten. De Kapiteinen
ter Zee Stavorinus en Stutzer66 Voerden het bevel over deze beide Oorlogsvaartuigen.
In weinige dagen vertrokken deze acht Detachementen, onder bevel van den
M[a]joor Von van Oldenkop67 naar de hun aangeweezene Posten, en mij
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viel ten deel, de bezetting der Batterij in de Zeeduinen bij Elkerzee gezegt het Repaard
werwaards ik mij onder bevel van den Kapitein Bourquen68, nevens de Lieutenants
Bosch69, en den Graaf Augustin van Dam70 met 180 manschappen, de nodige
Onderofficieren Canoniers, vertrok, en wij hadden ordre ons aldaar, gelijk alle de
overige Detachementen, drie weeken te moeten blijven, bevorens wij werden afgelost,
ten waare dat eenig Landing of manoeuvre des Vijands, de verandering dier ordre
noodzakelijk maakten. De punten van verééniging in geval van Landing of anderen
Vijandelijken aanval, waaren ons behoorelijk schriftelijk aangeweezen.
In het vervolg zullen mijne Lezers zien, waarom ik genoodzaakt ben deze Militaire
inrechtingen alhier, zoo breedvoerig te beschrijven; want ik zal verpligt zijn daarop
onderscheidene reizen te moeten terugkoomen.
Na verloop van drie weeken werdt ik afgelost, en retourneerde bij het Generaal
Hoofdkwartier te Z.Zee; en, aangezien den dienst door alle Troepen van het
Guarnisoen gezamentlijk, dóór en met malkanderen, naar gelang van de Sterkte des
Regimenten of Battaillons, werdt gedaan, verliepen 'er twee en meer maanden ingeval
men geene zieken kreeg bevorens mijne beurt om gedetacheerd te worden weder
inviel. Gedurende dien tijd ontving ik onderscheidene brieven uit Utrecht van mijne
Geliefde: alle deze brieven waaren opgevuld, met betuigingen van getrouwheid en
verlangen om, door eene Schikking met mijn Grootvader, betrekkelijk het Transport
zijner Compagnie ter voltrekk[i]ng van ons Huwelijk, te bespoedigen.
In de Maand April, arriveerde Mevrouw V.. BO.....N bij haar Echtgenoot te Z.Zee;
Hij was destijds ged[e]tacheert te Haamstede alwaar hij het Cordon langs de Kusten
Commandeerde, en ik was een der Officieren die tot zijn Detachement, honderd en
tachtig man sterk, behoordde. Juist zaaten wij allen bij den Oversten aan Tafel, toen
zijnen achtingwaardige Echtgenoote van Z Zee bij hem aankwam: hunne ontmoeting
was edel en teder, en daar die brave man algemeen bemind was, trof ons Jonge
Heeren, die de eer hadden bij hem te middagmaalen, het tedere wederzien dezer
eerbiedwaardige Echtelingen. Mevrouw plaatste zich aan Tafel, en een goed glas
wijn dat de Kolonel ons, op het gelukkig arrivement zijner Vrouw, schonk, stemden
allen tot eene ongeveinsde vrolijkheid. Na het eeten, ten einde niet indiscreet te zijn,
naamen wij afscheid van onzen Gastheer, en begaven ons,
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ieder naar zijn kwartier. Bij het uitgaan gaf de Vrouw des Kolonels mij een brief,
zeggende: Neef! deze is voor U, gij begrijpt van waar hij komt, en heb de goedheid
tegen den Avond mij nog eene Visite te doen; want men heeft mij met eene bijzondere
Commissie voor U belast, en de Overste zal mij, hoop ik, wel willen vergunnen,
dezelve aan U overtebrengen. Ja, ja, zeide de Kolonel, praat maar voort, hij is al
verre gevoeg en gij zult hen wel verder op weg helpen. Dit zeide hij op zo eene
eronique wijze, dat het mij deedt blozen; ik boog mij en verliet de kamer.
De brief welke Mevrouw V... Bo...n mij hadt medegebragt, was van mijne Dierbare.
Zij berichte mij, dat een zwaare onpasselijkheid mijn Grootvader, gelijk hij aan
Mevrouw had geschreeven, hadt belet de zaaken zijner Compagnie, ten onze
voordeelen in orde te brengen; doch dat hij, thans beter zijnde, er onverwijld zijn
werk van zoude maaken, en zij dan hoopten dat wij spoedig met elkander zouden
gelukkig zijn. Ik heb, schreef zij onder anderen, met eene soort van Jalouzij mijne
tedere en lieve Vriendin V BO...N zien vertrekken; zij zal u veel, zeer veel van mij
kunnen vertellen, ik wenschte maar dat de welvoegelijkheid het hadde vergunt, dan
zoude ik gewis haare Compagnonne de Voyage zijn geweest niet om U te zien, want
wat gaat gij mij aan maar om de Oorlogszuchtige houding eens opteneemen, van die
Jonge Officieren die hier te Utrecht zoo tiré a quatre epingles71, op de Partijen
brilleerden en den petit maitre speelden. Dit ook was de eenige haarer brieven, waarin
zij eenen vrolijken luim verraadde, en deedt mij denken dat zij volmaakt welvaarende
en opgeruimder dan voorheen was.
Toen ik des Avonds mijne Vissite bij Mevrouw V... BO....N ging afleggen, hadt
deeze Dame de goedheid, mij alle de brieven te toonen, die zij ten mijnen Faveure
met mijn Grootvader gewisseld en den antwoorden die zij daarop van hem ontvangen
had, en de eene zoo wel als de anderen overtuigde mij van haare vriendelijke
belangstelling in het geluk van haare Vriendin en van mij, en ik betuigde haar daarvoor
de levendigste erkentenis te gevoelen. Ter mijner geruststelling informeerde deze
Dame mij wijders dat alles te Utrecht wel en de gezondheid mijner Dierbare
volkoomen hersteld was.
Vijftien dagen ná de aankomst van des Kolonels Echtgenoote, ontving ik een brief
uit Utrecht, het opschrift was met eene andere hand dan die der Freule geschreven,
en dus meende ik niet dat hij van haar kwam; en opende denzelve dus met
onverschilligheid; doch verbeeld U mijne onsteltenis, toen ik uit den Inhoud, die zij
toch zelf, maar met eene schier onleesbaren hand, geschreven hadt, vernam dat zij,
na zedert een paar dagen met zwaaren
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pijn in het hoofd en eene brandende hitte door alle haare leden gekwelt te zijn geweest,
thans genoodzaakt was het bedde te moeten houden, en de Geneesheer haar hadt
gezegt, dat zij zeer vermoedelijk door de Kinderziekte72, die zij nog niet gehadt hadt,
zoude worden aangetast; alzoo die kwaadaartige Ziekte algemeen in de stad woedde.
Roerloos en als aan den grond vastgenagelt; bleef ik met een treurig oog op deze
Letteren staaren: de geheele mogelijkheid van het gewicht des mij dreigenden
ongeluks beefde op eene ontzettende wijze door mijne herssenen: ik IJlde dadelijk
naar Mevrouw V.. BO...N en toen ik haar de brief vertoonde, en haar mijn angst, op
eenen smertelijken toon uitdrukten, begon zij te weenen, doch zeide mij, met alle
deelneming eener Liefderijken Moeder, Goede arme Jongen! wat treft mij dit bericht;
wanhoop echter niet, God is goedertieren: Hij zal, hoop ik, dat lieve Meisje spoedig
herstellen: ik zal nog van Avond met de Veldpost aan mijn Broeder schrijven, en
hem verzoeken mij dadelijk van den toestand mijner vriendin73 te berichten; en is dat
bericht niet zoo geruststellend als wij verlangen, dan zal ik zelf naar Utrecht
vertrekken om haar optepassen en alles aantewenden wat eene zorgende Vriendschap
vermoogend is, ter haarer herstelling, in het werk te stellen.
Ik Schreef dadelijk aan haar: ik zal de woorden die mijne Smart uitdrukten niet
herhaalen; want waarlijk ik moet nu nog schielijk over dit vreeselijk ongeluk
henenstappen; het treft mij te veel.
Vier of vijf dagen laater kreeg ik een tweede brief, doch niet door haar maar op
haar verzoek, door Mejufvrouw Z.V.N.74, haare bijzondere Vriendin, geschreven,
waarin deze mij berichte dat wezendlijk de Kinderpokjes zich hadden geopenbaart,
d[a]t mijne Geliefde zeer ziek was, doch dat zich, met Gods hulp, alles nog ten besten
zouden kunnen schikken, en ik mij niet te veel moest bedroeven enz. Lotje hadt onder
aan 'er nog bij gekrabbelt: ‘o, mijn Lieve Vriend! ik ben zeer, zeer ziek; bid God
voor u en mij, en geloof dat ik u oprecht en teder, tot aan mijne jongsten snik, zal
blijven lief hebben. Ik kan niet meer: ik ben schier blind - vaarwel, Lieve! vergeet
uwe Lotje niet.’ Ach, God! ..... Uit de vlakken die op den brief waaren, konde men
zien, dat zij dit schrijvende traanen hadt gestort. In eene roerelooze onbewustheid
zeeg ik op een Stoel neder: duizend duizend werf drukte ik die letteren, de laatste
die ik immer van haar ontving, aan mijne Lippen. Schreiën konde ik niet: mijn hart
scheen te zullen bersten verweiffelend staarde ik, in spraakeloozen weemoed, naar
den hemel, en, om mij dus
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uittedrukken, ik voelde mijnen ziel in mijn binnenste weenen.
Helaas! De gevree[s]de slag was niet meer verre af: Het angstig voorgevoel eener
eeuwige scheiding, dat mijne Geliefde mij reeds te Vreeswijk had doen opmerken,
stond verwezendlijkt te worden.
Nog een paar dagen later, terwijl ik zelf, ziek door droefheid, mijn bedde ten
minsten mijne kamer moest houden, kwam de goede Mevrouw V BO....N bij mij:
Aan haare diepe treurigheid, aan haare rood gekretene oogen, waarin nog de traanen
glinsterden, zag ik dadelijk dat ik haar - haar die ik in mijne ziel aanbadt - hadt
verlooren. Het denkbeeld van den dood mijner Lotje, zweefde mij zoo levendig voor
den geest, dat ik, toen die brave Vrouw bij mij in het Vertrek tradt, uitriep: ô
Almachtige God! ik heb haar verlooren!... Mevrouw V BO....N antwoorde mij,
uitbarstende in traanen: Ja, lieve Jongen! Gij hebt uwe Geliefde en ik heb in uwe
Lotje eene geliefde Dochter, eene meer dan Zusterlijke Vriendin Verlooren! Zij is
eergisteren middag ten Vier uuren, onder het geweld haarer ziekte, doch zeer kalm
en bedaard, bezweeken: haare pokken waaren klein, van de kwaadaartigste zoort, en
wilde in weerwil van alle aangewende pogingen der kunst, niet uitkoomen, zie hier
de brief die mij bericht geeft, van haar overlijden; hij is, op haar verzoek, door
Mejufvrouw Z.V.N. aan mij geschreeven: lees hem als gij wat bedaard zijt, en gij
zult 'er uit zien, dat onze dierbare ontslapene in haare jongsten oogenblikken U niet
heeft vergeten!........ Genoeg, genoeg ik kan hierbij niet langer stilstaan; dat smartvol
oogenblik zweeft mij nog zoo levendig voor den geest, als of zij gisteren pas gestorven
was, en echter zijn er, gelijk ik hierboven schreef, bijkans Vijftig treurige Winters
over mijn hoofd in de Eeuwigheid weggerolt, zedert die Geliefde mijner ziel, op den
Ouderdom van nog geene 22 Jaaren, van mijn hart werdt afgescheurt.
Dit Sterfgeval had mij zoodanig getroffen dat ik volstrekt onvermogend was om
mijnen Detachementsdienst, te kunnen waarnee[m]en alzoo ik dan achtenveertig
uuren achter malkanderen, om de drie dagen de wacht aan de stranden moest betrekken
en moest dus ter herstelling mijner gezondheid, mij laaten aflossen en naar Z.Zee
transporteeren. Ik werdt zeer ernstig ziek, en door eene anderendaagsche koorts
aangetast en was dus meer dan drie maanden genoodzaakt mijne kamer te houden.
Eindelijk echter herstelde ik in zoo verre, dat ik weder gelijk, voorheen, mijnen
plicht konde waarnemen.
Tot dus verre hadt ik, behalven het Smertelijke dat mij den dood mijner tedere
Geliefde hadt veroorzaakt, nog weinig ondervonden wat eigentlijk droevige
gewaarwordingen zijn, die over het Lot van ons geheel volgend Leven eenen donkeren
ondoordringbaren Sluiër werpen, en hetzelve tot aan onzen dood toe Vergiftigen.
Mijne Lezers en alle Menschenvrienden zullen
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uit de volgende gebeurenissen, vertrouw ik, zien hoe veel ongelijk mij, door de
Heeren Schrijvers van het vervolg op de Vaderlandsche Geschiedenis van JAN
WAGENAAR75 is gedaan; toen zij mij in het geval, dat ik in de volgende Fragmenten
zal te boek slaan spreekende met eene zaak betichten, waar aan ik volstrekt onschuldig
was, en die zich geheel anders heeft toegedragen, dan die Heeren hebben kunnen
goed vinden, dezelve aan de Nakomelingschap overtebrengen. Ik betuig plechtig dat
mij dit hoogst smertelijk heeft gegrieft, en hoewel ik zeer gaarne geloof, dat die
Verdienstelijke Mannen, uit wier Pennen dit Geschiedkundig Vervolg vloeiden, dit
nimmer hebben gedaan met opzet om mij te beledigen, of eene onuitwischbaren
blaam, door mij te Prostitueeren, op mijne Familje te werpen, zoo zal men mij de
volgende Verdediging mijner onschuld, wanneer men slechts eenigzints billijk wil
zijn, wel willen vergunnen.

Fragment 8
Vervolg van fragment 7
Moeielijk, ja zeer moeielijk zal mij het schrijven van dit, en een paar volgende
Fragmenten, vallen; om dat ik, bij het nederschrijven van dezelven, mij zal moeten
bepaalen tot daadzaaken en treurige gebeurtenissen, die ik, hing het van mijne
verkiezing af, liever met den donkeren sluier der geheimhouding zoude omzwachtelen
en in de nacht der vergetelheid begraven; doch wil ik recht aan mij zelve doen, wil
ik de Nakomelingschap de waarheid van een voorval leeren kennen dat, in der tijd,
zoo veel gerucht gemaakt en zoo veel geld aan den Lande heeft gekost, dan moet ik
mij de verdrietelijkheid om hetzelve uit elkander te zetten wel getroosten, en ik betuig,
daaraan beginnende, voor het oog van een Eeuwig en Alwetend Opperwezen, voor
wiens geduchte Vierschaar ik, thans oud en afgeleefd zijnde, eerlang zal verschijnen,
dat ik, in het verhalen van het gebeurde, alleen de eenvoudige Onöpgesmukte
waarheid zal raadplegen, en dat geene zucht tot wraak noch eenige perzoonelijke
Vete tegen iemand mij de Pen in de hand geven: Ik zal het voorgevallenen met
koelbloedigheid en zonder vooröordeel boeken en de beöordeeling daarvan aan alle
brave lieden, die met de toemalige gesteldheid onzes Vaderlands maar eenigzints
bekend zijn, en daarop gelieven terugtedenken, overlaaten.
Ten einde eene eenigzints geregelde orde in mijn verhaal op het oog te
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houden, zal ik verplicht zijn in weinige woorden de zaaken van eene hooger
dagtekening, dan toen ik in dezelve betrokken werdt optehaalen; anders liep ik gevaar,
door zeer veele mijner Lezers niet verstaan noch begrepen te worden; en ik wilde
gaarne duidelijk zijn.
Men zal zich geredelijk herrinneren, dat tijdens het geschil van Engeland met zijne
overzeesche Volkplantingen, en vóór de dappere Amerikanen het Britse Juk hadden
afgeworpen, en met de Sabel in de Vuist hun[n]e Vrijheid en hunne onäfhankelijkheid
van het moederland hadden verdedigt en gegrondvest en daargesteld, dat er ter dier
tijd, zegge ik, eene al meer en meer aanwakkerende mismoedigheid over het
Stadhouderlijk Bewind in de Nederlanden bestondt, die, slechts een wein[i]g laater,
de schroomelijkste gevolgen voor ons Gemenebest heeft gehad en de onmiddelijke
oorzaak van eene bijkans Dertigjarigen rampspoed en overheersching is geworden.
Het is mijne zaak niet hier in eenige oordeelvellingen, ten voor of nadeele van
eene der twistende Partijen in ons Vaderland, te treden; dit behoord tot het vak des
onzijdigen Historieschrijvers.
Men weet dat onze toemalige Republiek, onder de gezochtste voorwendzelen, als
hadde zij Krijgsbehoeften en anderen Verdedigingsmiddelen aan de Amerikaansche
opstandelingen (zoo als Engeland die Edele en dappere Grondverdedigers noemdde)
gelevert, met de Britten in oorlog raakten: dat zij op eene onrechtvaardige en tegen
de Rechten des Volks strijdende wijze, zelf vóór den oorlog gedeclareert was, onzen
Koophandel en Koopvaardijscheepen beroofde, verbrande, uitplunderde, en in hunne
havens sleepten76; dat de Britsche Staatsminister William Pitt, op last van zijn
Gouvernement, het hoofd van de Amsterdamschen Pensionaris Van Berkel, die in
Ambassade naar Amerika was geweest, als offer der Britsche wraaklust, van den
Staaten Generaal dorst eischen en dat die zeer billijke weigering, nevens eenige nog
andere onbeweezene grieven, in 1780 het vuur des oorlogs tusschen de beide Natien
ontstak77.
ZOUTMAN78 en zijne Waterleeuwen deden echter, in de maand Augustus des
volgenden Jaars, hoe ongelijk ook in macht, den trotschen Britschen
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Vlootvoogd Parker79 op Doggersbank gevoelen, dat de Heldenteelt van Ruiter nog
niet geheel was uitgestorven, en de Zeerobben van Chat[h]am nog in hun[n]e Zoonen
van Doggerbank herleefden.
Zwijgen wij daarvan; latere gebeurenissen jaagen een rechtschapen Hollander het
bloed naar den kop!
Dadelijk na deze oorlogsverklaring, werdt onze Armee te Land op den Voet van
oorlog gebragt, en ook onze Zeearmade, min of meer, in staat van verdediging en
tot bescherming van den Koophandel geârmeert.
Inmiddels, daar aan onzen handel de onherstelbaarste slagen werden toegebragt,
daar men in het kabinet van St. James de geheimste besluiten, waarvan het belang
des Lands afhing, bijkans zoo spoedig wist en overgebrieft werden als dezelven bij
de Algemeenen Staaten waaren genoomen en er honderde in het oog loopende zaaken
gebeurden, die de Hollandsche Natie moesten overtuigen, dat eenige aan het bewind
zijnde Nederlandsche Grooten met den vijand h[eu]lden, en men, vooral den
Stadhouder en diens Partij, voor Engelsch-gezind hieldt80, werdt de haat tegen den
Prins, en diens bestuur aangestookt door den overmoed van velen hoe langer hoe
grooter en de Tweedracht drong ongelukkig tot in de Vergaderzalen der
Volksvertegenwoordiging door, en de Wetgevende en Uitvoerende Machten werkten
niet meer éénkrachtig.
In dezen toestand van zaaken, schreef een der zeven Provintiën of gewesten,
namelijk Vriesland, eene Publicatie uit, waarbij, ná eene brede omschrijving van
grieven, de Staaten dier Provintie, eene Premie van een honderd gouden Rijders of
Veertien hondert guldens uitloofden, te betaalen aan den geenen, het zij inbooreling
of Vreemdeling, welke, ge[s]taafd met bewijzen, zoude kunnen aantoonen Wie het
was die met den Vijand heulden en de Staatsgeheimen nevens de sterkte der Zee en
Landmacht en de genomene Maatregelen van verdediging aan Engeland Kenbaar
maakten. Etc.
Het is mij niet bekend of deze zoo nuttigen maatregel door eene der andere
Provintien is gevolgd geworden, en dit doet, in het geen ik verplicht ben te verhaalen,
ook niets ter zake.
Natuurlijk deedt het uitloven dezer gratificatie door Vriesland, de gouddorst van
alle gewetenlooze ledigloopers en schurken ontvlammen. Niet uit Vaderlandsliefde,
maar enkel uit zucht naar goud, en die, terwijl zij het uitgeloofde loon zoude opsteken,
er zich weinig aan bekreunden, of hunnen gruweldienst -het hoofd aan een of meer
onschuldigen zoude kosten, en het
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Vaderland, door hunne misleiding, aan de grootste verwarringen worden blootgesteld.
Niemand met gezonde harssenen toch, die voornemens is eene zodanige daad te
begaan; zal wil hij er het leven niet bij inschieten, de grootste geheimhouding
vereischt, zal het waagen om aan eenigen man, zonder naam, faam, verdiensten,
rang, noch rijk dom, zich te openbaaren, en eenigen zoodanigen tot vertrouweling
in een zoo hagchelijk geheim te neemen. Men leze verder en onthouwe dit wél!
Inmiddels dat deze Publikatie door Vriesland was afgekondigt, waarvan wij in de
Eilanden, immers niet bij de Bezetting, eenige Kennis droegen, ontving de Colonel
Commandant Pain, wiens hoofdkwartier voortduurend te Z.Zee was, eene orde van
de Generaal en Chef der Provintie Zeeland, in Substantie inhoudende, dat hij Colonel
Commandant aan de Officieren der onderscheidene Corpsen, onder zijne bevelen
staande, bij eene dagorde moest laaten aanzeggen: ‘dat de Verdediging van iedere
uitgezette post bij de Batterijën, en langs de Kusten, werdt overgelaaten aan de
Capaciteit (bekwaamheid) en responsabiliteit (verantwoordelijkheid) van iederen
Officier, die alddaar, in cas van landing of aanval des Vijands, hel bevel zoude
voeren’.
Dit bevel werdt aan allen met veel nadruk aangezegt, en daar nu meest alle
zoodanige buitenposten waaren toevertrouwd aan de Jongste of immers de minst in
rang verhevene Officieren, gaven de Subalternen van alle Corpsen gezamentlijk aan
de Colonel Commandant te kennen: ‘Dat zij allen bereid waaren om hun goed en
bloed voor het Vaderland tegen den Vijand optezetten; dat zij allen gezind waaren
hunnen plicht als mannen van eer te volbrengen; maar daar de meeste hunner, zoo
niet allen, volstrekt onbekend waaren, met de gevaarelijkste punten waar eene
Landing des Vijands zoude kunnen worden ondernoomen, aangezien zij noch de
zwakste noch de sterkste en verligste Posten kenden en ook zeker geen POINT DE
REPLIEMENT81, in geval van RETRAITE, aan hen was aangeweezen, waar zij zich
zouden kunnen ha[n]dhaven en versterking afwachten; dat zij Subaltern officieren
alzoo ootmoedig en gezamentlijk aan hem Colonel Commandant verzochten, een of
meerdere Officieren der Genie of Artillerie op de Eilanden Guarnisoen houdende te
gelasten, om geädsisteert door de zich aan de Zeebatterijen bevindende Seinmeesters
die allen met de kusten, als Zeelieden zijnde, bekend waaren, eene Peiling der
Gronden, Plaaten en zandbanken, waarvan de Eilanden omgeeven waaren, te laaten
doen, en daarvan zoo veele duidelijke Zee of Paskaarten te laaten formeeren, als er
zich Batterijen en Wachthuizen rondom en langs de Stranden bevonden, en 'er aan
ieder Wachthuis, waar een Officier Commandeerden, eene van die zoodanig te
Formeerene kaarten mogt worden bewaard; ten einde den
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aldaar bevelvoerenden Officier daaruit de gesteldheid van zijnen Post en de middelen
ter verdediging van denzelven zouden kunnen zien en beraamen enz. De Colonel
Commandant dit alleszints billijk verzoek indenkende, gelaste dadelijk den Ingenieur
de Valconie82 dit te bewerkstelligen; doch toen dezen Heer verzogt van dien last
verschoond te blijven; alzoo hij geene kennis van de Hydraulica of Waterbouwkunde
maar van den Vestingbouw en den dienst der Veld-Ingenieuren hadt en de Officieren
der Artillerie, zijnde de Heeren Althuizen, Propstein, Batenburg en Hugeuin83, die
zich bij het Hoofdkwartier bevonden, mede verzochten uit hoofden hunner
werkzaamheden in het L[a]boratorium, van dien last verschoond te worden, betoonde
de Colonel zijne uiterste verwondering en ontevredenheid over deze teleurstelling,
en vroeg, op eenen zeer gemelijken toon, of er dan onder een zo groot aantal
Officieren, niemand was, in staat om de gevraagde peilingen te doen, en zoodanig
een zoo weinig beduidend Zeekaartje84 te maaken. Allen zweegen, en ik die een der
Jongste Officieren was, zweeg mede; hoewel ik mij, dank zij het onderwijs mijns
Vaders, wel bekwaam mogte vinden hetzelve te vervaardigen. Ná de Parade sprak
ik hierover met onderscheidene mijner Krijgskameraaden, en op aanrading van veelen,
en wel der oudsten, begaf ik mij naar de Colonel, en zeide hem, dat ik het doen der
peilingen en het vervaardigen van zoodanige Kaarten wel op mij wilde neemen, mits
mij, ter mijner adsistentie een ouder officier en die hooger in rang dan ik was door
hem heer Colonel Commandant werdt toegevoegd. De Heer Pain was zeer tevreden
over mijn voorstel, en, op mijne voordracht, werdt mij de Kapitein Bourquin van het
Regiment Mariniers van Douglas toegevoegd, en wij vertrokken twee à drie dagen,
naderhand naar de Batterij aan het Rheepaart bij Scharendijke, ten einde van daar
onze werkzaamheden te beginnen, en verder rondom de Eilanden uittebreiden. Aan
de Seinmeesters was orde gegeven ons de benoodigde Vaartuigjes te bezorgen, en
ons te vergezellen en van hunnen raad te dienen. De Bevelhebbers der twee
Wachtscheepen en de Officiers Commandanten der overige omleggende Posten
waaren verwittigt ons in onze arbeidzaamheid niet te verhinderen, maar des noods
alle verzogte adsistentie en beveiliging te verleenen.
Binnen den tijd van drie Weeken waaren de peilingen door mij, in het bijzijn van
den Kapitein Bourquin, g[e]daan, en het vereischte Kaartje in
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order gebragt, waarop de beide Eilanden SCHOUWEN en DUIVENLAND met
derzelver omleggend planten en zandbanken: de plaatzing der Batterijën en de beiden
Havens van Z.Zee en Brouwershaven, waaren aangeweezen mi[t]sgaders eene
duidelijke opgave der diepten, bij de Ebbe en Vloed der Zee. Ik vertoonde he[t]zelve
aan den Colonel en Chef en deze hetzelve met alle naauwkeurigheid geëxamineert
hebbende, vondt het zeer goed en zondt eene propere aftekening daarvan aan den
Commandeerenden Generaal van geheel Zeeland, Baron Van Dophff waarvan hij tot
antwoord bekwam, dat het hem Generaal zeer voldoende voorkwam; dat hij Colonel
en Chef de beide Officieren die het vervaardigt hadden, namelijk Kapitein Bourquin
en mij, zijne uitterste tevredenheid daarover moest te kennen geven, en te zeggen
dat hij Generaal bij zijn te doen rapport aan Zijne Doorluchtige Hoogheid den Prins
Erfstadhouder, niet zoude nalaten daarvan honorabele mentie te maaken en ons aan
de bijzondere protectie van den Vorst aanbeveelen; gelastende wijders dat de Colonel
en Chef zonde hebben te zorgen, dat er aan iedere buitenpost waar eene Batterij of
Wachthuis was, en die door een Officier werdt gecommandeert eene aftekening van
dit Kaartje onder bewaaring van den Bevelhebber aldaar werdt gesteld, waar naar
deze zich zoude hebben te reguleeren. Ook het tekenen van zoo veele Kaarten (zijnde
acht in getal) werdt aan mij alleen door den Colonel en Chef opgedragen, en toen
dezelven gereed waaren, en ik ze aan hem had ter hand gesteld, werdt aan de orders
van den Commandeerenden Generaal voldaan, en één aan ieder Wachthuis of
Buitenpost, waar een Officier Commandeerden, bezorgt.
Zie daar, Lezer! hoe dit zoo veel gerucht gemaakt hebbende Kaartje, in de waereld
is gekoomen, en waarvan men destijds, in zoo veele kwaadaartig geschreevene
pamphelets85 gezegt hadt, dat het door mij expres en op last des Vijands en voor
denzelven vervaardigt was, dat ik daarvoor met goud door de Engelschen waare
betaald geworden; alzoo hetzelve zoude moeten dienen om eene landing met
Platboome vaartuigen, die op de Britsche Scheepstimmerwerven aan de Theems
vervaardigt werden, op de Eilanden te begunstigen, en den weg die zij zouden moeten
neemen aantewijzen om de plaaten en menigvuldige Zandbanken te vermijden, ten
duidelijkste aantoonden.
Het vervolg zal toonen wat men van alle die Leugens en tegenstrijdigheden,
waarmede men ter dier tijd de Natie bedroog, hebbe te gelooven; laat ik alleen mogen
zeggen, dat ik nooit of ooit, noch van den Prins van Oranje, noch van den Raad van
Staaten, noch van de Staaten Generaal, noch van iemand wie ook zij, ooit een duit
geld of geldswaarde voor het doen van al
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dien arbeid heb genooten, even zoo min als van Engeland, waaraan ik nooit gedacht
of nooit van iet dergelijks hadt gehoord, gelijk men in b[o]ven bedoelde logenpapieren,
te schandelijk om van te spreeken, voorwendde, en dit is ook, na het scherpste en
geheimzinnigste onderzoek naderhand ten vollen in Rechten gebleken en beweezen.
En echter zoude het vervaardigen van die Kaart, die door mij, uit loutere ambitie en
om nuttig aan mijne Mede Officieren te zijn, was vervaardigt, mij schier en zonder
eene merkbaare bewaring der Voorzienigheid op eene onteerende wijze het leven
hebben gekost, gelijk de gevolgen daarvan, nu nog op mijnen zeer hoogen Ouderdom,
op mij even mededoogeloos als gewetenloos drukken. Doch laat mij vervolgen; want
als ik bij al het gebeurde en alle de infaame mij aangedaane behandelingen lang bleef
stilstaan, en met een diep doordenkend oog rondom mij zag, zoude ik of mijnen pen
moeten nederleggen of in gal doopen, ten einde de Schurken en zoogenaamde
aanzienelijke Vagebonden te ontmaskeren en mij, uit eigenbelang en om hunnen
eigene fieltenstreeken te bedekken het Slachtoffer daarvan zouden hebben doen
worden.
Verder. In de maand Julij 1782 werdt ik naar Brouwershaven gedetacheert, onder
orders van den Kapitein Zeger de Munnik86 met twee Compagniën, en nog drie of
Vier andere Officieren, namelijk de Lieutenants Papo Andrae en Matthieu87, ten
einde aldaar wederom drie weeken te moeten Guarnisoen houden. De Soldaten
werden op Stadts Kosten in ledig Staande wooningen, nevens hunne Onderofficieren,
gekaserneert, maar de Kapitein en zijne onderhebbende Officieren ontvingen, namens
de Regering Billetten van inkwartiering, ten hunnen eigen Kosten bij de Burgers, en
mij werd tot Logement aangeweezen eene zeer aanzienelijke Herberg, staande achter
de Kerk en genaamd de Meebaal88. In deze Herberg de eenige der geheele Stad
waarachter ter dier tijd eene Kolfbaan was, en daarom ook de eenige waar des morgens
en des avonds de aanzienelijkste Lieden van dit Kleine Stadje bij malkanderen
kwamen om eene Partij te kolven of een glas wijn te drinken, gaf men mij eene vrije
goede Kamer, Ledikantje en verdere benodigdheden. Ik was daar zeer goed en men
vroeg slechts een middelmatig Kostgeld. Op dit Detachement geene wachten maar
slechts een Piquet om den vierden dag moetende waarneemen, ten einde de Batterij,
genaamd het Ossenhoofd89, gelegen aan de mond der Buitenhaven te inspecteeren,
zoo
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bleef mij meer dan te veel ledige tijd over, doch ik niet zeer geneigd tot werkeloosheid,
teekende of schreef over mijn Metier dagelijks ten minsten eenige Uuren op mijne
Kamer, en vervaardigden enkel tot tijdverdrijf, uit het Brouillon90 (dat half met Potlood
half met OostIndische inkt, als eene eerste ruwe Schetz geformeert was) eene propere
Tekening, van het zich op de wachten bevindend Kaartje voor mij zelf, en toen het
gereed was, leide ik het opgerold nevens het Brouillon en eenige andere Tekeningen
van Vestingbouwkundigen aart op het Tafeltje neder, waaraan ik gewoon was te
tekenen of te schrijven, en dat alleen tot het doen dier werkzaamheden door mij
gebezigt werdt.
Niet alleen aan mijn Kapitein en mede gedetacheerden Officieren, maar ook aan
andere fatzoendelijke lieden, waaronder de Burgemeester Viergever91, had ik die
Tekening laaten zien en 'er menigvuldige maalen met hen en meer lieden van eenige
Kunde en aanzien daar ter Stede over gesprooken, en buiten dien was het in het
geheele Eiland volstrekt geen geheim, dat ik op order van den Commandeerende
Generaal der Provintie Zeeland, deze Kaarten hadt vervaardigt.
Op zekeren dag, ik herrinner mij dat het op het eind der Maand Augustus 1782
was, van mijne gedaane patrouill[e] naar de Batterij het Ossenhoofd genaamd
terugkeerende (deze Batterij was een Post die onder het Commando van
Brouwershaven [b]ehoorden en van daar bezet werdt) ging ik om mij wat te
diverteeren beneden aan de Kolfbaan, die in mijn Logement was, en vondt aldaar,
benevens de Burgemeesters Viergever en Van der Bijll, en meer andere fatzoendelijke
Lieden, ook een Heer die ik niet kende, doch dien ik naderhand vernam dat een
Boomkweker, woonende te Boskoop, en Van Brakel92 genaamd was. Men berichte
mij, dat hij te Brouwershaven was gekomen, om de Dochter van de Heer Van der
Bijll93 ten huwelijk te vragen, en ook wezendlijk zag ik, dat hij met dien Heer bekend
was en in een gelag dronk94. Ik voegde mij bij het gezelschap, en er werd eenige tijd
over onverschillige zaaken gesproken, doch toen er niet meer gekolft werdt, vroeg
de Vreemdeling mij, of ik een partij met hem wilde speelen. Nimmer ben ik aan
eenig spel verknogt geweest, doch daar ik vrij goed konde kolven, nam ik de
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uitnodiging des Vreemdelings aan, en toen hij onder het speelen mijn naam hoorde
noemen, vroeg hij mij, of ik bevriend was met den Directeur de Witte te Amsterdam?
Ik antwoorde dat die voormalige Directe[u]r mijn Vader was. Hij kwam, dit hoorende,
naar mij toe, reikte mij de hand, zeggende: dan moeten wij zaamen een flesch op de
gezondheid van uw Vader drinken, want hij heeft mij menige mooije Ducaat in de
zak gespeeld, door mij het fijne plantzoen voor de Hortus Medicus en andere
benoodigde plantzoenen voor de stad te laaten leeveren95 - Kortom; die man overlaade
mij met Vriendschap: wij speelde niet lang, maar plaatsten ons bij het overige
gezelschap in de Kleine Koepel, die bij de Kolfbaan stondt. Ten acht of negen uuren
des Avonds vertrokken de aanwezige, en ik bleef met den Boomkweker al[l]een, en
daar ook hij in de Meebaal was gelogeert, Soupeerden wij zaamen, en dronken nog
een flesch wijn. Onopgemerkt viel ons gesprek over den Oorlog van onze Republiek
met Engeland, en zoo van lieverlede op de bezetting en de defentie der Eilanden;
met een Hollander sprekende die zich een warme Vriend des Vaderlands voordeedt
te zijn, en die bovendien eene meer dan allen daagsche kunde van zaaken aan den
dag lag, maakte ik geene zwarigheid om openhartig met hem over dien schandelijken
Oorlog te spreeken; hij zeide mij onder anderen dat hij de beide Eilanden hadt
rondgereist en met vermaak had gezien, dat dezelve door een aantal Strandbatterijen
verdedigt werden, en den Vijand er aldus niet geredelijk eene Landing op zoude
kunnen onderneemen, en dus doende bragt hij mij op den ongelukkigen Inval, dat ik
hem mede naar [m]ijnen Kamer nam, en het Kaartje liet zien dat ik uit het Brouillon,
ten mijnen eigen gebruike, in het net hadt getekend: hij bezag het met veel
naauwkeurigheid en deedt mij eenige vragen, over de legging der gronden en andere
zaaken van dien aart, die hij niet scheen te begrijpen. Wij praaten aldus een uur te
zaamen en toen ging hij naar zijne kamer en ik begaf mij te bedde.
Des Morgens reeds ten 5 uuren, werdt er aan mijne deur geklopt, en dezelve
opengaande, want ik lag nog te bed, en was Slaperig, kwam Van Brakel bij mij
zeggende, ik heb den inval gekregen om naar ZZee te gaan, want moet daar nog
eenige zaaken verrichten, wilt gij mederijden, wij zullen ons goed amuseeren, en bij
Opdorp in het Heeren Logement gaan Eeten96. Ik deedt hem opmerken dat ik immers
mijn Detachement niet konde verlaaten, zonder Verlof van den Commandant te
hebben: Welnu, zeide hij, vraag dat Verlof, wij
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zullen te Zeven uuren vertrekken, en van avond vroeg weder hier zijn. Gaarne, jong
zijnde, dit Plaisirpartijtje willende bijwoonen, schreef ik een briefje deswegens aan
den Kapitein Commandant, die bij den Chirurgin Kirrewan thuislag, en bragt dit
briefje beneden bij den Kastelein, met verzoek hetzelve dadelijk aan Kapitein Faust97
te laten geworen, en diens antwoord afwachten.
Terwijl ik beneden met dit briefje was gegaan bevondt zich Van Brakel ALLEEN
op mijne kamer. Op mijn Tekentafel lagen verscheidene opgerolde Tekeningen, en
ook de TWEE Kaartjes van de Eilanden, namelijk het BROUILLON, daar niemand
dan ik alleen wijs uit konde worden, en het proper door mij uit dat Brouillon
geformeert Kaartje, naast malkander. IK BID DAT MEN DIT WEL GELIEVE TE
ONTHOUDEN.
Na verloop van eenige minuten, kwam ik weder boven en Van Brakel stondt aan
het Venster. Wij praten toen nergens over als over het ZZeesch Reisje. De Kapitein
zondt mij het verzogte Verlof, schriftelijk doch verzocht mij om zonder verzuim des
Avonds terugtekeeren, en mij zoo wein[i]g mogelijk aan de Officieren van den Staf
te laaten zien. Ik kleede mij in Burgerlijke Kleeding en vertrok te zeven of acht uuren
met Van Brakel naar ZZee alwaar wij te tien uuren aankwaamen en aan het Heeren
Logement bij Opdorp afstapten.
Daar koomende ontbeten wij, en hij verliet mij zeggende, eenige Comissien die
geen uitstel konden lijden te moeten gaan doen, dat hij ten twee uuren zoude
wederkoomen, en wij dan zaamen bij Opdorp konden Eeten, en vervolgens den dag
zoo vergenoegd mogelijk doorbrengen. Ik ging een paar Visites doen, bij den Overste
van Borzelen98, en den gepensioneerden Kapitein van de Zitsers de la Rue99, en begaf
mij tegen twee uuren, weder naar het Heeren Logement; doch verbeeld u mijne
verwondering, toen de Knecht van Opdorp mij een briefje gaf, dat ik opendoende
zag van Van Brakel te koomen, waarin hij mij, in Substantie, schreef: dat
noodzaakelijke affaires hem dwongen om dadelijk naar Holland te moeten
terugkeeren, dat hij mij direct zoude schrijven, dat ik hem zijn spoedig Vertrek en
zonder afscheid te neemen ten beste zouden duiden, dat hij mij spoedig hoopte
wedertezien. Etc.
Dit briefje verwonderde mij, en de Kastelein bevestigde mij, dat dien Heer reeds
twee uuren vroeger vertrokken was. Ik bleef echter eten in dat Logement en liet mij
reeds vroeg weder naar Brouwershaven terug rijden, alwaar men, even als ik, over
dit subit vertrek verwonderd was. Ik hadt ech-
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ter nergens geen kwaad vermoeden van, en dagt weinig dat die schurk zoo spoedig
vertrokken was, om eene Tekening van dat Kaartje DAT HIT MIJ ONTSTOLEN
HAD TERWIJL HIJ ALLEEN OP MIJNE KAMER EN IK NAAR BENEDEN WAS
GEGAAN OM MIJN BRIEFJE AAN KAP[I]TEIN FAUST TE DOEN BESTELLEN,
naar den Haag, en wel bij den toenmaligen Raadpensionaris van BLIJSWIJK100 te
brengen, met bijvoeging, gelijk men nader zal horen, dat ik hem dit Kaartje gegeven
hadt, om aan de Engelschen, door eene Kapitein van die Natie, die te Rotterdam in
het Kleine Schipperhuis gelogeert was, te laaten overhandigen, dat het zoude moeten
strekken, om eene in Engeland geprojecteerde Landing, op de Eilanden Schouwen
en Duivenland te Favoriseeren, die met platgeboomde Vaartuigen, bemand met 1500
Koppen, in de donkere nachten der maand September zouden worden ondernoomen:
dat ik daa[r]voor Vijf honderd Guldens had bedongen, en meer andere onbegrijpelijke
leugens, gelijk men in het volgende Fragment zal zien, hoopende hij dus, de door
Vriesland uitgeloofde Premie van honderd gouden Rijders te hebben verdient.

Fragment 9
Mijne gevangenneeming
Gewis zoude de taak niet zeer moeielijk zijn, wanneer den nadenkenden
Waereldburger zich wilde verledigen, om het schandelijke der vooroordeelen, het
welk in de volgende plaats gehadt hebbende gebeurenis voorkomt, uit elkander te
zetten, en daardoor aantetonen hoe veele menschenkennis eenen Rechter behoorde
te hebben, en met hoe veele schroomvalligheid101 hij de voorzichtigheid moest
raadpleegen, bevorens hij over het Lot en dikwerf over het Leven van een mensch
uitspraak deedt. Partijzucht, noch eene zoogenaamde Inschikkelijkheid voor
hooge-Standspersoonen, moesten nooit aan de Gerechtigheid den blind[d]oek
afrukken, zelf niet eenen Slip, hoe klein ook, daarvan doen oplichten; haare Evenaar
behoorde altijd een juiste balans te houden, en al wat Slechts het geringste voorkomen
van eenzijdigheid hadt, uit alle Rechtbanken verbannen blijven; dan, en ook dan
eerst, zoude het eene Rechtvaardige Postèriteit vrijstaan, om met zekerheid te kunnen
bepaalen, of eenen gevonnisden, naar de Wet gestraft en het hem opgelegde Vonnis
hadt verdient!
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Ik weet het niet, en ik kan ook eigentlijk niet zeggen waarom, het mij altijd is
voorgekoomen, dat ik, met een soort van huivering, bevangen werd, zoo dikwerf ik
de Griffier in eenige Rechtbank, aan eenen veroordeelden zijn Strafvonnis hoorden
voorlezen; misschien zullen mijn Lezers, deze Brokstukken, verder, met hunnen
aandacht gelievende te veree[r]en, hier en daar wel eene wenk, een voorval, een
verhoor of eene daadzaak aantreffen, die mijne huivering rechtvaardigt, eene huivering
die mij het vermoogend beneemt, om den Rechter en den Aangeklaagden, anders te
beschouwen, dan, als den Sterkeren tegen over den zwakken, den als Rein
beschouwden tegen over den Onreinen, en den Goliad tegen over den David, doch,
aan welken laatsten den Slingersteen ontbreekt! Machtspreuken zijn, in een rechterlijk
onderzoek, zeer schandelijke uitvlechtingen. Menschenvrees en Onkunde, leiden
veele onschuldigen op het Schavot; terwijl vervolgzucht meer den Vervolger als den
Vervolgdwordenden onteert, en geene Natie zoude gelukkiger zijn, dan de zoodanige
wier Burgerlijk en Lijfstraffelijk Wetboek, zoo duidelijk was, dat niet eene der
artikelen, voor eenige andere wijzing of uitlegging vatbaar was, dan voor de straf of
vrijverklaaring, die er, met duidelijke woorden, in de Landtaal, in omschreven werdt.
Genoeg; ik keer tot mijne eigene Geschiedenis terug!
Weinige dagen, na ik van ZZee weder te Brouwershaven was terug gekoomen,
ontving ik, met de Post een Brief; geschreven uit Rotterdam, ondertekend met het
woord: Vaderlander, in Substantie inhoudende102:
‘Dat de Schrijver er van mij bedankte voor de hem gegevene inlichtingen,
betrekkelijk de Sterkte en de Verdediging der Eilanden SCHOUWEN en
DUIVELAND, tegen eenen Vijandelijken inval; dat hij daarvan verslag hadde
gedaan, aan den Engelschen Kapitein ter Zee, aan wie hij, tevens de Tekening hadt
ter hand gesteld, en dat mij de daarvoor beloofde beloning zoude geworden; dat men
hoopte dat ik mijn woord zoude houden, en op den Nacht der Landing, de door mij
gecommandeert wordende Batterij (namelijk de Batterij den OS103 zoude laaten
zwijgen. Dat men mij verzocht, op deezen brief te antwoorden, en ook nog eens
schriftelijk zoude opgeeven, met hoe veele stukken ijdere Batterij gegarneert was,
en eindelijk, dat ik wel konde begrijpen van wien dezen brief kwam; dat ik daarop
ook, zonder mijn naam te tekenen, moest antwoorden, en den mijnen adresseeren in
het klein Schippers huis te Rotterdam; mij tevens vermaanende voorzichtig te zijn;
dat het alles maar te doen was, om de Kroonprins van Oranje (onzen tegenwoordigen
Koning) met eene Engelsche Prinses te doen trouwen en daardoor te spoediger den
Vrede tusschen de Republiek der Vereenigde Nederlanden en Groot Brittanje te
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herstellen enz.’ Men gevoelt geredelijk hoedanig mij, dezen, voor mij zeer
raadzelachtigen brief trof, en verwonderde; lang stond ik in beraad, wat ik te doen
had; of om denzelven aan mijnen Commandant te brengen; of om hem te
beantwoorden, zoo als hij verdiende, en gewis, zoude ik, zonder nadenken, tot het
eerste beslooten hebben; indien ik niet bang was geweest, dat ik eene gestrenge
Cor[r]ectie zoude moeten ondergaan, om dat ik een der Kaarten (dat ik toen merkte
kwijt en door hem van mij gestolen te zijn) weg was, en daarvoor door mij niet beter
gezorgt waare geworden. Ik bleef echter bij het besluit, om mijn Chef dien brief te
overhandigen, en gruwde van het denkbeeld om mij, slechts Schaduwachtig, in deze
zaak, wat er ook het but van mogte zijn, te mengen; doch, wilde eerst beproeven, om
het mij afgestolen Tekeningje weder in handen te krijgen; en daarom schreef ik, nog
dien zelfden Avond, aan Van Brakel, ten naasten bij, in dezer voege: ‘Ik heb uw brief
ontvangen, en zal nader daarop antwooorden104; echter onder bepaling dat gij mij
bevorens het door u medegenoomen Tekeningje terug zendt, want zoo als het daar
is, kan het toch niet gebruikt worden, vermits het maar het Brouillon IS DAAR NIETS
NAAUWKEURIGS op aangetekend staat; en dus niets als verwarring zoude kunnen
veroorzaaken; en dat ik dit te spoediger te liever terug verwachte.’ Dit mijn antwoord
ondertekende ik met het woord PRO PATRIA105, lag mijn briefje, geadresseert aan
VAN BRAKEL, in het Kleine schippers huis te Rotterdam, zelf op de Post.
Des anderendaags, ten einde alle verrassing voortekoomen, begaf ik mij naar de
Batterij, beval den aldaar Commandeerenden Onderofficier eene dubbele
waakzaamheid: sprak af met den Seinmeester, om, vooräl des nachts, zijne attentie
op de uit zee of van de Wal gedaan wordende Seinen te vestigen, en liet mij, met
eene Sloep aan boord van het Wachtschip roeiën, om met deszelfs Commandant den
heer Stutzer te spreeken, en hem de nodige voorzorgen, met de aannaderende donkere
Nachten der maand September aantebevelen. Dit alles deedt ik zonder mijn Chef
daarvan kennis te geeven, en alleen uit vreeze, dat de Vijand iet mogt onderneemen,
voor ik, mijn Tekening terug hebbende, van het gepasseerde tusschen Van Brakel
en mij mijne Superieuren had kennis gegeven, kortöm ik was, in eene onuitdrukbare
ongerustheid en liep wel zes maal daags, naar het Postkantoor om te zien, of er geen
Brief voor mij uit Rotterdam was gekoomen. Den vierden dag, na het afzenden mijns
Briefs aan hem, gebeurde er een geval, dat mijne vreeze verdubbelde, en, dat ik hier
zal aantekenen; ten einde, mijne Lezers,
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duidelijker over mijne denkbeelden en voornemens kan doen oordeelen; een geval
dat, in Rechte onderzocht en beweezen is, letterlijk waar te zijn. Zie hier het gebeurde:
Daags ná ik mij aan boord van het Wachtschip hadt laaten roeiën, zondt de Kapitein
Stutzer een zijner Dek-Officieren aan de wal, met verzoek aan de Kapitein van het
Detachement, om hem, ter zijner adsistentie een zijner officieren en 24 man aan
boord te zenden; aangezien schier alle zijne manschappen aan de Scorbut106 en de
Koorts ziek en zwak waaren, en 'er zich een groot Driemast Vaartuig en een of twee
kleinere Scheepen in het gezicht vertoonde, die den wil scheenen te hebben, om
binnenteloopen: dat zij den Noord kwaamen afzakken, en het mistige weer belette
te kunnen zien, welke scheepen en van welke Natie zij waaren: dat hij Kapitein
Stutzer voornemens was, als hij de verzochte versterking konde krijgen, het anker
te ligten, en hen tegen te zijlen: de Commandant van het Detachement bewilligde
aanstonds in het verzoek van de Fregatsbevelhebber; en, op mijn aanhoudend verzoek,
werdt mij het Commando over die 24 Man, dat alle Vrijwilligers waaren, opgedragen,
en ik marcheerde met hen naar de Batterij en liet mij, met mijne manschappen, aan
boord van den Uitlegger107 de SPION brengen; doch, reeds voor wij daar aankwaamen,
waaren de vier scheepen, als zeer digt onder den wal genadert, doch, men kost hen
nog niet verkennen, en zoodraa ik, met mijne Soldaaten aan boort was, deedt Kapitein
Stutzer de nodige Seinen doen; en geen Contresigniën van de in het gezicht zijnde
Schepen Krijgende, zond hij hen een Kogel toe; doch wij zagen duidelijk dat zij
zeilminderden, en een Sloep uitzette, die naar boord van het Wachtschip roeiden;
aldaar aangekoomen zijnde, werden wij onderricht, dat die scheepen geene
Engelschen, maar Fransche Koopvaardij-scheepen, beladen met wijn, koomende van
Bourdeaux en gedestineerd naar Rotterdam waaren; dat zij door storm en de
duisterheid van den nacht, zijnde zonder Loots, op de Zeeuwsche stroomen waaren
vervallen, en v[e]rzochten onze hulp en eene Loots. Geredelijk werd aan dit verzoek
voldaan, en des anderen daags laagen de Scheepen reeds in veilige Haven.
Mijn Commandant zondt mij eene ordre, om met mijne Vrijwilligers weder aan
wal te moeten koomen: de Zeekapitein bedankte ons voor de verleende adsistentie,
gaf eene goede Scheepsmaaltijd aan mijne Soldaaten, en hij zelf, geleide ons, met
twee zijner Officieren, naar den wal, en bragt dien dag in vrolijkheid met ons door.
Tot nog toe, en het was reeds den 7e of 8e dag, na het afzenden van mijn
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Brief aan Van Brakel, hadt ik geen letter antwoord van hem bekoomen108, en, daar
mijne ongerustheid alle oogenblikken toenam, besloot ik het voor gevallene aan den
Detachements-Commandant, den Heer Faust, te openbaaren, en liever alles te wagen
en de hoogste Cor[r]ectie aftewachten, dan langer in eene zoo grievende ongerustheid
te leeven, en met zoodanig een geheim bezoedelt te blijven. Na geheel den Nacht
hierover gedacht te hebben, ging ik, des morgens ten Elf uuren, naar het Kwartier
van den Commandant; liet de op den wacht gecommandeerde manschappen
afmarcheeren, en, terwijl ik nog bezig was met de guarnisoens-orders, aan de
onderofficieren, uittedeelen, zaagen wij, tot onze groote verwondering, op het
onverwachts, den Kwartiermeester Generaal der Armeé en Adjudant van Z.H. den
Prins Erfstadhouder, namelijk den Grave van Bentinck109, benevens den Kolonel der
Genie van de Graaf110 en den Kapitein Adjudant Lorbach111, alle drie in groote Uniform
en met den Sjerp om, op de Parade, voor het Kwartier van den
Detachements-Commandant, verschijnen.
De Heer Faust, even verwonderd over de onverwachte komst dezer Stafofficieren,
als mijne medemakkers en ik zijnde, geleide hem in zijne kamer; alwaar wij hen
volgden. De Adjudant Generaal, Graaf van BENTINCK zeide: dat hij, op last van
Z.D.H, den Prins van Oranje, met eene bijzondere zending belast was, namelijk om,
niet alleen zijn Post te in specteeren, maar tevens om locale inspectie te neemen, van
de legging der Batterij het OSSENHOOFD en hem, op de plaats zelve, alle de
aanwijzingen van defentie te laaten doen, door den Lieutenant DE WITTE, welke
den Officier was, die, op order van den Kolonel PAIN, de aan de wachthuizen zich
bevindende Kaarten der peilingen had geformeert. Waar is dien Officier? vroeg de
Graaf VAN BENTINCK, mij niet in persoon kennende. De Heer Faust wees op mij;
en, dien heer, na mij sterk aangezien en een oogenblik gezwegen te hebben, zeide:
Gij hebt gehoord welke order Z.D.H. mij gegeven heeft; wij zullen dadelijk naar de
Batterij gaan. Hebt gij een kaart bij u? Ik zeide, neen; maar dat ik 'er een zoude
haalen van mijne kamer. Gaa dan schielijk, antwoorde de Adjudant Generaal, want
ik moet van Avond nog weêr op reis naar den Haag. Ik deedt zoo; en keerde dadelijk,
met het geen ik, tot het doen der gerequireerd wordende opening, meende nodig te
hebben, bij die Officieren, in des Kapiteins Kwartier, terug; en wij wandelden ge-
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zaamentlijk, behalven de Heer Faust, en mijne medegedetacheerde Officieren, de
Lieutenants PAPO en Keizer112, naar de Batterij. Onder het wandelen spraaken noch
de Graaf Van Bentinck noch de Adjudant Lorbach een enkel woord tot mij; alleen
de eerste namelijk de heer vande Graaf, (die naderhand Gouwerneur van de Kaap
de Goede hoop is geweest) zeide mij, dat hij in het Corps de Genie, als vriend met
mijn Vader gedient en omgegaan en mij als een klein kind reeds gekend hadt; ik
hoop, voegde hij er, met veel nadruk, bij, dat gij aan Mijn Heer de Graaf van Bentinck
en mij eene goede opening en oplossing, van het geen wij u zullen vragen, zult kunnen
geeven; het zou mij leed doen, als gij dit niet konde. Ik antwoorde, dat ik, zoo veel
doenelijk, aan het geen men van mij mogt willen weeten, zoude voldoen; doch, dat
ik, Jong [was], en het dus wel konde gebeuren, dat ik hier of daar dwaalde en ik dan
de toegevenheid van hem Kolonel en Mijnheer den Ad[j]udant Generaal inriep?
Zood[r]aa wij op de Batterij kwamen, liet den heer Bentinck de onder het geweer
gekoomene Wacht weder binnenrukken, en verzocht mij, aan den Commandeerenden
Onder[o]fficier te gelasten, om, zoo lang wij boven waaren, de post op de Batterij
intetrekken, en met zijne Manschappen in de Wacht te blijven; alzoo zij, het geen
hij mij te vragen hadt, niet behoorden te weeten.
Voldoende aan deze begeerte van den Adjudant Generaal, liet ik den op de Batterij
geplaatsten Schildwacht aflossen en gelaste den Onderofficier met zijne Manschappen
in de Wacht te blijven, tot wij weder beneden kwaamen. De Batterij lag boven op,
de Wacht stondt onder aan den Dijk.
Met deze Heeren alleen zijnde, hadt ik, na genoeg, met hen het volgende gesprek:
- DE ADJUDANT GENERAAL - tegen mij

Gij hebt de Tekeningen geformeert, die aan de Wachthuizen, ter informatie der aldaar
Commandeerende Officieren, zich bevinden? (zie de hierbij gevoeg de schetz)113
- IK

Ja; met voorkennis van den Kolonel Pain, onder goedkeuring van den Generaal en
Chef, Baron Von Dophff, en met adsistentie van den heer Bourquin, Kapitein bij het
Regiment Mariniers van Douglas.
- DE KOLONEL VAN DE GRAAF

Gij waart officier bij de Infanterij, wat hadt gij daarmede nodig? dit behoort
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tot het vak der Genie of Artillerie?
- IK

De Kaarten moesten gemaakt worden, en, daar er zich, na gedaane aanvrage, van
den Overste, geene Officieren der Genie noch Artillerie, bij het Hoofd-Kwartier,
aanboden, om die te vervaardigen, presenteerde ik mij, om die taak op mij te neemen.
Heb ik daaraan misdaan, Mijne Heeren?
- DE ADJUDANT GENERAAL (met stroefheid)

De daad was goed; maar eene zaak kan goed zijn, als het oogmerk, waarom zij
beproeft en tot Stand gebracht wordt, slechts niet misdadig is.
- IK (de belediging voelende)

Ik heb de eer niet u te verstaan, Mijnheer de Graaf!
- DE ADJUDANT GENERAAL

Ik spreek toch goed Nederduitsch; en gij zegt mij niet te verstaan?
- IK

Niet begrepen, meen ik.
- DE ADJUDANT GENERAAL

Ik wensch dit van uwentwege! ..... (na een oogenblik zwijgens) Zeg mij eens, heer
Lieutenant! hoe gij dezen uwen post zoudt verdedigen, als de Vijand het waagde,
om eene Landing aan deze zijde des Eilands te beproeven?
- IK

Ik zoude mijn verdediging behooren interichten en aftemeeten, naar de verdediging
der vóór mij geplaatste Batterijen; deze post, gelijk gij ziet, is, in alle mogelijke
gevallen, van aanval, afhankelijk en volstrekt Subaltern, aan de meer
vóóraangeplaatste; doch alleen wanneer eenig Vijandelijk Vaartuig op de droogtens,
of tusschen de zandbanken strandde, dan zoude het geschut van mijne Batterij
zoodanig een Vaartuig kunnen vernielen. Als Mijnheer de Graaf op de Kaart slechts
de plaatzing der Batterijen, (batt. G) gelieft te observeeren, en tevens de koerts
nategaan langs welke de Vijandelijke Vaartuigen het Eiland kunnen naderen, zal hij,
geloof ik, dadelijk, zich daarvan kunnen overtuigen. Ik ontrolde de bij mij hebbende
Tekening zie dezelve schetsgewijze hiernevens en toonde hem de gegrondheid mijner
veronderstelling. Hij zweeg, en zeide JA noch NEEN. Hij vroeg:
Zoudt gij dan uwe Batterij, in geval van eene Vijandelijke Landing, laaten zwijgen,
terwijl de vooraan geplaatste Batterijen, hem het Landen beletten?
- IK

De omstandigheden zoude het zwijgen nodig en ook tevens het Vuuren nodig kunnen
maaken; en hieraan zoude ik mij gedraagen.
- DE ADJUDANT GENERAAL

Gij spreekt zeer onduidelijk; ik ordonneer u, rond en goed Hollandsch te spreeken.
Zonder omweegen; op den man af, Mijnheer!
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- IK

Zoodanig een Officier is ongelukkig, die de ordres van onderscheidene Chefs moet
afwachten! Als ik mij, volgens uw oordeel, Mijnheer de Graaf! niet rond en niet
duidelijk, of niet openhartig genoeg uitdruk; verzoek ik, als de Jongste Officier van
het Detachement zijnde, van alle verdere openinggeeving verschoond te blijven, en
men dien post, aan een Ouder, en misschien Kundiger Officier als ik ben, opdrage.
- DE ADJUDANT GENERAAL

Ik spreek tot U, in naam van zijne D. Hoogheid, uwen en mijnen Kapitein Generaal,
ik ben door Hoogstdenzelven tot U en niet TOT EEN ander Officier gezonden.
Nogmaals ordonneer ik U duidelijk te zijn; en mijne vragen, zonder omweegen, te
beantwoorden.
- IK

Het is immers duidelijk, dat ik, geen nut kunnende doen, noch om de defentie van
het Wachtschip te adsisteeren in zijne manoeuvres, noch om de te verre van mijn
post gelegen scheepen des Vijands te kunnen bestrijken; ik mijne Batterij zoude
laaten zwijgen; daar ik, in een tegenover gesteld geval, gewis mijn geschut zoude
laaten speelen.
- DE KOLONEL VAN DE GRAAF

Dat is recht; juist; zoo, en niet anders, kunt noch behoord gij te handelen.
- DE ADJUDANT GENERAAL

Maar in geval de Vijand, tusschen de vóór u leggende Batterijen reeds hadt weeten
te landen, hoe zoudt gij hem dan het verdere indringen in het Eiland beletten? Welke
maatregelen zoudt gij dan behooren te neemen?
- IK

Verschoon mij; maar ik zal in mijn antwoord misschien al wederom onduidelijk
moeten schijnen. Als, op dien tijd, de verdediging van dezen post, dat de laatste des
Eilands is, van mij afhing, zoude, ik het geschut mijner Batterij, als geen nut meer
aan de zijde des Waters kunnende doen, laaten demonteeren of vernagelen, en mij
met mijn Detachement op den naast bij gelegen post landwaards in replieeren; ten
einde, de Concert met dezen, den Vijand het hoofd te bieden, om hem, zoo mogelijl,
naar zijne scheepen terug te drijven. Want naar de Stad, die open en zonder eenige
defentie is, met een hand vol Volks te retireeren, was even zoo goed, als mijne
Soldaaten en mij zelve in handen des Vijands overtegeeven; en dit zoude ik niet
gaarne doen; ik.....
- DE ADJUDANT GENERAAL (zeer schielijk)

Gij zijt immers Engelsch gezind? De Engelsche zijn goede Betaalders!
- IK (driftig)

Dat hen de B..... altemaal kort en klein slaa! Ik spreek geen woord meer met u, Graaf!
(mij tot den Adjudant LORBACH, die tot het Regiment waarbij ik dien-
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de, behoorde keerende.) Mijnheer! zie daar mijn Degen; ik ben uw Arrestant; gij
hebt gehoord, wat MijnHeer Bentinck heeft kunnen goedvinden te zeggen. Ik verzoek
Krijgsraad.
Kapitein Lorbach nam mijn degen niet aan, maar vroeg aan den Adjudant Generaal:
Wat beveelt gij, heer Graaf? Deze antwoorde: Laat hem zijn degen houden. (tegen
mij) Ik beloof u de schoonste voldoening, voor het oog van de geheele Armeé, te
zullen geeven; als ik u beledigt heb. Intusschen arresteer ik u, in naam van Zijne
D.H., en, op diens uitdrukkelijke bevel, vertrekt gij, heden avond nog, met den Overste
Van de Graaf en mij naar den Haag; gij kunt uw degen houden; tot wij in den Haag
zijn, ik vraag alleen uw woord van eer dat gij, zonder opschudding, in stilte ons zult
volgen. Ik vroeg naar de rede van mijne arresteering. Dat zult gij in den Haag hooren,
antwoorde mij de heer Van de Graaf. Wij gingen weder naar Brouwershaven: men
verzegelde op mijne Kamer alle mijne papieren, en stelde die onder bewaaring van
Kapitein Faust; (ik heb 'er nooit iets van kunnen wederkrijgen,) vervolgens reeden
wij nog dien Avond naar Burgtsluis en scheepte ons in eene Pink of Hoogaarts114,
die ons op Helvootsluis overvoer, en van daar, in een ander Vaartuig, zeilden wij
naar Maaslandsluis, om verder naar den Haag te koomen. Te Maaslandsluis namen
de heeren Bentinck en van de Graaf een Rijtuig om zich van daar naar het huis in
het Bosch bij 's Haage, alwaar de Prins zich toen bevondt, te laaten brengen, en lieten
mij alleen in de schuit, welke van daar op den Haag vaart vertrekken, met ordre om,
in de Residentie koomende, mijn intrek te moeten gaan neemen, in het Logement
genaamd: de Zeven Kerken van Romen op het Spui, en, zonder uittegaan, hen aldaar
te verwachten. De Heer Van de Graaf vroeg mij, of ik geld bij mij hadt? Ik zeide,
Ja, maar, daar ik zoo onverwachts hadt moeten vertrekken, niet genoeg om de
vertering in een Logement goedtemaaken; zonder mij verder iet te zeggen, gaf hij
mij acht Ducaaten en een Gouden Rijder; en reed met den Adjudant weg. Een uur
ná hen, vertrok de schuit, en deze bragt mij des Avonds ten 9e uuren in den Haag,
alwaar ik mijn intrek in het mij aangeweezen Logement, de Zeven Kerken van Romen,
nam.
Zie daar mij, in den donkeren avond, alleen, zonder eenige Surveillançe of zonder
door iemand vergezelt of bewaakt te worden in een Logement; hebbende geld genoeg
om te reizen, behalven een Horologie, een zilveren Degen, Ringkraag en meer andere
zaaken van waarde bij mij; wat zoude mij nu hebben kunnen verhinderen, om, indien
ik Slechts eenigszints aan eenige misdaad was schuldig geweest, te vluchten? Passen
had ik ook niet nodig; deze kwaamen,
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destijds weinig in aanmerking, en mijne Uniform, als ik slechts den Sjerp hadt
omgehangen, en mijne bij mij hebbende Acte van aanstelling, hadden mij overal een
goeden en veiligen do[o]rtocht bezorgt; en, hoe ligt zoude het mij geweest zijn, om
mij van Scheveningen, waarvan ik nog geen uur verwijdert was, onder een of ander
voorwendzel, naar de Engelsche Kust te laaten overbrengen? Ieder die Slechts een
weinig gelieft natedenken, zal dit kunnen begrijpen; zonder ik er iet, ter mijner
verdediging behoeve bij te voegen; dan alleen, dat ik, mij niet schuldig bevindende,
besloten hadt, ook niet te vluchten, maar mij te verantwoorden, en eene komplete
voldoening van mijne beschuldigers te voorderen. Ik verliet mij op de braafheid en
onkreukbare Rechtvaardigheid van hen die mij te recht zouden roepen, en konde mij
zelve niet overtuigen, dat 'er menschen, en veel min Rechters zouden kunnen
gevonden worden, die - Uit believingen voor een Oppermachtig Vermogen - de eer
en het Leven van een eerlijk man, niet zoude ontzien, maar hetzelve, door gezochte
toeren, door machtspreuken, Verjaarde Costumes en vorstelijke prè[r]ogativen,
opteofferen, aan het Recht van de Sterksten! Het vervolg zal doen zien, of ik mij hier
te sterk uitdruk; men gelieve slechts, als ik mijne verhooren voor den Hoogen
Krijgsraad der Vereenigde Nederlanden, onder het Presidium van den Lieutenant
Genraal VINCK115 en de Fiscaal TULLING VAN OLDENBARNEVELD116 zal te
boekstellen, zich deze bovenstaande Aanmerkingen te herrinneren!
Des Avonds ten Elf uuren kwamen de Heeren Bentinck en Van de Graaf aan mijn
Logement, en mij, op mijne Kamer en reeds bereid om naar bed te gaan vindende,
scheenen zij, ten minsten de Kolonel Van de Graaf, verwondert mij hier te vinden;
want dezen vroeg mij: zijt gij hier? Ik vroeg; waar zoude ik anders zijn? Mij is immers
bevolen hier te moeten gaan Logeeren? De Heer Van de Graaf scheen zeer ontroert,
en zeide: dat is ook zoo, Ongelukkige Jongen! Hij wende zijn hoofd om, en
verwijderde zich eenige treden. De Adjudant Generaal sprak, dat ik mij moest
aankleeden, en hem volgen: Ik deedt zoo; betaalde de Kastelein mijne [w]einige
verteering en ging, met beide heeren, ter deure uit. Buiten koomende, zeide de heer
Bentinck: Wij hebben zijne Hoogheid kennis van uw arrivement gegeven; en ik ben
gelast u te brengen aan het huis van den Fiskaal Generaal van den Hoogen Krijgsraad;
dien heer zal u naar de 's Lands Provoost117 transporteeren, aldaar zult gij uwe
beschuldiging hooren, men zal u, in allen deelen, recht doen, en gelegenheid ter
verdediging geeven; vraag mij verder niets. Ik hoop het! was mijn antwoord. Op het
Binnenhof koomende, verliet den
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overste Van de Graaf ons; hij gaf mij de hand; zeggende: God bewaare U; ik hoop
te hooren dat gij onschuldig zijt, doch, zijt voorzichtig; gij zijt in eene zeer netelige
zaak gewikkelt!
Aandoening belette mij dien achtingwaardigen man te antwoorden, en de Graaf
Van Bentinck bragt mij aan het huis van den Fiskaal Tulling van Oldenbarneveld.
Een Knecht liet ons in de Zijdkamer, en de heer Tulling vervoegde zich dadelijk bij
ons. De Adjudant Generaal sprak eenige oogenblikken, in stilte aan een hoek der
kamer, met hem; en toen weder bij mij koomende, zeide hij: Mijnheer de Fiskaal
heeft u, op order van den Prins van Oranje, overgenoomen; gij zijt thans zijn arrestant,
geef mij uw Degen. Stilzwijgende gaf ik dien aan den Adjudant, die hem onder zijn
arm medenam, en, ná de Fiskaal gegroet en tegen mij gezegt te hebben: Vaarwel! ik
heb u, als gij onschuldig zijt, eene Eclatante Satisfactie belooft, en, zijt verzekert dat
ik mijn woord zal houden: hij nam vier ducaaten uit zijn Goudbeurs, lag die op de
Tafel, en zeide: drink daar een Flesch Wijn voor! en wilde weggaan; doch, ik verzocht
hem te Considereeren, dat ik Officier en geen bedelaar was, en hem dus verzocht,
zijn geld weder terug te neemen; dat ik niets begeerde dan recht. Gemelijk streek
hij de ducaaten weder op; grommende: Recht zal u geworden!, trotschheid kan
veeltijds nadeelig zijn. In Gods naam; zeide ik. De Adjudant Generaal vertrok, en
de heer Tulling verzocht mij zeer vriendelijk, hem in zijne Kamer te volgen, zeggende:
Ik zal mijne Koetz laaten voorkoomen, en u zelf naar de Provoost brengen, en u eene
goede Kamer laaten geeven. Ik vond, in de Kamer van de heer Tulling koomende,
aldaar, behalven Mevrouw zijne Echtgenoote, nog twee Dames en een Heer, zijnde,
zoo ik naderhand vernam, de eene de Echtgenoote van den Colonel van de Gardes
Smith118, en de andere die van den Kapitein Harting119; de Heer was, den Advocaat
Witte Tulling120, broeder van den Fiskaal. Zij waaren allen zeer Hoflijk (vriendelijk
is een ander woord) en in minder dan een half uur, geleide den Heer Van
Oldenbarneveld mij, in zijne Koetz, naar 's Lands Provoost, op het Buitenhof, liet
mij in de daad eene goede en eenigzints gemeubelde kamer geeven: hij wenschte
mij goeden nacht, zeggende, des anderendaags nader bij mij te zullen koomen, en
stelde mij onder bewaaring, van den Kapitein Geweldiger121 Van der Mulh.
Zie daar mij nu, zonder er mij eenige reden van was gegeven, op de ei-
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gendunkelijkste wijze, van mijne Vrijheid beroofd niet alleen, maar, dadelijk door
het gebod van eenen machtigen, voor de hoogste Militaire Rechtbank der Nederlanden
en dus natuurlijk Crimineel, gevoert; daar men, volgens ordre van den dienst, mij
bevorens voor eenen Guarnisoens-Krijgsraad, als mijn Rechter ter eerste Instantie
zijnde, hadt behooren te dagvaarden; hadt men dat gedaan, dan zoude zich alles
hebben ontwikkelt, en deze, in den grond122 geringe Gebeurenis, gelijk men zal zien,
zoude niet zoo veel ophef gemaakt, noch zoo veel geld aan den Lande [hebben]
gekost, en mij aan den Oever van eenen schandelijken dood hebben gebragt. Bij den
afloop van het geheele Verhaal dezer gebeurenis, zal ik al het geheimzinnige te
nederschrijven, waarin dit doorgestooken guitenstuk, is gewikkelt geweest; en, dan
toch geloof ik mijne Landgenooten genoeg te kennen, om mij van hunne
verontwaardiging overtuigd te houden, en hen eene blik van verachting op de
bewerkers daarvan te zien werpen.
Een hoonend medelijden behoeft mij, als men alles zal weeten, niet te
verontschuldigen; het is waar dat ik onvoorzichtig ben geweest, maar eene opzettelijke
misdadigheid zal men, des ben ik verzekert123 mij nimmer te lasten kunnen leggen;
en Lieden van meerer Jaaren en meerer ondervinding, als ik toen was, zouden
waarschijnelijk, door een zodanig zamenweefsel van bedrog, zijn medegesleept
geworden.
De Boomkweker Pieter van Brakel, hoe zeer ook jegens mij als een eereloozen
en geweetenloozen Man gehandelt hebbende; kan niet anders dan als een Machine
worden beschouwd, dat door veel doorslepener en vermoogender fielten dan hij was,
aan den gang was geholpen; en 'er behoord niet veel waereldkennis toe, om te
begrijpen, dat een man zonder Credit, zonder eenige kunde zonder eenige con[n]ectie
tot Engeland of eenige ondervinding te hebben, het zoude durven wagen, om den
aandacht der hoogste en Souvereine machten der Republiek, ja die der geheele
verontwaardigde Natie, oplettend te maaken, op eene zaak van zoo veel gewicht, als
eene Vijandelijke onderneeming op eene der Bezittingen van den Staat is; wanneer
zodanig een niet geäccrediteert man, voor zich zelf overtuigd was, te zullen worden
gerugsteund en dat die geheele voorgewende onderneeming des Vijands niets was,
dan een gefingeerde Logen, alleen uitgedacht, om eene gunstiger wending aan de
denkbeelden des Volks te geeven, betrekkelijk de waakzaamheid en het bestuur der
hogere124 machten!
Men leeze slechts verder. Als ik de geheele toedragt der zaak, zoo als zij
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is gebeurd, zal hebben ter nedergesteld; zal ik, deze bovenstaande Aanmerking op
helderen en, op de duidelijkste wijze, uit malkanderen zetten!125

Fragment 10
Vervolg van fragment 9
Ziedaar mij nu, uit den Schoot van Bloedverwanten, Vrienden en andere betrekkingen
weggerukt en, overgelaaten aan eene treurige eenzaamheid, en in een gevangenis,
als eenen hoogst Crimineelen Misdadiger, opgeslooten. En - wat toch was mijne
misdaad? waarin bestondt dezelve? - deze en dergelijke vragen deedt ik, in de eerste
ogenblikken mijner Gevangenzetting aan mij zelve, en het is boven het vermogen
mijner pen om al het treurige, dat 'er, in die ogenblikken, in mijn hart omging te
omschrijven. Echter, behaagde het den hemel allengskens de kalmte in mijn hart te
doen wederkeeren: op mijn geheel leven nadenkende vondt ik daarin geene
afwijkingen, die een zoo zwaar lot, als thans op mij drukte, verdiend hadden, en deze
bewustheid deedt de rust in mijn hart wederkeeren en ik besloot, mij met geduld en
onderwerping, aan den Alwijzen wil van het Opperwezen te onderwerpen. 't Is waar;
als ik mijn oog op de ijzeren tralien mijner Vensters wierp en mijne Kamer rond zag:
als ik het gerammel der zwaare slooten en sleutels hoordde, waarmede men de
Vertrekken ontsloot, en de geheimvolle houding gade sloeg, van alle die in eenige
bediening, in dat gevangenhuis, stonden, dan kroop eene ijskoude rilling door mijne
leden, en ik gevoelde, met een onuitdrukbaar smartgevoel, de volle rampzaligheid
van mijnen verschrikkelijken toestand; en - Weendde!
Men vergunne mij alle deze treurige herrinneringen hier niet te herhaalen en mijne
Lezende Landgenooten gelieven zich te vergenoegen dat ik eenvoudig, en zonder
verdere uitwijdingen, de gebeurenissen nederschrijve; het hart toch van iederen
menschenkenner zal geredelijk zich een denkbeeld van mijnen toemaligen toestand
kunnen vormen, zonder ik deswegens 'er iet verder van te boek slaa.
Daadelijk ná het vertrek van de heer Tulling bragt de Kaptein geweldiger mij, op
mijn verzoek, eene fles wijn en wat Eeten, mij tevens berichtende, dat hij, binnen
het uur, zoude terugkeeren, om mijne kaars aftehaalen. Ik deedt hem eenige vragen,
waarvan de voornaamste was; of hem de reden van mijn arrest kennelijk waaren.
Zonder mij hieröp bepaaldelijk Ja of Neen
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te antwoorden, verzogt hij mij, eens voor altijd, hem nooit geene vragen van dien
aart te doen; dat hij eenvoudig last hadt mij te bewaaren en niet te gedoogen dat ik
met iemand van buiten noch in het huis zelve sprak of aan hen schreef. Nimmer aan
zulke grofheden gewoon, was mijn antwoord niet zeer vriendelijk en hij, de schouders
ophaalende, verliet de kamer, dezelve niet onzagt achter zich toesluitende. Ik ging
te bedde en de Concierge kwam, een half uur later, weder binnen; deedt de gordijnen
van mijn bed open, en mij een goeden nacht wenschende, ging hij weg en ik hoorde
dat hij, behalven het Nachtslot mijne Kamer nog met eenen ijzeren hefboom van
buiten verzekerde. Gelukkig, evenwel, was ik niet lang te bedde geweest, of ik sliep
dadelijk en wel zoo gerust, dat ik niet wakker werdt, voor des morgens, toen het
gerucht der slooten en grendelen mijne rust stoorden.
Des anderendaags berichte mij de Kapitein Geweldiger, dat ik mij gereed moest
houden, om des namiddags in het verhoor voor heeren Commissarissen van den
Hogen Krijgsraad der Vereenigde Nederlanden te worden gebragt, en, het was,
ingevolge dezer aanzegging, dat ik ten Een uuren na den middag uit mijne Kamer
geslooten, en door den Lieutenant Provoost en twee mannen der Frovotule wacht,
in de Raadkamer en voor Commissarissen werdt geleid.
Deze Comissarissen waaren den Generaal Dundas, en den Kolonel van Borselen,
benevens de Fiscaal Oldenbarneveld genaamd Tulling, en den Griffier Van Rheenen126.
Men ontving mij met wellevenheid en den Overste Van Borselen zeide mij, in
Substantie; dat Zij (namelijk de Leden der Vergadering) door den Hoogen Krijgsraad,
op order van Z.D.H., als Kapitein Generaal, waaren gecommitteerd om mij eenige
vragen te doen127, waarop zij hoopten dat ik hen naar waarheid zoude antwoorden,
aangezien elke onwaarheid, ontkenning of echapatoir128 niet anders dan mij tot nadeel
konde verstrekken en mijne procedures lang en verveelende, zoo wel voor mij zelve
als voor de Leden van den Krijgsraad zouden maaken. Zoo bedaard en eerbiedig als
mij mogelijk was, antwoorde ik, bereid te zijn, om naar waarheid en volgens mijne
concientie te antwoorden op alles wat den Raad mogt goedvinden mij te vragen;
doch, dat ik, onbewust zijnde van de reden van mijn arrest, ik ootmoedig verzogt,
mijne beschuldiging te mogen weeten; opdat ik, als dan, vermogend zoude zijn mij
te kunnen verdedigen. Met
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eene Soort van gemelijkheid, echter met eene van die gedwongene hoffelijke
glimlagchjes, die altijd op de elastique lippen der Vorstenvleiers gezeteld zijn,
antwoorde mij de Fiscaal: Wel nu, Jongenheer! men zal u zoo duidelijk uwe
beschuldiging voordragen, als gij zelf zult verkiezen. Hoor nu maar bedaard naar de
vragen, die ik u, als Fiscaal, zal doen, en bedenk tevens, dat den Rechter van alles
reeds onderricht is, en dus geene uitvluchten u zullen baaten.
Nu plaatste de Griffier zich aan zijne Lessenaar en de Fiscaal vroeg mij, volgens
gewoonte in Rechten, mijn naam, Geboorteplaats, Ouderdom en beroep: ik voldeedt
hierop aan zijne vragen, en, ná dit door de griffier opgetekend was, werdt mij
gevraagd, hoe lang ik mij, als officier in 's lands dienst bevondt, als mede hoe lang
ik op den Eilanden Schouwen en Duiveland in Garnisoen geweest was en zedert
wanneer ik uit Zirikzee naar Brouwershaven waare gedetacheert geworden. Na ook
aan dit requisit voldaan te hebben; vroeg de Fiscaal: of men, staande mijn verblijf te
Brouwershaven, mij nooit gesproken hadt, over de mogelijkheid eener door de
Engelschen te onderneemene landing op eene der Eilanden? - en dit, (ná eene wijle
zwijgens) met Ja beantwoord hebbende, nam de Colonel van Borselen het woord en
vroeg mij, in eenen Adem; wie, wat, en wanneer daar over gesproken was. Gereed
zijnde hierop te antwoorden, verzogt de Fiscaal aan de Comissarissen, dat men de
verhooren voor een ogenblik geliefde opteschorten en mij te laaten buitenstaan, alzoo
hij, bevorens die te vervolgen, met de Leden eenige woorden hadt te spreken.
Ingevolge van dien, trok de griffier de bel, en de Lieutenant Provoost, zijnde de heer
de Lannoij129, bragt mij buiten de Vergaderkamer. Na verloop van een klein halfuur
werdt ik weder binnen geleid; en de Fiscaal vroeg: of ik geene Kaarten noch Plans
van den defensiven Staat der Eilanden gemaakt hadt, en zoo ja, voor wien, op wiens
ordres en met welk oogmerk dezelven door mij waaren vervaardigt; dat ik, officier
bij de Infanterie zijnde, met het vervaardigen van zodanige plans, als niet tot mijn
vak noch wapen behoorende, nodig hadt; en men derhalven, natuurlijk, moest
veronderstellen, dat ik hiermede eenig bijoogmerk moest hebben gehadt. Nu gevoelde
ik waar men heenen wilde, en antwoorde half lagchende: 't Is waar, Mijneheeren!
dat ik, als officier bij de Infanterie, met het formeeren van plans eigentlijk niets te
doen hadt; maar dat, wanneer mijn generaal en Chef en mijn Collonel commandant
mij daartoe, gelijk gebeurt was, ordres gaaven en het formeeren van zodanige Plans,
tot het verrigten van den dienst aan de zeestranden volstrekt noodzakelijk was, dan
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behoeft men geene bijoogmerken te hebben, en dit is mijn geval, gelijk ik de eer zal
hebben deze Vergadering nader optehelderen en uit elkander te zetten. Hierop
verhaalde ik in het brede de wijze hoe, op wiens bevel en ten welken einde die
tekeningen door mij vervaardigt waaren, gelijk ik hiervoren aan mijne Lezers heb
omschreven, 'er bijvoegende: dat ik mij moest verwonderen, dat de Heeren van den
Krijgsraad daarvan geene Kennis droegen.
Ná ik mijn verhaal, dat men mij bedaard en zonder mij in de reden te vallen, liet
doen, geeindigt hadt; zei de Generaal Dundas; wij zullen naar Uwe voordracht nader
informeeren, en U dan verder hooren. Hij zette zijn hoed op: klopte met een hamertje
op de Tafel en sloot het verhoor. Men belde, de heer de Lanoij tradt binnen en men
gelaste hem weder naar mijne kamer te leiden.
Bevorens wegtegaan, verzogt ik de Vrijheid om aan mijn Vader en verdere familje
te mogen schrijven; doch, men weigerde mij die vertroosting en herhaalde, in mijn
bijzijn, het bevel om mij buiten alle acces tot iemand, wie het ook zoude mogen zijn,
te houden.
Naauwelijks was ik een Uur op mijne Kamer terug geweest, of de Lieutenant
Provoost kwam mij aanzeggen, order van den Krijgsraad te hebben, om mij, zoo wel
bij den dag als des nachts, door twee he[l]bardiers in mijne Kamer te moeten laaten
bewaaren, en plaatsten ook oogenblikkelijk een paar dier Manschappen (echter aan
eene afzonderlijke Tafel) in mijn vertrek. Die manschappen waaren met een breeden
Sabel gewapend en in volle Uniform gekleed.
Weinige oogenblikken laater, en wel des Avonds om 7 uuren, kwam de Fiscaal
Tulling bij mij, zeggende: Dat het bijzijn dier Helbardiers mij niet moest
verontmoedigen, dat den Raad hen daar alleen geplaatst hadt, om mij tot gezelschap
te verstrekken, alzoo ik Jong was en de eenzaamheid mij zeker lastig zoude vallen,
zonder naar de waarheid van dit voorgeven te willen onderzoeken, verzogt ik dien
heer, de goedheid te hebben, de afdoening mijner zaak, zoo veel mogelijk, te
bespoedigen, aangezien het mij zeer grievend viel, onder eene verdenking, gelijk ik
moest presumeeren, te leggen, die even hoonend voor mijne reputatie als voor de
eer mijner familje was. Hij beloofde aan dit mijn verlangen te zullen voldoen, als
mede dat hij mij, gelijk ik hem verzogt, eenige zijner Boeken ter lezing zoude zenden.
En, in de daad, hij zondt mij ook een paar fraaije werken.
Twee à drie dagen, ná dit eerste verhoor, werdt ik weder beneden geleid en vondt
in de Vergaderkamer, niet alleen de voorige Com[m]issarissen; maar alle de Leden,
waaruit den Hoogen Militairen Krijgsraad was te zaamengesteld, aan wier hoofd de
Lieutenant Generaal Vink zich bevondt.
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Deze Generaal was een reeds bejaard, doch, zoo mij toescheen, een zeer
achtingwaardig man, ten minsten hij deedt mij in eene zeer minzaame, korte en
gepaste aanspraak, gevoelen, dat ik mij in een hoogst gevaarelijke zaak gewikkelt
zag, en ik best zoude doen om, als ik schuldig was, ruiterlijk en openhartig voor de
waarheid uittekoomen; ten einde daardoor, aangezien mijne Jonge jaaren, den Rechter
en den Souverein tot mededogen te bewegen, en eenige verlichtenis van Straf te
erlangen. Zonder mij den tijd te gunnen om op deze vermaning van den Generaal te
kunnen antwoorden, geboodt de Fiscaal mij, naar zijne vragen te hooren en dezelven
kort en zonder omwegen te beantwoorden.
De eerste zijner vragen nu was; Met wat oogmerk ik eene in het net getekende
Copie van die Kaart hadt gemaakt? en op mijn antwoord, (gelijk ik hiervoren heb
aangetekend) dat ik zulks alleen tot mijn eigen genoegen en uit tijdverdrijf hadt
gedaan; merkte hij aan, dat dit een zeer gevaarlijk tijdverdrijf voor een Jong officier
en vooral in tijd van oorlog en wel op een gedetacheerden post was.
Wat ik ter mijner defentie ook hier tegen in mogt brengen, de Fiscaal kwam altijd,
op dit zelfde punt terug en wilde mij, uit het onschuldig teekenen van dit Kaartje een
hoofdpunt van misdaad maaken - maar, zeide hij eindelijk, was het dan ook tijdverdrijf
toen gij eene dier Kaarten aan zekeren man overgaaft, om u daarvoor eene
aanzienelijke betaling te doen?
- IK

Ik heb nooit aan iemand eene van die Kaarten gegeeven, als alleen acht aftekeningen
daarvan aan den Colonel Commandant Pain, die mijn Chef is en op wiens ordre
dezelven aan de wachthuizen langs het strand waaren verdeeld.
- DE FISCAAL

Hoe kunt gij dit zeggen; Zie hier een Kaart, door U getekend en ook door U, op de
voorwaarde, zoo dadelijk aan U gezegt, aan een Burgerman ter hand gesteld? (Hij
ontrolde een papier, liet het mij zien, en men verbeelde zich mijne verwondering,
toen ik dezelve erkende voor de eigene Kaart, die mij, op voorschrevene wijze, door
den Boomkweker Pieter van Brakel ontstolen was geworden.) Ik schrok; doch,
herstelde mij echter, en antwoordde:
- IK

Ja; die kaart is door mij getekend; doch, ik heb hem gewis aan niemand gegeeven;
het is zeer mogelijk dat dezelve mij ontstolen is; echter kan geen mensch 'er eenig
kwaad mede doen, want de heeren zien immers wel dat het een zeer inexact brouillon
is, waarop met Potlot onderscheidene miswijzingen en fouten, zoo wel in de legging
der zandbanken en droogten, als in de Pijlingen zijn aangeweezen; en ik noch iemand
zoude gewis niet zot
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genoeg zijn, om, ter bereiking van eenig oogmerk, een zodanig eroneus130 stuk, dat
vuil, vol vlakken en halfgescheurd is, uit zijne handen te geeven.
- DE FISCAAL (mij een brief toonende)

En deze Brief dan, heer Lieutenant! wie schreef die?
- IK (denzelven beziende en erkennende)

Ik heb die geschreven.
- DE FISCAAL

En met welk oogmerk?
- IK

Nu begin ik, het geheele schurkachtig zamenweefsel van bedrog intezien, waardoor
ik, zoo volkoomen zonder ergdenkenheid van mijne zijde, in dit ongeluk ben gewikkelt
geworden, en ik moet deze achtbare Vergadering verzoeken, dat derzelver leden zich
niet tegen mij laaten voorinneemen, want hoedanig den schijn ook tegen mij moge
weezen, roep ik God tot getuigen mijner onschuld; en bevorens ik verplicht worde
om te zeggen, waaröm en aan wien ik dezen brief schreef, verzoek ik, dat men den
man aan wien ik dezelven schreef in mijne tegenwoordigheid brenge; dan zal het
mij niet moeielijk vallen, om mij te verdedigen.
- DE FISCAAL

Antwoord slechts eenvoudig op de vraag die ik u doe: Met welk een oogmerk schreeft
gij dien Brief?
Nu verhaalde ik, in het breede, alles wat ik hierboven deswegens heb aangetekend,
'er alleen bijvoegende, dat ik dien brief aan Van Brakel niet alzoo gelijk hij daar was
leggende zoude hebben ingekleed, indien ik het niet gedaan hadt, om langs dezen
weg, de mij door hem ontvreemde Kaart weder in handen te krijgen, en die dan weder
hebbende, van al het gebeurde aan mijnen Chef kennis te geeven.
- DE FISCAAL

Dit is een gezegde zonder bewijs, gij zoudt zoodoende, als de vijand in dien
tusschentijd eene Landing beproeft hadt, de put hebben gedempt, als het Kalf
verdronken was. Neen, neen, Jongenheer! dat gaat mank; noch ik noch niet een
Rechter kan of mag deze verschooning voor goede munt aanneemen. Doch, zeg mij
eens, of gij, als officier niet weet, dat de Krijgswet dergelijke plichtverzuimen of
onvoorzichtigheden met den dood straft?
- IK

Als zij met opzet of met een boos oogmerk geschieden, Ja, dan spreekt de wet
daarover de Doodstraf uit, maar niet als, gelijk hier het geval is, men

130

slordig, foutief.

Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leeven

101
een officier een papier van aanbelang, op eene schelmachtige wijze, ontsteeld, en
hem daardoor noodzaakt om, ter wederverkrijging van zijn eigendom, in
cor[r]espondentie met den ontvreemder te koomen. En, behalven dat, Mijnheer! was
den man aan wien ik dezen brief schreef een geboren Hollander: hij stond in niet
eene betrekking, voor zoo ver ik weet, tot het vijandelijk Ministerie van oorlog en
konde van het mij ontstoolene plan, al hadde hij 'er den wil toe gehad, geen gebruik,
hoe ook genaamd, tot nadeel van den Lande van maaken, en ik vertrouw om die
reden, dat de Krijgswet niet op mij van aplicatie kan worden gemaakt.
- DE FISCAAL

Gij hebt toch zeker met dien man over den defensiven Staat der Eilanden gesprooken;
waarom deedt gij dat?... wat was daarmede uwe en ook zijne bedoeling?
- IK

Het geen ik daaröver met hem heb gesprooken, was alleen over de Sterkte der
Detachementen: het aantal Batterijen en de hoeveelheid der Stukken Canon benevens
deszelfs Caliber, waarmede zij gegarneerd waaren; en dit alles waaren zaaken, die
hij, het eiland rondwandelende, zelf had kunnen zien of van elken Burger, zoo te
Zierikzee als te Brouwershaven hadt kunnen weeten.
- DE FISCAAL

Doch, die gij als officier, en wel als officier van een gedetacheerde voorpost, hem,
volgens uwe Krijgsartikelen, niet mogt kenbaar maaken.
- IK

Ik erken hierin mijne onvoorzichtigheid, maar het is zonder bedoeling ten kwade
geschied, en ook maar in een gesprek, gelijk men dagelijks over zaaken spreekt, als
zij in de reden te pas koomen. Het was niet in een expres daartoe belegde
zaamenkomst.
Hier sloot de President het verhoor en ik we[rdt], gelijk de eerste maal, door den
Lieutenant provoost weggeleidt.
Nu verliepen 'er verscheidene dagen eer ik weder voor den Raad werdt geroepen,
in welken tusschentijd een officier van het eigen Regiment waarbij ik diende en die
altijd mijn vriend was geweest, in de Provoost werdt gebragt, met een vonnis om
aldaar Zes maanden te moeten blijven, wegens insubordinatie jegens eenige van zijne
Superieuren. Dezen Heer de vrijheid hebbende, om des daags van zijne kamer in de
open lucht te mogen wandelen, zag en sprak ik meermalen door de vensters, en het
was door hem, dat ik vernam, dat mijne zaak, gelijk algemeen gedacht werdt, eene
voor mij hoogst ongelukkigen uitslag zoude neemen: dat niet alleen de Offcieren der
Armée maar ook de geheele Natie luidkeels mijn hoofd eischten, en dat van
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Brakel overäl rondzworf en verhaalde, dat ik hem stellig beloofd hadt de Landing
die Engeland voorneemens was op de Zeeuwsche Kusten te doen, zoo veel in mijn
vermoogen was, te zullen favoriseeren: dat hij van den Raadpensionaris van Bleiswijk
eene zomme gelds, voor zijne gedane ontdekking van mijn voorneemen, hadt
ontvangen, en de Prins voornamelijk zich die zaak aantrok.
Het zal geene bevestiging behoeven, wanneer ik verzeker, dat deze ophelderingen,
door den Lieutenant Albert Grave van Dam131 (zijnde de naam diens officiers) mij
gedaan, mij ten sterksten troffen en mij mijzelve als een verlooren man, of liever als
het Slachtoffer van ongehoorde Schurkerijen en Volkvooroordeelen deeden
beschouwen; en het geen, weinige dagen naderhand gebeurde, bevestigde mij, helaas!
meer dan te veel in dit denkbeeld. Echter werdt ik, de Strenge bewaring en bewaking
uitgezondert, wel en met onderscheiding zoo door den Kapitein geweldiger, als door
de bij mij de wacht houdende Helbardiers, (die alle Vierentwintig Uuren werden
afgelost en door andere vervangen,) behandelt. Het Eeten en Drinken, ook de
Slaapplaats en Bed waaren zeer goed, alleen hinderde het mij, dat ik genoodzaakt
was, des avonds te moeten dulden, dat men de Gordijnen van mijn bed openschoof,
men mijn Halsdas afnam en de wachten zich, met het licht op de Tafel voor mijne
Legerstee plaatsten.
Op zich zelf beschouwd is dit eene Kleinigheid, doch, die mij echter deedt
begrijpen, dat mijne zaak als hoogst Crimineel werdt beschouwd en mijn leeven
gevaar liep. Ten derdemalen voor de volle Vergadering van den Krijgsraad gebragt
wordende, meende ik optemerken, dat derzelver leden dadelijk bij mijn binnentreden
een oog van medelijden op mij wierpen, ten minsten de Lieutenant Generaal Vink,
deedt mij eene zoo treffende en hartroerende aanspraak, dat mij de traanen in de
oogen kwaamen, en ook de Generaal Douglas132 vermaande mij, om toch, in gods
naam, voor de waarheid uittekoomen en hierdoor, zoo mogelijk, nog eenig
mededoogen van den Souverein te erlangen.
Vol aandoening betuigde ik nogmaals, voor het oog van een alwetend God, dat
nooit de allerminste gedachten mij bekroopen hadt, om iet tot nadeel van mijn
vaderland te doen: dat alles wat 'er in deze door mij verricht was, uit embitie en om
mij bij mijne Chefs en den Kapitein Generaal verdienstelijk te maaken waare geschied,
dat ik nooit of ooit, met eenigen Engelsman, het zij offcier of burger over iet den
dienst of eenige Landing of
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zie noot 65. Naar zijn zaak is geen onderzoek ingesteld.
Vermoedelijk verwart De Witte Douglas (Zeeland) met Dundas, die eerder werd genoemd
in verband met de verhoren.
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Vijandelijken aanval hadt gesproken noch geschreven: dat ik daartoe te wel mijnen
plicht en het geen ik aan mijn vaderland verschuldigt was kende, en ik 'er nogmaals
op moest aandringen, dat men mijnen beschuldiger of beschuldigers, dienaangaande,
in mijne tegenwoordigheid geliefde te brengen, dat ik gewillig mijn hoofd te pande
zette, indien men mij van eene zoo gruwzame Misdaad overtuigde en met voldoende
getuigen bewijzen konde dat ik daarvoor immer eenig geld, belooning of iet dergelijks
bedongen of genooten hadt.
Nu keerde de heer Tulling zich tot mij, zeggende: Ik mag zeer gaarne Leiden, dat
gij u zult kunnen verdedigen; doch, ik vrees dat gij dit zeer bezwarelijk zult kunnen
doen. Hoor nu wat ik u nog zal vragen; antwoord mij eenvoudig, op den man af, ik
zal u tijd genoeg tot nadenken geeven; maar geloof ook tevens, dat, hoe zeer alle de
Leden der Vergadering u, om uwe Jonge Jaaren beklagen en, als mensch beschouwd,
medelijden met U hebben, echter Rechters zijn, die, getrouw aan hunne plichten, het
Recht moeten handhaven en delicten van eenen zoo hoogst Strafbaren aart, als die
zijn waarover gij aangeklaagt zijt, op het rigoureuste moeten behandelen. Thans
vroeg hij:
- DE FISCAAL

Gij bekend dan de ontwerper en tevens de Tekenaar te zijn van het u in rechte
vertoonde Pijlkaartje?
- IK

Ja, en wel op ordre en met voorkennis van mijnen Chef.
- DE FISCAAL

Mede bekend gij de Schrijver te zijn van den U vertoonden brief?
- IK

Ja; en de reden waaröm ik die schreef, heb ik in mijn verhoor ontwikkelt.
- DE FISCAAL

Waaröm hebt gij dien brief niet met Uw naam ondertekend?
- IK

Omdat den genen die ik ontvangen had mede niet met den naam des schrijvers
ondertekend was, en mij, behalven dat, de vrees bekroop, dat denzelven op de Post
of op eenige andere wijze verlooren raakende en met mijn naam ondertekend zijnde,
mij konde benadeelen en men hieruit oogmerken zoude hebben kunnen opmaaken,
die ik nimmer, met het schrijven daarvan bedoeld hadt.
- DE FISCAAL

Gij bekend dan, al verder, dat gij aan den Persoon van Pieter van Brakel,
Boomkweeker woonende te Boskoop, opening gegeeven hebt van den defensiven
Staat der Eilanden Schouwen en Duivenland?
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- IK

Ik heb aan dien man nooit eenige opening gegeeven van den defensiven Staat dier
Eilanden, maar wel heb ik met hem gesproken, bij wijze van gewoon Coffijhuis
gesprek, over het aantal Batterijen etc. die langs de stranden aangelegt waaren; en
dit was eene algemeen bekende zaak.
- DE FISCAAL

Hebt gij geen kennis aan eenige der Engelsche Zeeofficieren?
- IK

Neen, ik ken volstrekt niet een Engelsch Zeeofficier.
- DE FISCAAL

Van Brakel getuigt toch dat toen gij hem, het aan U vertoonde Kaartje ter hand stelde,
gij hem gelaste hetzelve te bezorgen aan een Engelsch Zeeofficier, die te Rotterdam
in het Kleine Schippers huis gelogeert was, en die bij hem zoude koomen en zich
aan hem doen kennen, als hij een stuk geld in de hoogte opstak. Wat is Uw antwoord
hierop?
- IK

Dat nimmer eene gedachte van dezen aart is bij mij opgekoomen, dat het de Infaamste
en Schurkachtigsten Logen is, die immer in het hart van een geweetenloozen
booswicht is opgekoomen. Ik dring 'er ten sterksten op aan, dat de Krijgsraad dit ten
strengsten gelieve te onderzoeken, en verzoek nogmaals dat men dien Boomkweker
voor mij brenge.
- DE FISCAAL (altijd met eene koelbloedige gestrengheid)

Wie waaren uwe Complices? wie hebt gij, behalven Pieter van Brakel meer gesproken
over het doen eener landing der Engelschen op de meergenoemde Eilanden?
- IK

Ik heb geene Complices, ook Van Brakel zelf kan niet als zodanig beschouwd worden,
want alles wat hij gedaan, aangeklaagt en bedreven heeft; is buiten mijn weeten en
op eene diefachtige, verraderlijke en Leugenvolle wijze geschied en nooit heeft hij
mij iet van eene Landing gezegt, dan, zoo veel ik mij kan herinneren, een enkelen
keer, zittende in het zomerhuisje der Herberg de Meebaal, dat hij mij zeide: de
Engelschen konden toch, geduurende deze donkere Nachten, wel eens eene landing
beproeven, met hunne platgebodemde vaartuigen, waartoe slechts Veertien of Vijftien
honderd man zouden worden vereischt. Ik lagchte toen met dit zijn gezegde, en vroeg
hem of hij niet dagt aan de zwaare brandingen op de Kusten, die alle Landingen van
dien aart, hoogstgevaarlijk zoo niet onmogelijk maakten. ô, Ho! zeide hij toen, 'er
was niets aan verbeurd, al naamen zij deze Eilanden weg; des te eerder hadden wij
Vrede; de Kroonprins van Oranje hadt slechts met eene Engelsche Prinses, dat toch
het plan is, te trouwen, en, dan was de hele grap over.
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- DE FISCAAL

Moet gij niet bekennen, door al dit door u bedrevene, uwen Eed aan den Lande gedaan
geschonden en Uw vaderland op hoogste beledigt en voor een gedeelte in het grootste
gevaar hebt gebragt om eene haarer beste bezittingen te verliezen, en hierdoor Uwe
eer en uw Leven verbeurt te hebben?
- IK

Ik ontken dit ten sterkste en geloof ook niet, dat het begaan eener zodanige misdaad
uit de gezegdens in mijne verhooren gedaan zal kunnen blijken. Doch, kan mijn
bloed dienen om den dorst van hooge en groote Geweldenaaren te lessen, dat men
het dan vrij vergiete; God leeft; en zijne Rechtvaardigheid zal eenmaal mijne onschuld
kenbaar maaken. (Ik zweeg, de aandoeningen waardoor mijne ziel geschokt werdt
maakten mij spraakeloos, en ik zoude in zwijm gevallen zijn, hadt de Griffier van
Rheenen mij niet ondersteund.) De President sloot de vergadering, men liet mij een
glas Water geeven, en ik werdt, ondersteund door den Lieutenant Provoost, naar
mijne Kamer teruggeleid. Weder op mijne Kamer koomende gevoelde ik mij zeer
ongesteld en was genoodzaakt mij te bedde te begeeven. Ik was innerlijk zoo diep
bedroeft, dat op dat oogenblik de dood mij eenen zeer welkoomen vriend zoude zijn
geweest. De beeldenissen mijns Vaders, mijner Broeders, zusters en andere
achtingwaardige aanzienelijke Bloedverwanten, waaronder ook mijnen Tachtigjarigen
grootvader, die als Generaal Majoor, geduurende Sestig Jaaren het vaderland diende,
was, zweefden, in eene dreigende houding voor mijnen geest en de Schim mijner
overledene Geliefde waande ik in haar graf mijn noodlot te hooren bejammeren. Ik
werdt door eene brandende Koorts aangetast en des anderen daags kwam de heer
Velzen133, Professor in de Medicijnen bij mij: hij ordonneerde eene Aderlating en
schreef mij eenige Medicamenten voor. In weinige dagen was ik zodanig verzwakt,
dat men voor mijn leven begon beducht te zijn. Doch de hemel scheen zich mijner
te ontfermen, toen mijne ziekte ten hoogsten top geklommen en de Crises daar was,
nam zij een gelukkige wending, en ik herstelde langzamerhand, hebbende men mij,
geduurende mijne onpasselijkheid, met alle mogelijke zorgen, menschlievenheid en
deelneeming, zelf op eene edelmoedige wijze, behandelt.
Ik ben dit getuigenis aan de waarheid verschuldigt; zelf de heer Tulling zond mij
schier dagelijks Eeten van zijne eigene Tafel, en de heeren Griffier van Rheenen, en
Heneman134, verzorgde mij alles wat zij meenden dat iet ter
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Cornelis Henricus Velse (1719-1808) stadsdoctor en Haghe-professor.
Daniël Heneman (1767-1838) kan niet bedoeld zijn. Hij werd pas in 1805 griffier bij het
provinciaal gerechtshof van Holland. De Witte verwart misschien namen van personen die
te maken hebben met zijn verschillende processen.
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mijner herstelling konde toebrengen.
Na verloop van drie weeken konde ik weder mijn bed verlaaten, en men vergunde
mij aan mijn Vader (doch niet een woord over mijne zaak) te schrijven, mits de heer
Tulling eerst mijne brieven las. Daadelijk maakte ik gebruik van deze zoo bepaalde
vergunning; doch, hadt de droefheid dat noch mijn Vader, noch mijn grootvader
noch iemand aan wie ik ook schreef mij eene enkele Sijlabe antwoorde, en heb
naderhand, tot mijne groote verontwaardiging, vernoomen, dat niemand hunner ooit
een eertige dier brieven heeft ontvangen; en moet dus, natuurelijk, denken, dat men
mij dit Schrijven slechts alleen vergunt heeft, om mij te vreden te stellen.
Even ná mijne herstelling bragt de Kapitein geweldiger Van der Mull mij een zeer
proper Wit mandje, waarin op een fraai porceleine bord eene Amandeltaart, drie
letters van fijn banket, namelijk eene W.H. en N. nevens Vijf groote China's appelen
lagen; behalven dat overreikte hij mij een Papiertje, waarin ik vond Twee gouden
Rijders. Verwonderd vroeg ik den Kapitein, wie hiervan de zender was? doch, hij
antwoorde mij, geene Vrijheid te hebben het mij te moogen zeggen; dat ik slechts
gerust konde opeeten en het geld gebruiken, waartoe ik het zoude nodig hebben.
Verder vroeg ik hem, of hij niet wist, of ik nog nader voor den Krijgsraad zou worden
gebragt; hij betuigde mij, hier niets van te weeten, en ziende dat ik scheen te
overdenken, over die drie letters, vroeg hij mij, wat ik daaruit spellen zoude? Ik
noemde een en ander, doch, hij schudde het hoofde, zeggende als ik moest raden,
zou ik 'er uit leezen: Wanhoop niet! zonder mijn antwoord aftewachten, reikte hij
mij de hand, en mij, sterk bloozende, aanziende verliet hij de Kamer. Allerhande
verwarde denkbeelden vlogen mij over dit vriendelijk geschenk door het hoofd en,
ik begreep duidelijk dat men mij hierdoor iet ter mijner geruststelling, op eene
geheimzinnige wijze, wilde te kennen geeven; dan hoe dit ook zij, ik gevoelde mij
eenigermaate gerust gesteld en opgebeurd. 'Er was reeds meer dan eene maand; zedert
mijn laatste verhoor verloopen, toen op zekeren morgen, terwijl ik nog te bedde lag,
en gerust sliep, dat ik, op eene zagte wijze werdt wakker gemaakt, en de oogen
openende, zag ik de Griffier Van Rheenen voor mijn bedde staan. En, ná mij zijne
verwondering over mijne gerustheid betuigd te hebben, zeide hij mij, op eene hoogst
medelijdenden toon: Ik kom hier om u te vragen, of het u niet aangenaam zoude zijn,
als ik u een geestelijken zondt, met welken gij eens over het goede en de belangens
uwer onsterfelijke ziel kost spreeken: de Ziekentrooster de Bruin135 is een zeer ge-
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niet gevonden.
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moedelijk man, hij heeft mijne kinderen hunne belijdenis geleerd, en zal u wel
bevallen; het is altijd goed, als een Jong mensch zich reeds vroeg bereid om den
ontzaglijken overgang van de tijd in de Eeuwigheid te doen. Verschrikt, over deze
aanspraak sprong ik op in mijn bedde, en vroeg, met nadruk: hoe, Mijnheer! de
Krijgsraad zal mij dan ter dood veroordeelen over eene zaak, waaraan ik, eene geringe
onvoorzichtigheid uitgezondert, volkoomen onschuldig ben. Zoo veele
onrechtvaerdigheid hadt ik toch in een zoo respectabel Gerechtshof toch niet kunnen
veronderstellen; zoo toch handelt men niet onder de Kanibalen. Ik zeg u immers niet,
dat men u tot den dood zal veroordeelen, hoewel uwe zaak zeer Cr[i]ticq is; ik vraag
u alleen of gij niet zoudt verlangen met eenen geestelijken te spreeken. Ik antwoorde:
JA, Mijnheer! zendt dien man bij mij, daar mij alle troost, alle rechtvaerdigheid bij
de menschen ontzegt wordt, zal ik, met een kinderlijk en onbepaald vertrouwen tot
den Almachtigen wenden; maar, als men toch verlangt om mijn bloed te doen
stroomen en mij te doen sterven, heb dan de goedheid aan de Leden van den
Krijgsraad te zeggen, dat ik verzoek, dat mij niet langer laat lijden, maar een einde
maak aan eene onze[ke]rheid die voor mij grievender dan den dood zelve is. Ik zal
de heer DE BRUIN bij u zenden, hernam de Griffier, maak een goed en kristelijk
gebruik van zijne Vermaningen. Hij groete mij vriendelijk, luisterde aan een der
Helbardiers een paar woorden in het oor en verliet de kamer. Dadelijk naar het
weggaan van de heer Van Rheenen, verliet ik het bedde en terwijl ik nog bezig was
te ontbijten, trad de heer de Bruin, een zeer achtingwaardig Zeventig Jaarigen
Grijsaard bij mij binnen; de Helbardiers verlieten de kamer en ik bleef met dien
Geestelijken alleen. Deze man zeide mij, met eene bevende en door zijne hooge
Jaaren verzwakte stem, dat hij hoopte dat zijn bezoek mij aangenaam zoude zijn; dat
hij alleen kwam om met mij over God en Goddelijke Zaaken te spreeken, en of ik
niet oordeelden, dat wij ons gesprek, met een hartelijk Gebed tot den almachtigen
behoorden, te beginnen. Gaarne, was mijn antwoord; want in mijnen toestand,
verlaaten door de menschen, heb ik geene andere vertroosting dan die den Godsdienst,
en de genade van Jezus Christus mij aanbieden. Hierop deedt hij een
aller-voortreffelijkst en op mijnen toestand zeer toepasselijk gebed, dat mij tot in het
hart trof en eenen grooten indruk op mijne ziel maakte. De Heer de Bruin bleef ruim
twee uuren bij mij, wees mij eenige Hoofdstukken des Bijbels en eenige der
Boetpsalmen aan, die hij mij vermaande om, ter mijner vertroosting en opbeuring te
leezen; mij bij zijn vertrek belovende, des anderen daags weder bij mij te zullen
koomen, gelijk hij ook getrouwelijk gedaan heeft, zoo lang ik een gevangen van den
Hoogen Krijgsraad ben geweest; en ik heb, door zijne gebeden en opwekkingen
eenen troost ge-

Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leeven

108
nooten, die ik overal elders, buiten den godsdienst, vergeefsch zoude gezogt hebben,
en voor welke recht Christelijke opwekkingen ik hoop en vertrouw, dat den
Almachtigen Hartenkenner hem, nu hij reeds zedert veele Jaaren overleden is, in de
Eeuwigheid zal hebben beloond; en ik durf alle mijne medemenschen, die immer in
zwaare en treffende rampen gedompelt zijn, verzekeren dat zij, in hunne nooden,
nimmer op de waereld meerer vertroosting, hoop en geruststelling zullen vinden, als
in het gebed en de verhevene troostgronden van den Godsdienst! Mijn laatste verhoor
was op het laatst der maand October geweest en nu was het reeds in het begin der
maand December 1780136 zonder ik ergens van gehoord hadt en in eene
verschrikkelijke verlegene ongerustheid over mijn toevend noodlot, altijd ten
strengsten bewaard en buiten acces gevangen gehouden bleef. Intusschen hadt niet
alleen de krankbezoeker de Bruin, maar ook de Predikanten Nieuwland, Heringa en
Reguleth137 mij, zeker tweemaal ter week, koomen bezoeken en vertroosten, en, om
de waarheid te zeggen, ik verwachte dagelijks ja alle oogenblikken, de tijding, dat
men mij, ten einde mijn vonnis des doods te ondergaan, zoude koomen afhaalen, en
ik kan, met een gerust geweeten, getuigen, dat het denkbeeld van te moeten Sterven
destijds niets verschrikkelijks voor mij inhadt, zodanig hadden mij de gesprekken
met de geestelijken, die mij dagelijks bezogten en vermaanden, mijn hart van al het
aardsche afgetrokken en ik gevoelde eene onverschilligheid voor het Leeven, die
men in een Jong en gezond mensch schier nimmer aantreft; dan, het behaagde de
hemel aan mijn lot eene andere wending te geeven en mij te bewaaren tot het
doorleven van nog eene meenigte vrolijke en treurige Jaaren, wier gewicht thans nog
op eenen hoogen ouderdom, op eene vreezelijke wijze, op mij drukken, en geduurende
welker loop, gelijk men uit het verhaal in deze fragmenten ter nedergeschreven zal
zien, ik nog veele zwaare beproevingen, gevaaren en Rampen heb moeten
doorworstelen.
Op den Avond van den 6 december des zoo evengenoemden Jaars138, kwam de
Kapitein geweldiger met veel drift in mijne kamer: hij scheen ontsteld en zeide mij,
dat ik hem oogenblikkelijk moest volgen, dat de Fiscaal Tulling, met nog twee heeren
in de Vergaderkamer waaren, om mij te spreeken; bevende en mij niet anders
voorstellende of men kwam mij den dag waarop ik zoude sterven bekend maaken
volgden ik hem doch, men verbeel-
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lees: 1782.
Petrus Nieuwland (1722-1795) vanaf 1751 in Den Haag; Jean Joukes Johannes Jodocofilius
Heringa (1733-1816) stond vanaf 1772 in Den Haag. Daniël Albert Reguleth (1748/49-1794)
stond pas vanaf 1787 in Den Haag en wordt hier dus te vroeg opgevoerd.
lees: 26 december 1782.
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de zich mijne verwondering, toen de heer Tulling mij, met een voorkoomen van
aandoening in substantie zeide: Het doet mij zeer leed u te moeten bekend maaken,
dat gij daadelijk uit deze naar eene andere Gevangenis zult worden overgebragt. Op
order der Staaten Generaal, als Souvereinen des Lands die zich uwe zaak hebben
aangetrokken, zult gij door de Hoogen Krijgsraad aan het Hof van Holland, Zeeland
en Vriesland, om daarvoor te recht te staan, worden overgegeeven: wij hadden u
gaarn willen behouden, doch, de vertoogen van den Prins, uwen Kapitein Generaal
en die van den Krijgsraad zijn vruchteloos geweest; men heeft kunnen goedvinden
ons het Recht der Militaire Jurisdictie te betwisten, en de meeste der Hollandsche
en Zeeuwsche Steden, die Stem in Staat hebben, hebben gemeend dat het onderzoek,
uwer zaak het Gemeene vaderland betreffende, men u als eenen Gevangen van den
Staat ook door het Hof moest laaten hooren en als zodanig Vonnissen, Straffen of
Vrijspreeken. Gaa, vervolgde hij, naar uwe kamer; gij zult daadelijk afgehaald en
naar de Gevangen Poort worden overgebragt. Vaarwel! ik wensch u het beste; doch
gij moet u voorstellen, dat het nu nog lang kan en zal aanloopen, eer uwe zaak
afgeloopen zal zijn. Onvermoogend door aandoening om te spreeken zijnde,
antwoorde ik geen enkel woord, want ik vormde mij geen denkbeeld van dit alles,
alleen dagt mij te mogen begrijpen, dat deze overgave aan het hof niet anders was,
dan eenige vertraging, pro forma, gedaan wordende, om mij, met meer voorkoomen
van Recht ter dood te brengen. Ik begaf mij dan weder naar boven en eenige
oogenblikken laater kwam de Lieutenant Provoost mij afhaalen om te worden
getransporteert. Op de binnenplaats van het Provoost huis koomende, vondt ik aldaar,
tot mijne groote verbaazing, een zwaar Detachement der Garde Zwitsers, die men
gebood hunne geweeren met scherpe patroonen te laaden en banjonetten op hunne
geweeren te plaatzen: dit gedaan zijnde liet men [mij] tusschen twaalf, met helbaarde
gewaapende Helbardiers, met hunnen Lieutenant aan het hoofd treden; echter niet
geboeid noch gebonden, en de Zwitzers formeerde een Zoort van Quarée in wiens
midden de helbardiers met mij marcheerden; op het buiten hof koomende, weemelde
de straat van volk, hoewel het fel koud en reeds acht uuren des avonds was. Op
eenmaal verhief zich een verward geroep; Slaa dood! Slaa dood! en eene hagelbui
van steenen; van alle zijden geworpen, kletterden op de Wapens der Militairen, die
veel werk hadden om den oproerigen hoop te beletten, door het Quarée heenen te
breeken en tot mij doortedringen139. Eindelijk kwamen wij echter gelukkig aan de
gevangen Poort en men deedt mij, met den meesten spoed
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Zie over de overbrenging de Inleiding.
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daar binnen gaan, zijnde ik, door ontsteltenis geruim een tijd spraak en bewusteloos.
Het Detachement bewaak[te] dien geheelen vreeselijken nacht de gevangenis, terwijl
het gemeen voorneemens scheen te zijn, om nog eens de gruweltoneelen van den
Jaare 1672, bij het vermoorden der Edele Broeders Joän en Kornelis de Wit in mij
te herhaalen; doch, God lof! hunne bedoeling is mislukt, en in het vervolg van deze
Fragmenten zal men, met eenige wenken, de reden geboekt vinden, die tot dit oproer
en dezen algemeenen Volkshaat aanleiding hebben gegeven.
Een weinig bedaard zijnde bragt de heer Willem Budding140, des tijds Drossaart
van den hove van Holland, Zeeland en Vriesland, op de Gevangenpoort tevens als
Concierge woonende, mij op een ruime en luchtige Kamer, alwaar ik een goed vuur
aangelegd en een man, die ik niet kende, om mij te bedienen vondt. De Heer Budding
bleef nog eenige oogenblikken bij mij, en mij verlaatende zeide hij, binnen een Uur
weder bij mij te zullen koomen, om met mij te soupeeren: hij raade mij goeden moed
te houden, liet dadelijk eene goede fles wijn boven brengen, en kwam ten half Elf
Uuren om met mij te eeten.
Bevorens ik tot mijne Procedures bij het Hof van Holland overgaa, zal het nodig
zijn mijne Lezers voor eenige oogenblikken terugtewijzen tot de Stemming waarin
den Geest van Neerlands volk destijds zich bevondt; ten einde hen, die toen nog te
Jong waaren om zich daarvan iet te herrinneren, te doen begrijpen, uit welke bronnen
die volksverontwaardiging ontstond die zich zoo duidelijk, bij mijne overvoering
van den H.K. naar de Poort, manifesteerde; op dat men niet denke dat dezelve, alleen
tegen mij gericht was.
Het grooter gedeelte der Hollandsche Natie, gevoelde levendig het nadeel dat door
dezen onrechtvaerdigen oorlog door Engeland, op alle mogelijke wijze, zoo wel aan
den Koophandel als aan de belangens van alle Ingezeetenen werdt toegebragt: de
Natie was in twee partijen verdeeld: de wetgeevende en de uitvoerende macht werkte
niet meer éénkrachtig: de Staaten der Gewesten, en wel voorna[me]lijk die van
Holland, waaren zeer ontevreden op hunnen Stadhouder: de Goede Prins werdt van
alle kanten, op de hoonendste wijze, zoo in Pasquilante Geschriften als anderzints,
gehoond en, nevens zijn geheel Doorluchtig Huis verguist en vervolgt: men
beschouwde hem als hoofdoorzaak van 'slands rampen, en beschuldigde hem opentlijk
als de Partij van Engeland te zijn toegedaan. Het inneemen onzer overzeesche
Colonien: het verlies van de Kaap de goede Hoop: het bekend
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Willem Budding werd op 20-jarige leeftijd in 1774 aangesteld als cipier en in 1775 als
drossaart. Tot 1784 werden deze ambten door één persoon bezet, daarna niet meer. (Calkoen
193-203).

Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leeven

111
worden der zoo veel gerucht gemaakt hebbende acte van Consulentschap, het
rondloopen met zogenaamde oranje Rekesten141: het aanranden van het Rijtuig van
de Pensionarissen de Gijzelaar en de Roo van Westmaas142, dit en honderde andere
schenddaaden hadden den Nationalen Geest, in beide partijen, in oproer gebragt, en
dus ieder die men slechts waande de Partij des Stadhouders of den Engelschen te
zijn toegedaan, werdt, zonder onderzoek naar de waarheid, door de volkswoede
aangegreepen en met den dood en plundering bedreigt, schoon hij even onschuldig,
als den goedhartigen en Vaderlandlievenden Stadhouder was. Deeze
voorïngenoomenheid tegen het Doorluchtig huis van Oranje deedt de Partij van den
Prins -(zeker zonder voorkennis van dien braven Vorst) - begrijpen, dat wanneer
men iet konde uitdenken, om de Natie te overtuigen, dat de Stadhouder ieder een die
hij wist dat op eene strafbare wijze met de Engelsche heulden of derzelver oogmerken,
ten nadeele van den Landen begunstigde, zonder oogluiking, met den dood zoude
doen straffen, en om dit ten uitvoer te brengen, en het volk hierdoor van zijne
vooringenoomenheid te doen terugkoomen, was 'er niets gemakkelijker en ook niets
doeltreffender dan om bij de Armée of bij de Marine eenigen officier aantetreffen,
die, van het plan der Hofcabaal onkundig, slechts schadu[w]achtig, liet blijken den
Engelschen geneegen te zijn; op dat men, hem gevangen neemende, schuldig deedt
verklaaren en door den Hoogen Krijgsraad, op requisitie van den Prins Erf Stadhouder,
als Kapitein Generaal en Admiraal der Unie, met den dood te doen straffen. Als
zodanig een geval konde gebeuren, dan begreep de Partij, dat zij een solide fundament
hadt, om luid keels aan het volk van Nederland toeteroepen; dat de Prins betoonde
dat hij zonder oogluiking, noch aanzien van persoon, rang of geboorte, den geenen
de hoogsten gestrengheid der Wetten deedt ondervinden, die iet ten voordeele der
Engelschen dorst te onderneemen. Helaas! en ik zoude, zonder de braafheid en
Rechtvaerdigheid van 's Lands Staaten, het slachtoffer van dit recht duivelachtig
ontworpen plan zijn geweest. Prins Willem de 5e een der rechtvaerdigste, der
menschlievendste en deugdzaamste Vorsten die immer bestonden: die een even groot
beminnaar van zijn vaderland als een goed Kristen was, zoude, in mijn geval, misleid,
bedrogen en door de schurkachtigste intrigue opgewonden zijnde eene
onrechtvaerdigheid hebben goedgekeurt, die zeer zeker met zijn
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Deze rekesten waren gericht op het herstel van de Stadhouderlijke constructie (De Wit 91-92).
Niet De Roo van Westmaas, maar Ocker Gevaerts, burgemeester van Dordrecht was met
Cornelis de Gijselaar betrokken bij de geruchtmakende doorgang van de Stadhouderspoort
(17 maart 1786), bedoeld om de privileges van Willem V aan te tasten (De Wit 38).
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edel karakter niets gemeens hadt; doch met dat alles zoude ik 'er het slachtoffer van
zijn geworden. Nimmer heb ik echter het zaamenweefsel van die intrigue geheel
kunnen doorgronden; doch de werken die de heer Van der Kemp en anderen, destijds,
over de Militaire Jurisdictie etc143, aan de Natie hebben gelevert, kunnen dit,
misschien, duidelijker voordragen, dan ik, in deze Fragmenten, voorneemens ben te
ontwikkelen. Ik heb het aan [het] hoofd dezes werks (bij de Inleiding) gezegt, en
herhaal het hier nogmaals; dat ik, dit geheele werk niet schrijf uit wraak of eenige
Vete, die ik personeel tegen iemand zoude hebben; doch, dat ik echter, ter mijner
zelfverdediging niet kan noch mag nalaaten om de zaaken gelijk zij geb[eu]rt zijn,
te boek te slaan en, hier of daar, gebruik moet maaken van het noemen der naamen
van hen die, op deze of die wijze, zich in mijn geval hebben laaten zien!
Ik keer tot de tegen mij gehoudene Procedure weder, en zal daarvan, in het
onmiddelijk hierop volgend Fragment verslag doen, verzoekende mijne Lezers wel
op het oog te houden, dat ik slechts schetsgewijze de gebeurenissen kan verhaalen,
gemerkt 'er een tijdvak van bijkans eene halve Eeuw verloopen is, zedert zij zijn
voorgevallen en hoe gelukkig, dank zij Gode! mijn geheugen ook moge zijn, 'er mij
wel iet van het gebeurde kan zijn ontsnapt; hoewel de voornaamste daadzaaken, tot
in mijne ziel toe zijn ingegriffelt. En wat is treuriger dan genoodzaakt te zijn, aan
den Avond van zijn leeven, zich nog te moeten terugdenken, in eene gebeurenis
zijner Jeugd, wier herrinnering nog eene ijskoude huivering door mijne leeden dringt;
echter - Ik ben Vader; en mijne Kinderen moeten, als ik reeds in het graf rust, niet
over mijne nagedachtenis behoeven te bloozen!

Fragment 11
Procedures voor het Hof van Holland. Verhooren - vonnis
Des anderendaags ná mijne komst op de GevangenPoort, verzogt ik den heer Budding,
dat men een der drie Predikanten welken mij tot dus verre bij den H.K. hadden
koomen bezoeken bij mij geliefde te zenden; doch, tot mijne groote verwondering
en innerlijke vreugde, zeide dien besten man mij, dat hij mij raade het bezoek van
Predikanten of andere Geestelijken maar
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Magazyn van stukken tot de Militaire Jurisdictie betrekkelyk door Fr.Adr. van der Kemp.
Utrecht, B. Wild, 1783. 8 dln. In dl 8 wordt het geval De Witte behandeld. Gevolgd door:
Nalezing van stukken tot de Militaire Jurisdictie betrekkelyk door Fr.Adr. van der Kemp.
Utrecht,. Wild, 1785. 2 dln. In dl. 1 wordt de rechtzaak van De Witte en Van Brakel behandeld.
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uittestellen, want dat de komst van die heeren bij eenen gevangen, vooräl in mijn
geval, niet dan allertreurigst konde zijn. Uwe zaak, voegde hij 'er bij, zal bij het Hof
van den beginnen af aan onderzogt worden, en ik heb reden te gelooven, dat zij eene
geheele andere wending zal neemen; dus, kunt gij die bezoeken van Predikanten wel
achterwegen laaten, en kunt u gerust op de Rechtvaerdigheid en menschlievendheid
van het Hof van Justitie verlaaten.
Men hadt, echter, weder twee Helbardiers in mijne kamer geplaatst, echter kwaamen
dezen niet, gelijk voorheen, des Nachts voor mijn bedde zitten, noch noodzaakten
mij met opengeschoven Gordijnen en zonder Das te slaapen. Over het geheel was
de bediening en inrichting minder geheimzinnig en den Drost kwam geregeld twee
à driemaal daags mij bezoeken en bezorgden mij de fraaijste Boeken, uit de Boekerij
van zijn zwager den heer proto Notaris Stemfert144.
Een der bediendens, die ik, op eene schijnbaar onverschillige wijze vroeg of hij
nooit van eenen Boomkweker genaamd Pieter van Brakel, hadt hooren spreeken,
antwoorde mij, Ja, die is over een dag of vier gearresteert en is op de Castelenij van
het Hof145 in bewaring van twee Dienaars en een Deurwaarder gesteld. God lof, zeide
ik; nu hoop ik, dat mijne zaak spoedig zal zijn beslist en worden afgedaan. Die
bedienden dat een goed maar geen diep doordenkend mensch was, begreep echter
ras, dat hij meer gezegt hadt als hij mij hadt moogen kenbaar maaken; doch, ik stelde
hem gerust, met de plechtige beloften, van nimmer, aan wien het ook zijn mogt, iet
te zullen laaten blijken van de opening die hij mij kwam te geeven. Ik schonk hem
een kleinigheid, en heb, naderhand, veel dienst van hem, zoo veel van hem afhing,
genooten, waarvoor ik hem ook naderhand heb beloond.
Na verloop van eenige dagen, werdt mij des morgens reeds vroegtijdig door den
heer Budding bericht, dat ik dien voordenmidag, door Commissarissen van den Hove
zoude worden verhoord; en ook werkelijk bragt hij mij, zonder eenig geleide voor
dezelven.
De Comissarissen waaren de heeren Rijgersbosch en Van Nispen beiden
Raadsheeren in den hove, benevens den Griffier Roijer146.
De Raadsheeren deeden mij, op een stoel naast hen plaats neemen, en toen ik
gezeeten was, verscheen ook de heer IJsbrand 't Hoen, zijnde den Procureur Generaal
en Advocaat Fiscaal van het Hof.
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Commissaris aan wie het toezicht op de notarissen was toevertrouwd. Over Stemfert geen
gegevens gevonden.
De civiele gevangenis van het Hof van Holland.
Jean Theodorus Royer was vanaf 1765 secretaris en na 1767 substituut griffier bij het Hof
(tot 1795). Johannes van Nispen en François Rijgersbosch waren raadslid.
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De heer 't Hoen deedt mij, met zijne gewoone vriendelijkheid eene zeer korte maar
gemoedelijke aanspraak, op het onderwerp waaröver men mij zoude ondervragen
toepasselijk, en herhaalde mij de verzekering, dat het hof mij zeer gaarne alle
mogelijke middelen van Verdediging zoude vrij laaten, en op mijn dringend verzoek,
om mijnen beschuldiger in mijne tegenwoordigheid te moogen brengen, antwoorde
hij mij, dat zulks ter zijner tijd, en als men mij, in privé, hadt gehoord zoude
geschieden.
Na deze woordenwisseling opende de Fiscaal de Verhooren met de gewoone
vraagen, naar mijn naam, geboortenplaats enz. onderhield hij mij bijkans op dezelve
wijze als door de heer Tulling was geschied, over mijne in kennis koming met Van
Brakel, over de wijze waarop dat kaartje (dat mij weder vertoond werdt) in de waereld
was gekoomen, en hoedanig het uit mijne handen was geraakt; op welk alles ik hem
letterlijk hetzelfde antwoorde en verhaalden wat ik bij den Krijgsraad hadt gezegt
en verhaald, al het welk door den griffier werdt opgetekend. De heer 't Hoen maakte
echter de reflectie, dat het zeer bedenkelijk voorkwam, dat ik, dit kaartje missende,
mij niet dadelijk tot mijnen Chef hadt gewend, en dien opentlijk van alles hadt kennis
gegeeven. Ik bekende hierin mijne onvoorzichtigheid en dat ik toen niet hadt gedacht
noch hadt kunnen denken, dat dit alles van eenen zoo grooten nasleep zoude zijn
geweest, en verzocht Comissarissen, om toch wel in het oog te houden, dat dit kaartje,
zoo als het daar was leggende, nimmer door den Vijand, tot het faciliteeren eener
landing, als zijnde slechts een Brouillon, konde worden gebruikt, en ik hen zelf in
consideratie gaf, of het wel eenigen schijn van waarheid had, dat ik, dwaas genoeg
zoude zijn geweest, om zodanig een Voddig tekeningje aan iemand te zenden, die
ik veronderstellen moest des kundig te zijn, om daarmede zijn voordeel, bij de executie
eener zoo gevaarelijke entreprise, als het doen eener landing op de Zeeuwsche
Stroomen was, te doen: en dat ik, boven dien, dan nog niet dwaas genoeg zoude zijn
geweest om, zo danig een Tekening zoo maar los toegevouwen aan een man die mij
vreemd was mede te geeven, om ze te bezorgen aan een Officier der Vijandelijke
Marine, gelogeert in een publiek Logement, om dezelve aan dien officier, op een te
geeven Sein, te overhandigen.
Ik verzogt dat men dit argument geliefde aanteteekenen - en de heer Roijer schreef
het op.
Bij een tweede en derde Verhoor voor genoemde Heeren Comissarissen, werden
mij ook schier de eigene vragen, als bij den Krijgsraad gedaan, die ik al mede op de
eigene wijze beantwoorde; doch 'er ook nog de Remarque bijvoegde, namelijk, of
het met het gezond verstand wel overeentebrengen was, dat ik aan een man, gelijk
van Brakel was, die zonder rang, zonder
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geboorte, zonder het bekleeden van eenig ambt was: die in niet eene betrekking tot
mij stondt: die ik nooit voorheen gezien noch gesproken hadt, of ik, aan zodanig een
man, maar zoo geheel mij zoude hebben overgegeeven en hem zoude hebben gaan
gebru[i]ken, als briefdrager (om mij dus uittedrukken) en uitventer van een plan,
door mij, ten faveure van den Vijand ontworpen, om hetzelve, (ontoegelakt en open)
aan een der Engelsche zendelingen ter hand te stellen? dit toch zoude de absurditeit
zelf geweest zijn; en ik verzogt aan de Raadheeren en aan den Procureur Generaal,
dat men aan Van Brakel eens geliefde te vragen; of hij eenige opheldering konde
geeven, van de wijze waarop eene zodanige Landing konde worden bewerkstelligt;
dat hij dit toch, ten minsten oppervlakkig, van mij of van dien officier moest hebben
vernoomen, want dat hij noch iemand, dit niet weetende, aan het mij in rechten
vertoond wordend Brouillon niets hadt noch iet mede konde ten uitvoer brengen.
Neen, zeide ik, neen, Mijnheeren! dat kan de schurk niet doen, hieronder verpand ik
mijn hoofd; het is niet anders dan een mij ontstoolen stuk en over alles wel gelievende
natedenken, zal het niet moeielijk zijn, dat den Raad overtuigd word, dat deze geheele
aangeving diens mans, niet anders is, dan een amas van Leugens, alleen uitgedacht,
om zich te verrijken en mij of een ander, wie hem maar het eerst daartoe aan de hand
was gekoomen, ongelukkig te maaken.
Wij zullen den Raad van uwe redenen Rapport doen, zeide de heer Reigersbosch
en men zal u eerstdaags gelegenheid geeven, om u verder in tegenwoordigheid van
Pieter van Brakel te kunnen verdedigen.
Hiermede slooten Comissarissen het 3e verhoor, aan den Drost beveelende mij
wel te behandelen en te zorgen, dat mij alle mogelijke faciliteit (dit was zijn eigen
woord,) in mijne gevangenis werdt verleend. De Heer 't Hoen zond mij dien middag
eenig werk om voor hem afteschrijven, namelijk eene verhandeling over het
Romeinsche Recht, met aantekeningen van Hugo de Groot, als mede Eeten van zijne
Tafel en eene flesch Rooden wijn, nevens het werk van Montesquieu: Esprit des Loix
ter mijner Lectur.
Voor ik vervolg moet ik hier eene kleine anecdote invlechten, die zal doen zien,
hoedanig men alles te werk stelden, om mij toch iet te laaten weeten van het geen
'er buiten omging en dat mij moest doen begrijpen dat ik nog niet geheel zonder
vrienden was. Daags ná mijn derde verhoor, vondt ik desnamiddags in eene kleine
ter[r]ine, die men mij met Soep, om te eeten, gebragt hadt, een Vierkant plat
toegevouwen stukje Theeloot. Ik nam het uit den lepel waarmede ik het hadt
opgeschept, met voorneemen om het den heer Budding te toonen en te verzoeken,
dat men mij geen Lood of onreinheid in mijn eeten gaf; doch het zelve met
oplettendheid beziende, zag ik dat 'er met een speld of iet dergelijks eene letter, die
ik voor eene W aan-
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zag, op gegriffelt was: ik ontvoude het stukje lood, en vond 'er een briefje in waarop
met eene fijn pen op zeer dun postpapier geschreeven stondt: Van Brakel is gisteren
Avond om Elf uuren in eene koets naar de Gevangenpoort uit de Casselenij
overgebragt, houdt u nu goed, gij zult zeker eerstdaags tegen hem geconfronteerd
worden. Men zal u op deze wijze meer een en ander laaten weeten. Ik maakte van
deze inlichting gebruik, door mij zelve gereed tehouden tot een spoedig verhoor.
Echter heb ik nooit geweeten noch kunnen ontdekken wie mij dit briefje geschreven
hadt en hoedanig het in mijne Eeten, dat toch in het huis klaar gemaakt werdt, was
gekoomen.
Wat men mij geschreven hadt gebeurde schielijk; want nog die eige week, kwam
den Drost, des namiddags ten twee uuren bij mij, zeggende: gij zult geconfronteert
worden, tegen VAN BRAKEL, hij is reeds een paar uuren in het verhoor geweest,
kom volg mij; ik zal u langs de binnentrap op de Verhoorkamer brengen, en blijf
daar zoo lang achter het scherm, dat voor de trap geplaatst is staan, tot de Fiscaal u
bij uw naam roept om binnen te koomen.
Ik deedt zoo en plaatste mij aldaar terwijl den Drost, de binnendeur weder ingaande
zich, langs de ordinaire groote Deur, weder in de vergadering begaf.
Terwijl ik daar stondt, hoorde ik, dat de heer 't Hoen aan Van Brakel vroeg: zoudt
gij alles wat gij daar gezegt hebt, ook staande houden, indien de Witte hier
tegenwoordig was? Waarop hij antwoorde: Ja; ik wenschte dat hij hier was, dan zou
ik de heeren beter kunnen overtuigen van het geen ik ten zijnen lasten heb
voorgedragen. (Men gelieve hier wel opteletten, dat hij onkundig was, van mijne
overbrenging uit de Provoost naar de Poort, alzoo hij destijds, op bevel van het Hof,
reeds op de Casselenij gevangen was gezet.)
Zoo draa hij dit voorenstaande gezegt hadt, riep de heer 't Hoen mij bij den naam
en ik trad uit mijn schuilhoek in de vergadering; daar is de man nu zelf, zeide de
Procureur Generaal. Ik plaatste mij tegen over mijn beschuldiger en zag hem met
alle de mij mogelijke verachting aan; hij werdt bleek, zoo dra hij mij zag, doch, zich
spoedig herstellende, antwoorde hij, evenwel eenigzints verward, wel nu, nu zal ik
het ook juist zoo zeggen. Ik wilde spreeken, eene kookende woede bruischte, op het
gezicht diens geweetenloozen mans, door mijne aderen; doch, de Procureur Generaal
gebood ons beiden te zwijgen en slechts te antwoorden, op het geen hij ons zoude
vragen. Mij aansprekende, zeide hij:
- DE FISCAAL

Kent gij dezen Man?
- IK

Ja; ik zag hem een paar keeren in mijn Logement te Brouwershaven, en hij
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heeft mij gezegt dat hij Pieter van Brakel genaamd en Boomkweeker, woonende te
Boskoop, was.
- DE FISCAAL

Hebt gij hem voorheen nooit gekend of in eenige relatie tot hem gestaan?
- IK

Neen, nooit.
- DE FISCAAL

Met wat oogmerk hebt gij hem dit kaartje, dat gij bekend hebt door u getekend te
zijn, te Brouwershaven gegeven?
- IK (mij tot van Brakel keerende)

Geweeteloos mensch! hoe kunt gij den Rechter wijs maaken, en voorliegen dat ik u
die Tekening zou hebben gegeeven: gij hebt ze mij ontstolen van mijne Kamer, in
een oogenblik dat gij daar alleen en ik naar beneden was gegaan, om aan mijn oppasser
een briefje voor mijn Kapitein overtegeeven. Zoo en niet anders zijt gij aan dit plan
gekoomen.
- VAN BRAKEL (koelbloedig)

Gij kunt zeggen wat gij wilt, het Kaartje hebt gij mij gegeeven, om aan een Engelsch
officier van de Marine ter hand te stellen. Dit is zoo en niet anders.
- DE FISCAAL (tegen hem)

Hoe kwam het te pas, dat de Witte u dat Kaartje gaf?
- VAN BRAKEL

Hij deedt mij den voorslag om, daar hij wist dat ik eerstdaags naar Rotterdam moest
vertrekken, hetzelve voor hem medeteneemen en te bezorgen op de wijze zoo als ik
gezegt heb.
- DE FISCAAL (tegen hem)

Het is toch vreemd dat hij u, die hij in het geheel niet kende, zoo maar op eenmaal
dit plan toevertrouwde, en u met zijne geheele Conspiratie bekend maakten, zonder
zelf te weeten, of gij 'er ook zoo over zoudt denken als hij.
- VAN BRAKEL (eenigzints verlegen)

Het is toch zóó, als ik aan de heeren gezegt heb.
- DE FISCAAL (tegen mij)

Hebt gij aan Van Brakel nooit eenige aanwijzing ter opheldering van deze peilkaart
gedaan?
- IK

Hoe konde ik dat doen; ik heb 'er niet aan gedacht om met hem bepaaldelijk over iet
van dezen aart te spreken; en ik ben noch zot noch onvoorzichtig genoeg geweest,
om immer aan iemand, veel minder aan eenen mij onbekenden Vreemdeling, opening
en opheldering te geeven, van zaaken den Militairen dienst en de defentie van mijnen
post, betreffende.
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- VAN BRAKEL

Gij hebt dit toch aan mij gedaan.
- DE FISCAAL (tegen hem)

En welke waaren dan die openingen, die [hij] u gaf; hadden die relatie tot deze Kaart?
- VAN BRAKEL

Zeer zeker, hoe wilde ik anders weeten wat mij te doen stondt?
- IK

Toon ze mij op de Kaart zelve; en ik verbeur mijn leven, als gij ééne miswijzing in
de daarop getrokkene Pijlingsliniën vermogend zijt aan tewijzen. (De Procureur
Generaal ontrolde het Kaartje, alle de heeren naderden; van Brakel zogt en weer
zogt, maar niets, dat hij begreep goed te zijn, kunnende uitbrengen; zeide hij: Ja, ik
ben het vergeeten, het wil mij nu niet bijvallen; wie kan dat ook zoo lang onthouden?
- DE FISCAL

En meer dan eenmaal hebt gij in uwe verhooren op de Casselenij en ook bevoorens
gezegt, dat gij van alles ten duidelijksten onderricht waard? Verhaal ons nu, nu de
man in uwe presentie is, die voorgewende onderrichtingen of ophelderingen.
- VAN BRAKEL

Zij bestonden voornamelijk in de wijze, waarop de te doene landing mogelijk zoude
zijn.
- DE FISCAAL

En die mogelijkheid, waarin bestond die?
- VAN BRAKEL

Dit heb ik immers meer dan eenmaal verhaald; namelijk, dat hij beletten zou, dat de
Batterij waar hij Commandeerde Vuur gaf, wanneer de Vijand eene Landing zoude
beproeven of werkelijk reeds geland zou zijn.
- DE FISCAAL (tegen mij)

Wat hebt gij hier tegen intebrengen: kunt gij u, ook op dit punt, verdedigen?
- IK

Zeer gemakkelijk. Men gelieve het Kaartje slechts intezien, en dan zal men gereedelijk
kunnen zien, dat de Batterij aan het Ossenhoofd, alwaar mijn post was, de laatste en
aan het eind des Eilands gelegen is; en het derhalven weinig zoude baaten of die
Batterij zweeg dan of zij speeldde, wanneer de vijand reeds meester was, van alle
de voorleggende posten en Batterijen en behalven dat was niet ik, maar een Kapitein
onder wiens orders ik stondt, commandant op dien post; derhalven zou het eene
groote dwaasheid zijn, aan mij of aan eenig ander aldaar Commandeerenden officier
eene zodanige
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propositie te doen. Verder zou ik hier nog kunnen bijvoegen, dat een der
Wachtschepen, namelijk het Fregat de Spion, vlak voor de Batterij gestationeerd lag,
en daadelijk zou merken, dat men geene defentie met dezelve deedt. Voor het overige,
voegde ik 'er bij, is dit toch eene onwaarheid van Van Brakel; want ik betuig nooit
over iet van dezen aart met hem gesproken te hebben.
- DE FISCAAL (tegen hem)

Wat is hierop uw antwoord?
- VAN BRAKEL

Ik persisteer bij mijn gezegde.
- [IK]

Ik persisteer insgelijks, niet alleen tegen dit maar tegen elk leugenachtig punt van
beschuldiging daar dezen oneerelijken mensch mij mede beticht.
Zie daar den voornaamsten inhoud van dit confrontatie verhoor; beiden persisteerden
bij hunne gezegdens en het viel dus den Rechter zeer moeielijk, om in deze, zonder
gestrenger middelen van overtuiging aantewenden, te beslissen, en ook maar weinige
dagen na dit, onderging ik nog twee zeer omslachtige verhooren voor den vollen
Raad, onder voorzitting van den heer SLICHER147, welke beide Verhooren echter
niet anders waaren, dan eene Recapitulatie of herhaaling van alle de vragen die mij,
in mijne drie verhooren voor heeren Comissarissen waaren gedaan; alleen met dit
onderscheid dat men mij, in mijn tweede verhoor voor den Vollen Raad, vroeg Wat
ik ter mijner verschooning konde of meende te moogen voordragen? Waarop ik, in
substantie, antwoorde: Dat ik nogmaals voor God en dezen Achtbare Vergadering
betuigde onschuldig te zijn, van alle de mij gedane aantijgingen door Pieter van
Brakel: dat ik nooit of ooit over iet ten nadeele des Vaderlands gedagt noch gedaan
hadt: dat ik nimmer met eenigen vijandelijke Militair noch Burger over iet eene
Landing betreffende gesproken noch geschreven hadt: dat mij van 's vijands noch
vriends wegen nooit eenig geld aangeboden nog gegeeven was, om daarvoor eene
Kaart, tekening of iet hoe ook genaamd, mijn post of den defensiven staat der Eilanden
specteerende, te maaken, maar dat ik het mij in rechte vertoonde brouillon even zoo
wel als die geenen die zich aan de wachthuizen bevonden, uit embitie, op bevel van
mijnen Collonel Commandant en ten nutte van den Detachements dienst hadt
ontworpen en geteekend, zonder ook daarvoor ooit een enkele Stuiver genooten of
de waarde van dien van iemand ontvangen te hebben; en ik derhalven, hoopten en
ook vertrouwde dat het Hof, in zijne
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Rechtvaerdigheid, over mij zoude vonnis spreeken.
Dit alles aangetekend en mij ter ondertekening aangeboden zijnde, zette ik 'er mijn
naam onder, en hiermede eindigden het laatste verhoor dat ik immer bij het Hof over
deze zaak heb gehadt of ondergaan. Ik moet hier nog bijvoegen, dat alle mijne
verhooren mij behoorlijk werden voorgelezen, en den Raad mij eene spoedige
afdoening mijner zaak beloofdde. Toen den Raad gescheiden was, kwam de heer
Budding bij mij, zeggende dat de Rechters, op zijn verzoek, mij vergunt hadden,
dagelijks een Uur in de open lucht op de binnenplaats te moogen wandelen en ook
dat ik nu aan mijne familje of Vrienden konde schrijven, mits niet over mijne zaak
en dat de brieven bevorens door den Fiscaal zoude worden geleezen. Ik bedankte
dien braven man hartgrondig voor dit blijk van deelneeming en verzocht hem de
Rechtbank ook daarvoor mijne erkentenis te betuigen. Ik heb van deze vergunning
ook al den tijd mijner gevangenzitting gebruik gemaakt.
Nu waande ik te mogen veronderstellen, dat mijne zaak spoedig ten einde zoude
loopen, doch, ik bedroog mij hierin ten hoogsten, want het liep aan tot op de helft
der maand April, en dus circa vier maanden ná mijn laatste verhoor, eer ik iet vernam,
en dit maakten mij, gelijk natuurlijk is, mijne gevangenis verdrietig en verveelende
en zulks te meer aangezien ik, voortdurend, buiten alle acces of reces tot en met
iemand, hoe ook genaamd, werdt gevangen gehouden.
Dan op den morgen, zoo ik meen van den 17 of 18 April148 kwam den Drost bij
mij, zeggende mij gereed te moeten houden, dat ik nogmaals voor den Raad zoude
verschijnen; doch, (voegde hij 'er vertrouwelijk bij) doch gij moet beneden koomende
u niet ontstellen, over het geen gij zult zien gebeuren. Ik wilde hem verder vragen,
wat 'er dan zoude gebeuren; doch, hij betuigde mij, geene vrijheid te hebben, mij dit
te moogen zeggen; doch, dat ik slechts gerust konde zijn, en hier mede verliet hij
mijne kamer. Ik poogde den Helbardier die de wacht bij mij hadt, en die nu maar
alleen was, alzoo men zedert eenige dagen den tweeden hadt weggelaaten, uittevragen;
doch ook dezen man was, in dit opzichte, stom als het graf; en nu was ik wel verplicht
mijne nieuwsgierigheid opteschorten en geduldig aftewachten, wat men, al weder
op nieuw en ná een even zoo lang als smertelijk lijden en doorgestaane doodsangsten,
met mij zoude aanvangen. Ik was echter wel nieuwsgierig doch in geenen deelen
angstig, mij dacht 'er ging eene Straal van hoop en genoegen in mijn hart op, en ik
durf mijne Lezers verzekeren, dat mijn vertrouwen op de Voorzienigheid onwrikbaar
en groot was. Ten
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Een uur des nadenmiddags kwam de heer Budding mij haalen, doch, men verbeelde
zich mijne onsteltenis toen ik, beneden aan de trap koomende, de geheele gang en
voorhuis bezet vond door met hunne Hallebarde gewapende Dienaars van het Hof
en den Drost mij niet op de gewoone Verhoorkamer maar in een Kelder, (genaamd
de Pijnkelder) aan het eind der Gang bragt.
In deze Kelder, die twee of drie treden beneden den grond en geheel ovaal verwulft
is, tredende, vondt ik aldaar, alle de Raadsheeren benevens den Procureur Generaal,
met de beide Secretarissen en den Griffier149, in volle costum gekleed, zittende aan
eene lange, met een donkergroen kleed behangen Tafel, waarop vier kaarsen branden.
In de schoorsteen brande een groot vuur, en in eenen hoek des Kelders stond eenen
geheel tot het doen van Executie gereed gemaakten geesselpaal, waarbij veele zwaare
Geesselroeden lagen, en terzijde dien paal, was een dik kort man nevens een Jong
gezel bezig, om eene Pijnbank in gereedheid te brengen, houdende eenige ijzeren
Scheen en Duimschroeven in hunne handen.
Doodelijk onsteld tradt ik dezen vreeselijken Kelder binnen en kost mij niet
weerhouden, te zeggen: ô, Mijn God! De heer 't Hoen, die het naast aan de deur zat,
mijne ontsteltenis ziende en vreezende dat ik in onmagt zoude vallen, reikte mij
minzaam zijne hand toe, zeggende: ontstel u niet; al dien toestel betreft u niet, kom
hier maar naast mij staan, en let wel op het geen gebeurd en, als het nodig is, ook op
het geen u gevraagt zal worden. Den Drost bragt mij een glas water en melk en ik
plaatsten mij naast de Fiscaal. Weinig oogenblikken laater werdt Pieter Van Brakel,
geleid door Vier dienaars, met hunne ontbloote sabels, voor den Raad gebragt; men
plaatste hem te midden voor de Tafel, en de President SLICHER, vroeg hem, in
Substantie, of hij niet moest bekennen, den Raad en de Rechtbank, tot dus verre op
de Strafwaardigste wijze, en enkel om zich zelve te verrijken, met de uitgezogste
onwaarheden misleid en bedroogen te hebben; of hij niet moest bekennen, dat alle
zijne gedaane aangevingen en voorwendzelen van eene te vreezene geprojecteerde
Vijandelijke Landing op de Eilanden Schouwen en Duivenland, mede leugenachtig
en een door hem verzonnen en met de slechtste en onmenschelijkste oogmerken
verzonnen verraad was, en eindelijk of alles al mede geene onwaarheid was wat hij
ten opzichten van den hier tegenwoordig zijnden Persoon van de Witte hadt
voorgewend?
Met eene onbeschrijfelijke koelbloedigheid, antwoorde hij; dat alle zijne gezegdens
letterlijk waaren zoo als hij Ze hadt voorgedragen en in zijne
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verhooren hadt verklaart; 'er met bitschheid bijvoegende: Zal men mijne getrouwheid
met de Pijnbank beloonen?
Nu, nam de heer 't Hoen het woord en zeide hem met eene eerbiedwaardigheid,
die hem, waare hij geen verharden boosdoener geweest, in de ziel moest getroffen
hebben: Van Brakel! indien den Rechter niet ten volle overtuigd was, dat alle uwe
voorgevingen een zaamenweefzel van goddeloosheid en leugens was, waardoor het
geheele land in rep en roer konde koomen, zouden zij U niet op deze plaats hebben
gebragt, maar het Vaderland, als gij de waarheid hadt hulde gedaan, uwen dienst,
als aan een braaf en plichtmatig Burger, beloond hebben, en men zoude den
mijneedigen Verrader, anderen ten voorbeelde, met den dood hebben gestraft; maar
nu, nu het tegendeel waarachtig is, kan men U niet anders beschouwe[n] dan een
bedrieger van 's lands Souvereinen en van het geheele Nederlandsche Volk, en tevens
als eenen geldgierigen, die, (op mij wijzende) naar het bloed van dezen Jongen mensch
snakte, en, die door U toch reeds ongelukkig is gemaakt; wat is uw antwoord.
- VAN BRAKEL

Ik persisteer bij alle mijne gezegdens, en zal die, onder de grootste folteringen, die
men goedvind mij aantedoen, staande houden.
Nu sprak de Raadsheer Le Leu de Wilhem150, mede met zeer veel waardigheid: Man!
denk dat 'er een Alweetend God leift, die ons allen hoord en ziet: een God die ons
eenmaal Rechtvaerdig zal richten en geloof zeker dat geene uwer Rechters u niet
zoude hier brengen, indien wij niet in gemoede en op overtuigende gronden verzekert
waaren, dat gij ons met alles op eene leugenachtige wijze misleid, opgehouden en
bedrogen hadt. Beken dus vrijwillig Uwe misdaad, eer gij ons dwingt, door strengere
maatregelen de waarheid van het gebeurde en uwe bedoelingen daarmede, uit uwen
mond te hooren!
Dan, alle vermaningen waaren, vrucht[el]oos, hij volharde bij zijne gezegdens, en
nu wenkte de Fiscaal, een der Mannen, die aan de Pijnbank stonden, en de Fiscaal
zeide tegen dezen: breng dezen Gevangen aan de Paal, ontkleed en straf hem zoo als
u door de Rechtbank bevolen is. Die man, welke ik nu begreep dat de Scherprechter
was, ontkleede hem met behulp der Dienaars en trok zijne handen strak tegen den
geesselpaal op. Bevorens de Scherprechter hem een slag toebragt, vroeg de heer 't
Hoen hem nogmaals of hij zijne gezegdens wilde herroepen, Ja dan neen. Ik heb de
waarheid gezegt, was zijn antwoord, en nu gaf de heer Fiscaal een wenk, waarop de
Scherprechter hem
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eenige zwaare slagen met eene groote geesselroede gaf; zijn bloed stroomde reeds
bij den Vijfden slag, hij schreeu[w]de nog kermde niet, doch, bij den 10 of -12 slag
riep hij: maak mij los, ik zal bekennen.
Daadelijk ontbond men hem, hij beefde over zijn geheel lighaam; een der dienaars
hong hem zijn Jas over de schouders, en den Drost Budding gaf hem een glas
brandewijn, dat hij geheel uitdronk. Bedaard zijnde bekende hij, in substantie, dat
hij deze geheele zaak slechts verzonnen hadt, om in het bezit te geraaken, der
uitgeloofde Premie, door de Provincie Vriesland van veertien honderd guldens,
aangezien zijne finantieele zaaken zeer in de war waaren; dat hij mij die Kaart
ontnoomen hadt zoo als ik in rechte hadt gezegt, en hem het eene zoo wel als het
andere leed deedt; dat hij aan de Justitie vergiffenis vroeg, maar voegde hij 'er bij,
ik zou nooit zoo ver [zijn] gekoomen, als de Raadpensionaris van Bleiswijk mij niet
vermaand hadt om, nu ik begonnen was de zaak voltehouden, en hem reeds eenige
der honderd beloofde Goudenrijders op afrekening hadt gegeeven. De Raadsheeren
zaagen elkander over dat gezegde aan, en de President zeide tegen Van Brakel; ga
nu naar uwe kamer, de Chirurgin zal u gezonden worden, wij zullen u eerstdaags
nog eens nader hooren of gij, buiten pijn en banden van ijzer, de gezegdens die gij
zoo oogenblikkelijk komt te doen staande houdt, en wij zullen u goed recht doen
wedervaaren. De Gerechtsdienaars leide hem weg, en, ná hij vertrokken was, zeide
de fiscaal; Wij hebben u verder niets te zeggen, en zullen uwe zaak, zoo veel doenelijk,
bespoedigen. Zonder een woord te spreken .... want de aandoening over het gebeurde
maakten mij spraakeloos - boog ik mij en den Drost bragt mij naar mijn vertrek. Ik
dronk een goed glas brandewijn en dit herstelde mij schielijk en nog voor den Avond
gevallen was, werdt de Hellebardier die mij altoos bewaakt hadt teruggetrokken en
men logeerde mij, zonder iemand bij mij te laaten, alleen op de eigen kamer waarop
de Broeders de Witt, door het graauw aangevallen en vermoord waaren, en waarvan
men eene zeer duidelijke plaat in de Vaderlandsche Geschiedenis van Wagenaar151
vindt.
Hoewel ik aan deze verandering van Logement, aan het intrekken van den
Helbardier en de geheele meer civile behandeling die ik ondervond zag en begreep,
dat mijne zaak eene beterer wending nam, en ik bij het Hof in de handen van zeer
equitable152 Rechters overtuigd was te zijn, viel mij, echter, deze totale eenzaamheid,
in den beginnen, zeer lastig, en ik konde
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niet nalaaten veele treurige Aanmerkingen, over 's menschen Lot te maaken, en vooräl
wanneer ik, deze kamer rondziende, mij herrinnerde aan het Lot dier beide
doorluchtige Staatsmannen, die alhier, ná zoo veele groote diensten aan hun Vaderland
beweezen te hebben, de slachtoffers eener toomelooze volkswoede waaren geworden,
en mijn Bedovergrootvader, den Lieutenant Admiraal Witte Corneliszoon de Witte153,
eenen tijdgenoot en Wapenbroeder van de Ruiter, die ook hier eenige tijd gevangen
en genoodzaakt is geweest zijne onschuld tegen den laster zijner Eeuw heeft moeten
verdedigen! Voor den slechts oppervlakkig denkenden mensch zouden dergelijke
herrinneringen niet grievend zijn; doch voor den eenzaam opgeslootenen gevangen,
die gevoel en oordeel genoeg bezit, om zich een levendig denkbeeld van de smert te
vormen, welke zulke groote en standvastige beminnaars en verdedigers van hun
Vaderland moeten hebben gevoeld, over hunne miskenning en de ondankbaarheid
hunner Land en Tijdgenooten, voor dezen zijn dergelijke oogenblikken zeer - zeer
grievend! Ja, (men vergunne mij nog dit gezegde) Ja, toen ik eenmaal in de
gelegenheid was, om geduurende mijne gevangenzitting in den Haage, het zwaard
te zien, waarmede den grijzen 's Lands Advokaat Joan van Oldenbarneveld, en zijnen
meer misdadigen Zoon den Heer van Groeneveld154 onthoofd werden, is het mij
ondoenelijk het smartgevoel noch de aandoeningen te beschrijven, die toen op mijne
ziel stormden, en gewis heeft mijn oog, bij het zien van dit moordtuig, geene traanen
geweigert aan deze eerbied waardige Martelaar en verdediger der Nederlandsche
Vrijheid ja, duizend maalen bezag ik met weemoed den hoek der kamer, waarin het
bedde gestaan hadt waarop Verhoef155 den eersten slag met de kolf van zijn Snaphaan,
aan den daarop leggenden Ruwaard van Putten156 toebragt! ô, Zodanige herrinneringen,
laaten zich niet omschrijven. 'Er zijn oogenblikken in ons Leeven, die hoe treurig
ook, echter belangrijk voor ons hart zijn, en de traanen, die als dan aan onze oogen
ontvloeïen, zijn geene bittere maar weewoedigende en onze ziel veredelende
kenmerken van waarheid en waardigheid!
Nu vernam ik in een paar weeken niets naders van mijne zaak en bleef
voortduurende in de grootste onzekerheid van derzelver uitslag; dan in het begin der
maand Meij, werdt ik beneden geroepen, en vondt op de Verhoorkamer twee aan
mij onbekende Heeren waarbij zich naderhand nog een
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derde voegde. Een dezer Heeren, dat reeds bedaarde Lieden waaren, zeide mij, op
de vriendelijkste wijze, dat zij beiden 'S Lands Advocaaten waaren, en den derden
heer was een der s lands Procureurs; dat zij gecomitteert waaren en in last hadden,
om een Rekwest157 voor mij aan de Staaten Generaal, als souvereinen des 's lands,
optestellen, ten einde mij voor alle schandelijke en schadelijke gevolgen, die de tegen
mij geentameerden Procedures konden naar zich sleepen, zoo mogelijk, te dekken;
dat zij een zodanig Rekwest reeds geconcipieerd en bij zich hadden; dat zij het mij
zouden voorlezen, en als het mij beviel ik het dan moest onderteekenen, dat het dan
onverwijld ter Tafel van Haar Hoogmogende zoude worden gebragt. Met levendigheid
betuigde ik deze Heeren mijne erkentenis voor hunne genoomene moeiten, en vroeg
hen, op wiens last zij dit Smeekschrift ontworpen en tot mij gekoomen waaren. Hun
antwoord was, dat het met voorkennis van het Hof en veele andere respectabele
lieden was, dat zij dien taak, geheel gewillig, op zich hadden genoomen, en zich den
besten uitslag van hunne poogingen beloofden. Een hunner las mij het Rekwest voor,
het was een schoon stuk, dat, in krachtvolle bewoordingen, mijn geheel ongeluk, op
de levendigste wijze afschilderde, en waarin men deedt gevoelen, dat ik de
comisseriatie des Souvereins waardig was; ná gedane voorlezing ondertekende ik
hetzelve, en de heeren vertrokken.
Het waaren de beide s Lands Advocaaten Van Twist en Van Zelderen nevens den
Procureur Van der Kop158.
Dit bezoek, hoe aangenaam in veelen opzichten voor mij, deedt mij toch begrijpen,
dat mijne zaak niet zoo gaaf voor mij, als ik verwagte, zoude afloopen; want het
kwam mij zeer bedenkelijk voor, dat, wanneer den Rechter, door de verklaring van
van Brakel zelf, begreep, dat ik onschuldig was, het presenteeren van zodanig een
Smeekschrift onnodig was, en het vervolg heeft mij overtuigend doen zien dat ik
recht hadt alzoo te denken; hoewel ik toen nog niet wist, dat men, het niet kenbaar
maaken aan mijnen Collonel Commandant dat mij dat Kaa[r]tje ontvreemd was, als
eene hoofdbeschuldig[in]g tegen mij zoude aanvoeren; doch, de voortduurende
vriendelijke behandeling die ik, zoo van den heer Fiscaal 't Hoen, als van den Drost
Budding genoot, stelden mij gerust, en ik begon ook aan mijne Eenzaamheid, als ik
op mijne Kamer was, te gewennen; mijne gezondheid was volkoomen hersteld, en,
zoo niet het volgende treffend geval, mij weder eene
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nieuwe zielensmerte hadt veroorzaakt, en mij geheel hadde ter nedergeslagen, zoude
ik, met geduld en onderwerping aan den goddelijken wil, het eind van mijn lijden
hebben kunnen afwachten. Kort na het ondertekenen van het bovengenoemd Rekest
en terwijl ik eenzaam op mijne kamer zat en waarlijk in eene niet vrolijke Stemming
was, werdt de deur ontslooten en, wie tradt binnen?
Mijn Vader en mijne Jongste zuster!.. U mijne en ook zijne aandoeningen te
beschrijven is boven mijn vermoogen, hij drukte mij spraakeloos in zijne armen, en
ik voelde zijne traanen op mijne wangen rollen, terwijl mijne zuster mijne hand gevat
en die met kusschen overdekte. Men hadt ons alleen gelaaten, en het duurde geruim
een tijd eer wij vermogend waaren een woord geregeld te kunnen uitbrengen. Eindelijk
zette mijn Vader en ook mijne zuster zich aan mijne zijde neder, en verhaalde mij,
zoo bedaard hem mogelijk was; dat mijne familje nog in tijds ontdekt hebbende, dat
ik de Sacrifice stond te worden, van eene intrigue die zich, ter bereiking van haar
doel niet ontzag, om alles uittevinden, om de Natie ten opzichten der Engelschgezinde
Partij in een gunstiger denkbeeld te brengen. Dat 's Lands Staaten zich mijne zaak
hadden aangetrokken, en veele der Stem in Staat hebbende Steeden hunne
gedeputeerden ter Staatsvergadering, hadden gelast, om het onderzoek daarvan te
doen brengen voor den Hove van Holland, Zeeland en Westvriesland: dat hierover
lang met den Hoogen Militairen Krijgsraad was getwist geworden, tot dat eindelijk,
die overgave van mijn Persoon aan het Hof, dat in Ar[r]est neemen van Van Brakel
was gevolgt: wijders berichte mijn Vader mij; dat thans die twist, meest rouleerende
over het recht en de uitgebreidheid der Militaire Jurisdictie, geeindigt was: dat de
heer van der Kemp daarover veel hadt geschreven, en eindelijk dat, op Souverein
bevel, den geheelen Hoogen Krijgsraad ontbonden en vernietigd was; en dat dit alles
de reden was, waaröm mijne zaak zoo oneindig lang sleepende was gehouden; doch,
dat mij dit niet moest verontmoedigen, want dat ik, zonder dien, reeds lang een
verlooren man zoude zijn geweest, alzoo de geheele Natie, in den beginne zodanig
tegen mij verbittert was, dat men opentlijk, in verscheidene gedrukte papieren, mijn
hoofd geeischt hadt; doch, dat nu, nu men beter onderricht was, dien haat in
medelijden was verandert en 'er zeer veel hoop was, dat alles zich ten besten zoude
schikken.
Dit verhaal mijns achtingwaardigen Vaders stelde mij voor het vervolg gerust,
doch, hoe trof het mij, toen den braven man 'er op liet volgen, dat hij kwam om
afscheid van mij te neemen, alzoo hij zich geengageert hadt om als Lieutenant Kolonel
bij het Corps de Genie in dienst van de Russische Kroon over te gaan, en hij gereed
was om, met zijn huisgezin naar Riga, de aan hem
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aangeweezende Guarnisoens plaats, te vertrekken. Ik betuigde hem hierover mijne
verwondering en leedwezen tevens, doch, mijne verwondering hieldt op, toen hij 'er
bijvoegde: niet weetende wat uw Lot of den uitslag uwer zaak zoude zijn, en mij
daarvan niets dan schandelijks kunnende voorstellen, nam ik den raad in acht om de
aanbiedingen aan [te nemen] die mij gedaan werden om in dienst van Rusland
overtegaan, en de Generaal der Hollandsche Genie Du Moulin, als mede den
Russischen Minister Prins Galitzin hebben mij dien rang bezorgt, men heeft mij eene
aanzienelijke zomme gelds tot het doen mijner Reize gegeven en mijne Jaarwedde
is zeer lucratif, dus hoop ik, met Gods hulp, in een vreemd land meer dankbaarheid,
meer bescherming te vinden en een geruster leeven te leiden, als ik in mijn vaderland
heb mogen genieten, als uwe zaak afgeloopen is en gij weder vrij zijt, schrijf het mij
dan, en ik zal u de nodige paspoorten en het reisgeld om naar mij te kunnen
toekoomen, laaten bezorgen. Wijders stelde mijn vader mij eenig Geld ter hand, en
bezorgde mij een koffer met Kleeren, Linnen, Boeken, mathematische Instrumenten
en meer andere zaaken.
Ons afscheid te beschrijven kan ik niet; een stil voorgevoel scheen ons te doen
vreezen, dat wij elkander aan deze zijde des doods nooit zouden wederzien, en het
vervolg mijner Levensbijzonderheden zal doen zien, dat onze vrees zich, tot mijne
grievende smarten, maar al te wel heeft verwezendlijk; bij dit afscheid heb ik den
edelen man, den waardigen verzorger mijner Jeugd voor het laatst op deze waereld
aan mijn, door rampen vermorselt hart gedrukt159, en ook mijne zuster, schoon nog
in leeven zijnde, heb ik, zedert dien tijd, niet weder gezien.
Ach! men vergunne mij dat ik van dit onderwerp afstap; thans aan den Avond van
mijn Leven genadert en reeds naar mijn graf waggelende, schokt deze herrinnering
mij te veel, en, Helaas! mijne grijze hairen zijn nog door zóó, zóó veele namelooze
rampen omringt, dat ik niet dan met huivering mijne oogen rondöm mij slaa. Zeventig
Jaaren lang vervolgde mij eenen afwisselenden rampspoed: Ik zag de tederste
betrekkingen mededoogenloos van mijne zijde wegrukken: jaaren lang moest ik
balling 's lands rondzwerven: de klagten die ik, over het onrecht dat men mij deedt,
op eene gepaste wijze, aan hoger macht voordroeg, werden of onderdrukt of, met
eene machtspreuk, van de hand geweezen; zoo waar is het, dat wanneer een mensch
in zijne Jeugd eenmaal een ongelukkig lot te beurte valt, de gevolgen daarvan hem,
meerendeels, geduurende zijn geheel volgend leeven, onophoudelijk, bijblijven?
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Mijn Vader en Zuster vertrokken zijnde kwam de heer Budding bij mij, en sprak mij
in mijne treurigheid alle den troost toe, die zijn deelneemend hart meende dat het
meeste ter mijner opbeuring zoude verstrekken.
Veertien dagen ná mijn Vader afscheid van mij hadt genoomen, ontving ik [een]
brief van hem, gedagtekend aan boord van den Bodem waarop hij zich met zijne
Vrouw (mijne Schoonmoeder160) en Kinderen hadt ingescheept, en ik konde mij dus
nu, in den volsten zin des woords, als een ongelukkige Wees beschouwen, en deze
gedachten verzwaarde mijn gevangenis niet weinig.
Nog die eigen Maand kwamen de voorgenoemde Advocaaten mij berichten, dat
de Staaten op mijn Rekest, beslooten hadden, den Hove te gelasten mij te Vonnissen,
doch, wel in dier voegen, dat men van dit Vonnis uitsloot, alles wat naar eene
infamatoire of onteerende Schavot of dergelijke Straf zweemde, en indien men mij
tot eenig Confinement mogt veroordeelen, dit wel in eene verzekerde plaats maar
niet in een Tuchthuis zoude mogen zijn.
Ik vroeg aan die Heeren waarom, daar zelf van Brakel mij voor onschuldig hadt
verklaart aan het delict waarover hij mij hadde aangeklaagt; waarom het Hof mij dan
nog tot eenig Confinement zoude kunnen condemneeren? Zij antwoorden mij, dat
men de Uitspraak en het Vonnis van het Hof moest afwachten, bevoorens mij iets
naders, ten mijnen faveure konde entameeren; dat men door het verwijderen van alle
infamie reeds veel gewonnen hadt. Ik begreep de gegrondheid dezer Remarque, en
getrooste mij tot het geduldig afwachten van mijn Vonnis. Bevorens echter de dag
aanbrak, waarop men uitspraak over mijn Lot zoude doen, werdt de brave en
edelmoedig Drossaart van den Hove, den heer Willem Budding, die mij zoo
menigvuldige blijken zijner deelneeming en vriendschap hadt gegeeven, door eene
hevige ziekte aangetast, die hem binnen weinig dagen, tot droefheid van mij en een
talloos aantal zijner bloedverwanten en Vrienden, in het graf rukten, en den door
zijnen dood vacant geworden Post werd weder vervuld door een even braaf man,
namelijk door den heer Fredrik Schalje, en tot Concierge op de Gevangen poort werd
aan gesteld de heer Jacob Zehender, onder wiens opzicht ik, en alle s' hoves
gedetineerden werden aangesteld161.
Eindelijk kwam den dag van den 21e der Maand Mei162 aan: reeds vroeg, kwam
de heer Schaelje mij kennis geeven, dat men dien dag uitspraak in mijne zaak zoude
doen; dat hij gelast was mij in eene Koets, met den deur-
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waarder Hagenberg163 naar het Hof te brengen, en verzogt mij mij aantekleden, dat
hij [mij] ten 10 uuren zoude koomen afhaalen. Deze aanzeggen onthutsten mij echter
een weinig; doch, ik beveelde mij aan de beschermende hoede van het opperweezen
en stapte wel te moede in de Koets waarin de heer Hagenberg en den Drost zich bij
mij voegde. Op het Hof koomende bragt men mij in eene kamer van de Boetefeu164,
zijnde toen de heer Naber, aldaar verliet mij den Drost en ik bleef met den
Deurwaarder alleen. Terwijl ik mij aldaar bevond, ontving ik een bezoek van den
Advocaat van Twist en den Hofleverancier Mulder, waardoor ik vernam dat ook van
Brakel, dien eigen morgen zijn Vonnis zoude ondergaan, dat het schavot, waarop hij
gestraft zoude worden, reeds op het zogenaamd groene zoodjes165, in den afgeloopen
Nacht, was opgeslagen: die Heeren vermaanden mij, tranquil te zijn, en niet te
schrikken, als ik hem voor de Rechtbank en zwaar geboeid zag verschijnen.
Ten half twaalf uuren werdt de klok getrokken en de deuren van het Hof aan alle
zijden opengezet: eene ontelbaare schaare van volk stormde de zaak binnen; de heer
Schaelje en de Deurwaarder geleide mij voor de Balie, en een oogenblik ná mij kwam
van Brakel geleid door Vier Dienaars en gekluisterd aan handen en voeten. De
President gebood den Griffier de vonnissen voorteleezen en het was de heer Roijer,
welke als Secretaris dezen post waarnam. Mijn vonnis werdt het eerste gelezen; het
behelsde, in substantie, een verhaal der misdaad waarmede Van Brakel mij hadt
beschuldigt: vervolgens de wijze mijner verdediging en eindelijk, dat uit deze mijne
verdediging het echter den Hove wel gebleken was, dat ik onschuldig aan de Misdaad
van Conspiratie met den Vijand tegen de belangens van het Vaderland was bevonden,
maar geenzints van eene hoogststrafbare onvoorzichtigheid, door het verzwijgen van
het geen mij deswegens was voorgekoomen: als mede, dat ik op eene roekelooze
wijze veronachtzaamt hadt, om te zorgen, dat mij het plan, dat ik ter defentie der
Eilanden, op hoog gezag, hadt ontworpen niet konde worden ontvreemd: en eindelijk,
dat ik, over zaaken den d[ie]nst betreffende gecor[r]espondeert hadt, met Pieter van
Brakel, en hem een brief, zonder behoorelijk denzelven met mijn naam te
ondertekenen, hem met het woord Vaderlander hadt onderschreeven; en het was dan
om alle deze reden, dat het Hof, ná rijpe deliberatien van Raade, mij verklaarde
vervallen te zijn, van mijne Militaire Charge, mij te con-

163
164
165

niet gevonden.
Boutefeu, artillerie-officier die het kanon aanstak, busschieter. Over Naber geen gegevens.
Plek tussen Kneuterdijk en Plaats waar executies gedaan werden. Nu staat er het standbeeld
voor Johan de Witt.

Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leeven

130
demneeren tot eene Zesjarige Gevangenzitting, in eene van s lands
Staatsgevangenissen, (echter niet in een Tuchthuis) mij overigens, geduurende mijn
Leeven, ná expiratie dier zes Jaaren, te onderwerpen aan den gewoonen Staatsban
uit de Provincie Holland etc; doch, dat alle deze straffen, niet met eenige Infamie166
zoude worden beschoud gepaard te zijn167.
Zoodraa deze Sententie uitgesproken was, stond ik gereed te Antwoorden doch,
de Fiscaal wenkte mij te zwijgen, en dadelijk vervoegde zich de Advocaat van Twist
bij mij, mij inluisterende: gij moet niets zeggen, als gij wilt apelleeren, is het tijd
genoeg, als gij weder op de Poort zijt, alles wat gij nu zegt, baat u niet en neemt de
Rechter tegen u voorin. Ik zweeg en hoorde, met ijzing, het Vonnis dat men van
Brakel voorlas: Het was een optelling van fielterijen, leugens, bedrog, en eerrovingen,
die meer als een half uur eer zij geleezen waaren wegnaamen: onder anderen, Werdt
daarin gezegt, dat het geheele plan zijner voorgewende ontdekking van co[n]spiratie
met den Vijand, even zoo wel als het doen eener landing op de Eilanden Schouwen
en Duivenland den hove gebleke[n] te zijn, niet anders dan een logenachtig bericht:
dat 'er nooit eenige schijn tot zodanig een project in het Cabinet van St. James hadt
bestaan, en dus niet anders konde geconsidereert worden, dan als een voorwendzel,
op de bedriegelijkste wijze uitgedacht, door hem Pieter van Brakel, om zich zelve
te verrijken met eene door de Provintie Vriesland uitgeloofde Premie van een honderd
Gouden Rijders; en hij hierdoor de Souvereiniteit der Nederlanden gehoond en de
geheele Natie door hem misleid en bedrogen was, en dat bovendien, door dit
verzonnen guitenstuk hij den mede hier tegenwoordig zijnde de Witte in gevaar hadt
gesteld zijn leeven op eene schandelijke wijze te verliezen; En het was dan, al mede
omme alle deze reden, dat het hof, ná rijpe deliberatien in Rade, recht doen in naam
en van wegen 's lands staaten hem Pieter van Brakel, van beroep een Boomkweeker,
woonende te Boskoop, Condemneerde om gebragt te worden ter plaatze alwaar het
hof gewoon is Criminele Justitie168 te laaten doen, en aldaar aan een paal gebonden
onder de galg, met den St[r]op vastgemaakt aan zijne keel, gestrengelijk te worden
gegeeselt en gebrandmerkt: vervolgens om te worden opgeslooten in eene van 's
lands Tuchthuizen, om aldaar geduurende Vijfentwintig, eerst komende en
achtereenvolgende Jaaren, met zijner handen arbeid den Kost te winnen, en ná
Expiratie dier Vijfentwintig Jaaren, zijn leeven geduurende te zijn gebannen uit de
Provincien Holland, Zeeland, Vriesland en Utrecht, zonder daar immer weder te
koomen, op poëne van
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aan de galg te zullen worden opgehangen169.
Zo draa van Brakel dit hoorde, zeide hij, met eene forsche Stem; Ik appeleer tegen
dit Vonnis! doch, de President zeide: hier komt, in uw geval, geen apel te pas, men
leide hem weg. Een luid Hoezee! vervulde de zaal en men leide hem naar het Schavot,
alwaar hij, onder het woest gejuil des volks, zijn Vonnis ontving, en de deurwaarder
bragt mij weder in de kamer van de heer Naber, alwaar ik tot des Avonds bleef, en
toen met een koets, naar de Poort retourneerde. De reden waarom men mij tot des
Avonds op het hof hieldt, was om den aandrang des volks te ontwijken, dat in groote
meenigte zaamengeschoolt, altijd voor het hof vergadert bleef, om mij te zien
wegrijden. De Heer Drossaart Schaelje vervoegde zich weder, aan het huis van de
heer Naber bij mij, ná hij van de Executie die van Brakel ondergaan hadt was
teruggekoomen, en nam dien dag het middagmaal met mij.
Hoewel het reeds laat was, toen ik in mijne gevangenis terugkwam, ontving ik
echter nog dien zelfden Avond een bezoek van beide bovengenoemde Advocaaten;
die mij, op mijn aandringen om tegen Vonnis te apelleeren, ten sterksten aanraaden,
dit niet te doen, ten einde daardoor de publieke opinie (zoo zij zich uitdrukten) en
ook den Rechter niet tegen mij voorïnteneemen; maar dat zij van gedachten waaren,
dat ik, ná de zaak een weinig zoude zijn doodgebloed, mij, met een behoorlijk verzoek,
om ten minsten van mijn Confinement ontslagen te worden, aan de staaten zoude
vervoegen, en dat zij zich vleijden dat hieröp eene gunstige dispositie zoude vallen;
daar, integendeel, alle apel mij niet zoude baaten, en slechts mijne Gevangenis, zoo
al niet verzwaaren ten minsten nog langer zoude maaken. Gewoon na goeden raad
te luisteren en begrijpende dat deze Heeren Rechtsgeleerden, als mannen van Jaaren,
ondervinding en probiteit170, in deze zaak meer doorzicht dan ik hadden, onderwierp
ik mij aan hun oordeel, en zij verlieten mij, met de verzekering, dat ik mij gerust op
hunne belangstelling in mijn lot konde verlaaten, dat zij mij het saisoen daartoe
gekoomen zijnde, zouden verwittigen en het geen ter mijner relaxatie zoude behooren
te worden geentameert, bewerkstelligen. Want, voegde de Advocaat van Twist 'er
bij, uw Vader is mijn intime Vriend, hij heeft, hier in den haag zijnde, op den dag
van zijn vertrek nog bij mij gegeeten en ik heb hem beloofd, als een Vader voor uwe
belangens te zullen zorgen en vertrouw gij zeker, dat ik mijn woord aan hem,
desaangaande gegeeven, zal houden. Gerustgesteld door deze beloften, poogden ik
mij, zoo goed doenelijk, al wederom naar mijn lot te schikken en mij met geduld te
waapen.
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Men hadt mij nu een vrij acces, voor ieder wie bij mij wilde koomen of die ik
wenschte te spreeken verleend, en mijne Corespondentie werdt geheel open en
vrijgesteld, om te corespondeeren, met wie ik zoude goedvinden, zonder dat mijne
brieven, bevorens ze te verzenden, door iemand behoefden geleezen te worden, gelijk
anders, in alle gewoone gevangenissen, des tijds en ook nog, het gebruik was.
Deze vrijheid was mij des te aangenaamer, om dat zij mij de gelegenheid verleende,
met alle zodanige lieden vrij en ongehindert te kunnen spreeken en schrijven, die ik
begreep, dat eenig belang in mij stelden, en, in de daad veele menschen, die ik nimmer
gekend noch gezien hadt, lieten verzoeken om mij te spreeken en deeden mij alle
mogelijke aanbiedingen van Vriendendienst, ingeval ik iet mogt nodig hebben of zij
mij van eenig nut konden zijn; en de ondervinding heeft mij doen zien, dat dit aanbod,
bij verre de meesten hunner, uit hun hart voorkwam, want ik heb van veele derzelven,
ondersteuning, troost, raad en hulp ontvangen, waarvoor ik hen bij deze nog mijne
erkentenis opentlijk betuig. En, in waarheid, ik moet erkennen, dat ik de
menschlievenheid en deelneeming der Nederlandsche Natie, in mijn bijzonder
noodlottig geval, zoo lang ik gevangen ben geweest, op eene haar vereerende wijze,
in talloze groote en kleine gelegenheden, heb ondervonden; zoo leverde, bij voorbeeld
mij de hofleverancier Muller mij Steenkolen en Kaarssen, zonder 'er immer een duit
tot betaling van mij voor gevraagt te hebben, en onderscheidene keeren, ontving ik
aanzienelijke geschenken in geld van menschenvrienden die ik nimmer heb gekend,
onder anderen eenmaal, zondt men mij, een spaane doosje, waarin eene groene zijde
geldbeurs met twintig ducaaten waaren, doch, de zender daarvan heb ik nooit kunnen
ontdekken, in weerwil van alle aangewende pogingen daartoe. Evenwel, aangezien
die bezoeken slechts van een korten duur waaren, bleven mij nog uuren genoeg
ove[r], waarin ik mij schrikkelijk verveelde, en mij deeden begrijpen, dat ik mij, op
iet nuttigs behoorden toeleggen. Het teekenen echter streedt mij tegen de borst, als
ik aan dat verwenste kaartje dagt, moest ik daadelijk mijn Penceel wegwerpen.
Meermalen hadt ik beproeft om een Dichtstukje te maaken; ik stelden 'er ook
verscheiden, en bij gelegenheid dat Mevrouw de Cambon, geborene Van der Werken171
, met welke ik de eer hadt eenigermate bekend te zijn, mij met een bezoek vereerde,
liet ik haar een paar kleine Vaersjes van mij leezen; zij was het die mij het eerst
aanmoedigde, om iet van uitgebreider waarde te ontwerpen, doch raade mij, eerst te
beproeven om op eene onderhoudende
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en aaneengeschakelde wijze in Proza te leeren schrijven, eer ik mij aan de Dichtkunde,
waartoe ik echter aanleg en Genie hadt, waagde: dientengevolge las ik veele der
werken onzer toenmalige beste Schrijvers: ik las ook eenige der geachtste Fransche
en Engelsche Auteuren: ik las en herlas het geen ik niet begreep en poogde, ten
minsten eenigermate hunnen Stijl magtig te worden. Jonge lieden, gelijk ik toen was,
bepaalen zich geredelijk tot alles wat hun hart en hun gevoel treft, en daar ik altijd
zeer gevoelig voor tedere indrukzelen was, was het niet te verwonderen, dat schrijvers
gelijk den Heer Feith, (wiens schriften toen zoo algemeen getrokken waaren,)
Marmontel, Steele172 en anderen mij het meeste bevielen, en ook het meeste door mij
bestudeert en nagevolgt werden.
Het eerste wat ik schreef, waaren een paar Vertogen, in de manier der Zedelijke
Verhaalen van Marmontel; Mevrouw de Cambon, had de goedheid 'er mij de gebreken
in aantetoonen, en, van tijd tot tijd, herhaalde en verbeterde ik deze poging.
Op zekeren Avond kreeg ik den inval, om te beproeven, in de manier der JULIA
van de heer FEITH iet te ontwerpen, het, zogenaamde Sentimenteele dat in dat Boekje
even als in de Ferdinant en Constantia doorstraalde, hadt mij getroffen en mijn
gevoel opgewonden, ook de Willem Levend en Sara Burgerhart, door de kundige
Jufvrouwen BEKKER en DEKEN173 geschreven, hadden mij getroffen; het Karakter
van Lotje Roulin vooral, in de Willem Levend, hadt mij bevallen; en, nog het hoofd
vol van de Lezing dier Boeken hebbende, nam ik de Pen in de hand, en schreef een
werkje in de manier van JULIA, dat ik tot Titel gaf Cephalide174. Ik werkte hieraan
met zoo veel ijver en gevoel, dat ik mijne eenzaame afzondering vergat en mij dikwerf
in de gelukkige stemming van Eduard en Cephalide wegdroomdde en - in weinige
dagen was mijn boekje geheel afgewerkt.
Daalijk verzogt ik Mevrouw de Cambon hetzelve te willen inzien; geredelijk
voldeedt deze brave Dame aan mijn verzoek, en, ná hetzelve met haare corectie
vereerd te hebben, raade zij mij hetzelve in het licht te geeven, belovende mij daartoe
een Uitgever, die 'er mij een billijk honorair voor betaalde, te zullen bezorgen.

172

173

174

Van Rhijnvis Feith (1753-1824) heeft hij Julia en Ferdinand en Constantia (1783 en 1785)
op het oog. Van Jean F. Marmontel (1723-1799) de Contes moraux (1761, vertaling 1768).
Van Richard Steele (1672-1729) de spectatoriale geschriften en/of de komedies.
De Historie van Mejufurouw Sara Burgerhart (1782) en de Historie van den heer Willem
Leevend (1784-85) kwamen uit in Den Haag bij Isaac van Cleef die in 1787-88 verschillende
van De Wittes werken drukte.
Van de uitgave van 1786 hebben wij geen exemplaar kunnen vinden. Wel van de titeluitgave
van 1789. Zie bibliografie.
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Nimmer iet van mij in het licht gegeven hebbende, en de Critici der
Boekbeoordeelaars vrezende, was ik huiverig om daartoe te besluiten, de
verzekeringen en aanmoediging echter van Mevrouw de Cambon, en ook een weinigje
verwaandheid van mijne zijde, haalde 'er mij toe over, en de Boekhandelaar J.A. van
Drecht te 's Gravenhage nam de uitgave daarvan op zich en betaalde 'er mij het
bedongen Copijgeld voor. Dit Boekje, hoewel slechts een eersteling zijnde, van
iemand die nimmer voorheen iet van dezen of zoortgelijken aart hadt geschreven,
werdt evenwel met bijval geleezen, en de heeren Recensenten hadden de beleefdheid
'er een niet ongunstig vonnis over te vellen, vooräl de Schrijvers der
Letteroeffeningen175, die 'er zelf eene geheele paragraaf uit overnaamen; dan, hoe dit
ook moge weze; 'er zijn drie Uitgaven geheel van uit verkogt176 en de heer Curten
heeft 'er, tot tweemaal toe, eene fransche Vertaling van gelevert, die mede uitverkogt
is177. Gewis meer de nieuwsgierigheid dan wel de verdienste hebben dit werkje, zoo
sterk doen debitteeren, en aparentelijk wel het meeste, om dat men bij de Advertentie
gezegt hadt, dat ik hetzelve in mijne Gevangenis hadt geschreven, en, in de voorreden,
de gelegenheid hadt waargenoomen, om de Nederlandsche Natie nogmaals opentlijk
mijne dankbaarheid te betuigen, voor het edelmoedig deel dat zij in mijne Rampen
hadt genoomen, en waarvan ik nog dagelijks zoo veele duidelijke en ondubbelzinnige
bewijzen ontving. Zie daar mij nu Auteur, presequ'en dèpit de moi meme en ik wil
geenzints ontveinzen, dat ik 'er trotsch op was, toen ik vernam dat mijn Eersteling
met zoo veele goedkeuring door het lezend publiek ontvangen en geleezen werdt.
Dit spoorde mij aan om mijne Krachten nogmaals aan iet van meerer aanbelang te
beproeven, en in Kennis geraakt zijnde met de Weduwe Jan Dóll178, Boekhandelaresse
te Amsterdam, liet ik haar voor mij uitgeeven, een werk in twee deelen, in groot 8vo,
ten titel hebbende: Schetzen voor het menschelijk hart179, bewerkt in de manier der
Zedelijke Verhaalen van Marmontel, welk boekwerk al mede een gewenschte aftrek
hadt, even als een derde door mij, in het volgend Jaar uitgegeven Boek, genaamd:
Zep-
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Recensie in Vaderlansche Letter-oefeningen (1786, I p. 478, maar zonder geciteerd fragment)
en in Boekzaal der geleerde waereld (1786, II p. 315-323 met een uitgebreid fragment).
Vermoedelijk is er sprake van één uitgave van 1786, bij J.A. van Drecht in Den Haag, waarvan
van Leeuwestyn in 1789 het restant uitverkocht. Van de editie 1786 hebben wij nooit een
exemplaar gevonden.
Over de vertaler J.W. Curten is ons niets bekend. Zijn Franse Cephalide hebben wij niet
gevonden.
C. Dóll-Egges, weduwe van Jan Dóll, was van 1782 tot 1808 in de Kalverstraat werkzaam.
1789-1793, 2 delen; al een jaar eerder had dezelfde uitgeefster Hortense uitgegeven en in
1789 verschenen nog andere uitgaven. Zie bibliografie.
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hire180, 2 deeltjes in Brieven, in de Smaak der Sara Burgerhart, gedrukt en uitgegeven
bij de Heer I. Van Cleef181, te 's Gravenhage, welke mede voor mij heeft gedebitteert,
mijn Dichtoffer aan Themire, waarvoor mijn afbeeldzel, getekend door Pothoven182,
en dat vrij gelijkende is, is geplaatst. Vervolgens heb ik nog, in mijne toenmalige
gevangenis onderscheidene werkjes geschreven, waaronder drie Toneelstukken, te
weeten: Constantia de St. Denis. Het beleg van Goá en Emma Corbet183, de
voornaamste zijn. Zoo toch zien mijne Lezers dat ik mijn tijd in de gevangenis niet
nutteloos heb weggebeuzelt, en ook, behalven het voordeel dat het mij aanbragt, kan
ik verzekeren, dat 'er geene aangenaamer oogenblikken immer in mijn leeven bestaan
hebben, als de Uuren gewijd aan de Weetenschappen, zoo wel in mijnen Kerker, als
toen ik mijne vrijheid hadt wedergekreegen.
Niets is waarachtiger, en dit leerde mij de ondervinding, dan dat de lezing van met
gevoel geschrevene Boeken, eene vertering in ons hart, om mij dus uittedrukken,
doen ontstaan; die hetzelve voor de levendigste indrukzelen vatbaar maaken, en het
is daarom zeer gevaarelijk, aan de Jonge en ongewaapende harten der Jeugd, en
vooräl aan Meisjes, zodanige Boeken in handen te geeven; zij bederven volstrekt het
gezond oordeel en doen denkbeelden van volkoomenheid en volmaakthied in ons
ontstaan, welke men op de waereld of in het geheel niet of slechts zeer zelden aantreft.
De Lezing dan van alle de opgenoemde en zeer veele andere werken van dien
stempel, hadden, wel is waar, mijne leeslust gaande gemaakt en mij, als het waare,
tot een schrijver, in dat vak van studie, gevormt, ik had ze allen met eene verslindende
greetigheid geleezen, en elke tedere passage had ik diep in mijn geheuge gegriffelt;
en - wat was daarvan het gevolg? Immers niet anders, dan dat ik, in mijnen Kerker
de behoefte begon te gevoelen, om mij, door liefde aan eenig voorwerp te verbinden
of ten minsten om mijne zinnen op eenig Meisje te hechten. Ik zuchte - ik vertederde
mij zelve, en ondervond in mijn hart eene ledigheid die ik vuurig verlangde aangevuld
te zien. Al het gebeurde met mij, scheen aan mijnen stand een Romanesq voorkoomen
te geeven, dat mij beviel en dat ik meende juist berekend te zijn om van mij een held
in de liefde en eenen waarlijk getrouwen Minnaar te maaken.
Onder de brave Vrienden, die mij, van tijd tot tijd bezochten, was ook een
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Zephire kwam al in 1788 uit, in één deel.
Niet alleen in de trant van Sara Burgerhart maar ook bij dezelfde uitgever.
Hendrik Pothoven (1726-1807) tekenaar en schilder. Het portret is gegraveerd door A. Cardon
(1788).
Constantia de Saint Denis en Christoffel de Gama, of het beleg van Goa kwamen nog tijdens
De Wittes gevangenzitting uit (1787 en 1788). Emma Corbet verscheen pas in 1793 bij Doll.
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zekeren heer V.T.H.184, die eene Dochter hadt, van 21 of 22 Jaaren oud, die ik hier
Keetje zal noemen (zij leeft nog, ik moet dus haare reputatie eerbiedigen.) Dit meisje,
dat 'er zeer wel uitzag en bovendien een hoogst beschaafde opvoeding hadt gehadt,
hadt haaren Vader dikwerf vergezeld als dezen mij een bezoek gaf en ik hadt
opgemerkt, dat zij, even als ik, zeer veel prijs op de lezing van Sentimenteele
Geschriften stelden, en met deelneeming mij aanhoorde, als ik, in haar bij zijn, eenig
gevoelvol Dichtstukje declameerde, of eene passage las, waarin met warmte over de
Liefde werdt gehandelt; ja onderscheidene keeren hadt ik, bij zodanig eene
voorleezing, een traan in haare schoone zachtaartige oogen zien glinsteren. Zodanig
een meisje meende ik dat mij gelukkig zoude kunnen maaken, en ik ruste niet, voor
ik beproeft zoude hebben, of het niet mogelijk zoude zijn, eenigen indruk op haar
hart te maaken. Ik beminde haar reeds, in mijne gedachten met eene getrouwheid en
enthusiasme die mij, naderhand menigmaal heeft doen lagchen.
Om mijnen eersten aanval op haar hart te doen, schreef ik eenige kleine, op de
liefde en getrouwheid toepasselijke dichtstukjes: alles wat daar in voorkwam was
verre van op de waereld te bestaan; het waare tafereelen van zuivere, reine hemelsche
Liefde, vrij van alle menschelijke driften en zwakheden, en deze in Paradijs gewaad
getooide Minnenzangen, zondt ik haar toe, op een tijd dat ik zeer zeker wist, dat haar
Vader niet thuis was, (zijnde haare Moeder overleden) en liet dezelve vergezeld gaan,
van een brief, waarin ik haar badt, mij schriftelijk haare gedachten, over de
Dichtstukjes, die ik haar toezondt te zeggen; en toch, zoo veel haar eenigzints
doenelijk was, haaren Vader te vergezellen, als deze mij eene Visite kwam, gelijk
hij wekelijks gewoon was te doen.
Den man welke ik met de overbrenging van mijn Bunde[l]tje belast hadt, bragt
mij, in den namiddag zes schoone perziken en een klein briefje van haar, waarin zij
mij, op de Vriendelijkste wijze, bedankte voor het aan haar toegezondene; dat zij de
aanbieding mijner Vriendschap gulhartig aannam en zij zeer zeker, nog in den loop
dier week, mij met haar Vader een bezoek zoude geeven.
Dit briefje hoe weinig betekenend hoe eenvoudig ook, las en herlas ik wel
twintigmaal en ik meende 'er eene belangstelling in te vinden, die de schrijfster
mogelijk in het geheel niet bedoelt hadt.
Drie of vier dagen naderhand zondt haar Vader mij eenige verversingen, en liet
mij zeggen met zijne Dochter dien nadenmiddag bij mij te zullen
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onbekend.
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koomen Thee drinken. Het is overbodig te zeggen, dat mij dit aangenaam was, en ik
gebruikte den tijd die 'er nog moest verloopen eer het Uur van Theedrinken kwam,
aan het schrijven van een briefje aan haar, die ik voorneemens was haar in de hand
te stoppen, als ik maar eenigzints merkte, dat ik haar niet geheel onverschillig was
en 'er zich de gelegenheid, om hem haar overtegeeven toe op deedt.
Keetje verscheen op het bepaalde uur met haaren Vader, dat een reeds bejaard
gulhartig man was, die gaarne over Boeken praate en zijn pijpje op zijn gemak rookte.
Hij beminde zijne Dochter, als zijnde zijn eenig Kind, met eene onbegrensde
tederheid, en stelde een onbepaald vertrouwen in haare deugden in haare
voorzichtigheid. Bij haar binnenkoomen, nam ik de vrijheid haar te omhelzen, en
haare hand in de mijne te drukken; zij bloosde, doch, ik verbeelde mij, dat zij mijnen
handdruk beantwoorden, en dadelijk vloog mij het gezegde van Feith door het hoofd:
‘Haar hand hadt aan mijn hand dien zachten druk gegeeven,
Die geen afkeerigheid in 't maagdlijk hart verraad’!185
En, in de daad, ik hadt dien avond meer dan eenmaal gelegenheid om overtuigd te
worden, dat ik haar niet geheel onverschillig was. Meermaalen hadden onze Oogen
elkanderen meer gezegt, dan wij met den mond zouden hebben kunnen doen, en toen
zij des Avonds met haaren Vader weder tot haarent keerende, verstoute ik mij haar
den brief in Stilte overtegeeven; en toen ik haar omhelzende een goeden nacht
wenschte, fluisterde ik haar in: o! antwoord mij toch op dezen brief, lief meisje! zij
hadt mij, met eene hoofdbuiging doen begrijpen, dat zij aan mijn verlangen zoude
voldoen, en deze verzekering deedt mij eenen zeer vrolijken nacht doorslapen.
Mijne lezers zullen zich gewis verwonderen over mijn gedrag in deze; maar men
veroordeele mij niet, bevorens men rijpelijk hebbe nagedacht, dat ik, toen dit gebeurde,
reeds meer dan een Jaar opgeslooten en dat ik Jong en gevoelig en door de lezing
van een legio Sentimenteele geschriften opgewonden was; behalven dat ik, ná het
doorstaan van zoo vele doodsangsten, op eenmaal, als het waare, met de waereld,
het Leven en het menschdom verzoend was, en, als dan zal de opwelling mijner
liefde voor een schoon meisje, geen wonder meer in de oogen van den
menschenkenner schijnen.
Niet den daarop volgenden maar den tweeden dag bragt men mij een bri[e]f van
haar, waarin ik, met eene fraaije vrouwen hand geschreven las; dat zij zich
verwonderde over de gevoelens van Liefde die ik schreef voor haar te gevoelen: dat
ik bedaard geliefde natedenken op de omstandigheid
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Uit ‘Werther aan Ismeene’, een gedicht van R. Feith in het mengelwerk bij diens Julia.
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waarin ik mij bevondt en dan gereedelijk zoude moeten toestemmen, dat het eene
groote onvoorzichtigheid, zoo wel van mij als van haar zoude zijn, als wij eene
verbintenis aanknoopten en gevoelens in onze harten aankweekten en opwakkerden,
die zeer waarschijnelijk niet dan onaangenaame gevolgen voor beiden konden naar
zich sleepen; en zij mij, derhalven, als eene Vriendin raadde dezelve, op mogelijke
wijze, tegentegaan. Niet, (hadde zij 'er bijgevoegd) niet dat ik ongevoelig voor tedere
indrukzelen ben; o, neen; maar men behoord nimmer zijne driften den meester over
zich te laaten speelen; en om u van mijne onderscheiding ten uwen opzichten te
overtuigen, wil ik u gaarne belooven, om, als u dit tot genoegen kan verstrekken, mij
niet aan een ander man op eenigerhande wijze, te zullen verbinden, zoo lang gij niet
vrij zijt, en, als gij, ontslagen zijnde, voor mij dan nog de zelfde gevoelens bezit, die
in uwen brief staan uitgedrukt, dan zal ik u toonen niet ongevoelig te zijn voor de
achting die gij betuigt voor mij te hebben: wij kunnen intusschen, op eenen
vertrouwelijken voet, als oprechte en waare Vrienden, met elkander omgaan, en het
zal een mijner geliefste bezigheden zijn, uwe schriften te lezen, en iet tot uw genoegen
en vertroosting in uwe Eenzaamheid te kunnen bijdragen.
Deze brief, hoe bedaard en voorzichtig ook geschreven, beviel mij echter, op dat
oogenblik, niet, vermits ik, in mijnen zinnendroom en mijn enthusiastesche mijmerijen
mij een tederer antwoord hadt voorgesteld, van een meisje waarvan ik mijne idòle
hadt gemaakt: mij dagt 'er straalde eene pruderie in door, die mij tegen de borst
streedt en eene groote verwoesting in het Liefdenskasteel, dat ik in mijne verbeelding
opgebouwd hadt, aanrichtte. Ik werdt mijmerend, ontevreden en lusteloos om iet te
doen of, als naar gewoonte, eenigen letterkundigen arbeid te verrichten. Het eenige
waar ik lust toe hadt, was tot het opstellen van een antwoord aan die Jufvrouw: meer
dan tienmaal begon ik daaraan, doch, het eene opstel beviel, bij de naleezing, mij
even min als het andere, en ik scheurde ze allen in stukken, besluitende haar in het
geheel niet te antwoorden, maar met geduld te wachten, tot zij mij weder met haar
Vader zoude koomen bezoeken, en haar dan op de koelbloedigste en onverschilligste
wijze te ontvangen; dan verbeeld u mijnen spijt en treurigheid tevens, toen haar
Vader, een paar dagen laater, mij alleen en zonder door Keetje vergezeld te zijn eene
Visite kwam maaken. Zoo bedaard mij mogelijk was, vroeg ik hem naar haar en hij
berichte mij, dat de ziekte haarer Tante haar belet hadt medetegaan; doch, zeide hij,
zij heeft mij verzogt, U hartelijk van haar te groeten, en U dezen Bundel met Vaersjes
terugtegeeven, die gij haar om te leezen gezonden hebt, en houdt zich
gerecommandeert, als gij eens weer wat mooijs voor haar hebt. Zij heeft ze altemaal
heel netjes uitgeschreven. Dit zeggende
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overreikte hij mij een verzegelt Rolletje papier, en ik, niet anders denkende, of het
bevatte alleen de Verliefde Vaersjes, lag hetzelve, zonder het te ontzegelen,
onachtzaam, naast mij neder.
Den ouden heer bleef dien Avond ongewoon lang bij mij, met mijnen waardigen
Vriend Leurs186, Chirurgin Major der Gardes du Co[r]ps, die mij mede was koomen
bezoeken, en, de belangrijkheid van ons onderhoudt, hadden mij in eene opgeruimden
stemming gebragt.
Na het weggaan dezer twee heeren, ontzegelde ik het rolletje papier, met
onverschilligheid, en al dadelijk viel mijn oog op een daartusschen leggend
toegevouwen vel postpapier; met greetigheid nam ik dit papier 'er uit, en men
verbeelde zich mijne verwondering en vreugde tevens toen ik daarin, de spreekend
gelijkende Silhouette van Keetje vondt, waaronder zij, zeer proper geschreven hadt:
á L'unique Ami de mon Coeur! Ik drukte het tekeningje met vuur aan mijne borst,
en schreef haar, nog voor ik naar bed ging, een brief opgevuld, met alle de hoogst
mogelijke uitdrukkingen van dankbaarheid, Liefde en tederheid; haar bezweerende,
haar gevoelens toch ook met de eigene rondborstigheid aan mij open te leggen: dat
ik nooit iemand dan haar zoude, wilde noch konde beminnen, en ik haar, ná mijn
ontslag, zoude overtuigen, dat mijne gevoelens voor haar altijd dezelfde waaren, en
mijne liefde op deugd en eer gegrond geenen Romanesquen gril noch eene geöutreerde
opwelling van zinnelijke driften was.
Des anderen daags verzond ik dien brief aan haar en voegde 'er weder eenige kleine
Dichtstukjes bij. Zij liet mij zeggen, dat zij mij des avonds zoude antwoorden, en,
in de daad, nog dien eigen avond, zondt zij mij, eenig fruit, en andere verversingen,
benevens een brief, die mij, vrij beter beviel dan den voorigen; vermits zij 'er in
schreef;dat zij mij haar Silhouet niet zoude gezonden hebben, als ik haar onverschillig
was geweest; doch, dat zij meende verplicht te zijn, mij niet alles te zeggen wat zij
over mij dagt en gevoelde, om dat 'er in mijn Lot nog zoo veel te voorzien was; maar
zij mij echter vrijheid gaf, om aan haar te schrijven, wat ik zoude goedvinden; want
dat zij altijd hadt hooren zeggen, dat men het karakter van iemand het best uit zijne
brieven konden beöordeelen en leeren kennen. Ik vervolgde dan mijne briefwisseling
met dat lieve Meisje geduurende bijkans een Jaar, en telkens als zij mij, met haaren
vader een bezoek gaf, ontdekte ik, meer en meer, dat zij mij waarlijk oprecht lief
had, schoon zij altijd aarzelde, om mij dit voor de vuist, het zij mondeling of
schriftelijk te bekennen;
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Willem Leurs, zelf ook dichter en lid van het Utrechtse genootschap. Hij schreef onder meer
Verhandeling over het aderlaten en deszelfs toevallen en Over de kromming van den
ruggegraad. Zowel De Witte als zijn vrouw Maria van Zuylekom schreef bij zijn dood in
1801 een treurzang.
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en ik geloof zeker, dat zij eenmaal mijne Echtgenoote zoude zijn geworden, als niet
de volgende gebeurenis ons van elkander hadt gescheiden.
Haar Vader, die een post bij eene van 's Lands Colegien bekleedde, werdt, met
eene vermeerdering van Rang en Tractement, bij een ander van 's lands Bureaux, dat
te Amsterdam werdt gehouden, verplaatst en moest dus, met zijn huisgezin uit 's
Gravenhage derwaards vertrekken. Toen dien braven man, van wien ik zoo veele
Vriendschap hadt genooten, met zijne Dochter afscheid van mij kwam neemen,
waaren wij alle drie tot in de ziel getroffen en beloofden elkander eene onverbrekelijke
Vriendschap, met belofte om briefwisseling te houden, als ik ontslagen mogt worden,
dat ik hen dan dadelijk te Amsterdam zoude koomen bezoeken.
Keetje schonk mij een fraaij goud Ringetje, dat zij lang gedragen had en ik gaf
haar het mijne dat ik gewoonelijk droeg. Het vertrek dezer waardige menschen
dompelde mij in eene onuitdrukbare naargeestigheid, die ik door geene der afleidingen
welke ik vermogend was mij zelve te verschaffen konde overwinnen en liet eene
ledigheid in mijn hart open, die door niets scheen te kunnen worden aangevuld. Ik
schreef haar geregeld tweemaal 's weeks en ontving ook geregeld antwoord op mijne
brieven; echter meende ik, ná zij Vijf maanden was weg geweest, eene verkoeling
in haar geschrijf optemerken, die mij verbaasde en waarover ik mij, in mijne brieven
aan haar ten hoogste, op de bitterste wijze, beklaagde; doch, zij wederlegde mijne
ongerustheid altijd met zoo veel oordeel, dat ik mij weder te vrede stelde [e]n gerust
op haare getrouwheid bleef. Eindelijk kreeg ik een brief van haar, waarin zij mij
berichte, verplicht te zijn, mij te moeten zeggen, dat, wilde zij niet voorbedachtelijk
haar fortuin van zich afstooten en zich in onmin met haar Vader en geheele familje
wikkelen zij van alle verdere verkeering en briefwisseling met mij moest afzien, en
mij dus door dezen haaren brief bedankte voor alle bewijzen van Vriendschap, die
zij van mij genooten hadt; mij volkoomen ontslaande van alle beloften door mij aan
haar gedaan, gelijk zij de haar[e] terugnam en introk; mij verder alle geluk en
genoegens die ik begeerde toewenschende. Dit schrijven hadt echter op mij eene
geheele andere uitwerking dan men hadt kunnen verwachten; 't is waar, in het eerste
oogenblik verpletterde mij deszelfs lezing; doch, ik voelde mij te veel door deze
ontrouwheid beledigd, dan dat ik niet dadelijk het besluit zoude neemen, om dit
Meisje te vergeeten en eene liefde uit mijn hart wegtebannen, die vernederend en
onteerend was, als ik haar langer voedde en aankweekten. Ik antwoorde haar dan,
zonder haar een eenig, zelf niet zijdelings, verwijt te doen, en maar alleen op eene
hoogst koude en onverschillige wijze, haar het aan mij geschonken Ringetje en alle
de brieven die ik ooit van haar ontvangen hadt, terugzendende, met verzoek om
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insgelijks het mijne aan mij te doen terugkeeren. Met de volgende pakschuit zondt
zij mij mijn Ringetje en ook mijne brieven terug, met een klein biljetje 'er bij, waarop,
benevens haare naamtekening, alleen geschreven stondt: misken noch veracht mij
niet! Verontwaardigt scheurde ik dit Biljet in stukken, en poogde haar geheel uit
mijn geheugen te verbannen, doch dit koste mij eene oneindige moeiten, eventwel
toen ik, eenigen tijd naderhand, door eene Advertentie in de Courant vernam dat zij
in den Echt getreden was met den Makelaar E....187 sleet de gedachten aan haar
ongemerkt uit mijne herrinnering, en ik kreeg mijne voorige rust weder.
Meermalen hadt ik bij den Advocaat Van Twist, die mij dikwerf kwam bezoeken,
aangedrongen, om middelen tot mijn ontslag aantewenden; doch, hij zeide mij telkens,
dat de toestand waarin de partijhaat ons Vaderland gedompelt hadt, de hoop op het
wel gelukken daarvan nog niet hadt doen gebooren worden, maar dat hij eerstdaags
daaröver eene Comparitie met de heer Van Zelderen en nog een paar andere Heeren
zoude hebben: dat hij reeds eenige Leden der Staatsvergadering van Holland hadt
gesprooken, en ook de Raadpensionaris Van de Spiegel188, doch, dat allen van oordeel
waaren, dat ik nog eenigen tijd behoorde geduld te hebben, en wel zoo lang, tot dat
'er meer harmonie in 's lands bestuur heerschte. Dit alles deedt mij levendig gevoelen,
dat mijn ontslag nog lang zoude kunnen aanloopen eer het gelukte, doch, de allezints
beleefde en fatzoendelijke wijze waarop ik werdt behandelt, gevoegt bij den
uitgebreiden Kring van Vrienden die mij dagelijks met hun gezelschap vereerde en
mijnen doorloopenden Letterarbeid maakten mij mijne gevangenis dragelijk en
deeden 'er mij het smertelijke van vergeeten.
Geduurende dezen tijd ontving ik een brief van mijn Vader uit Riga, waarin hij
mij, onder anderen, schreef, dat hij alle mogelijke reden hadt, om te vreden te zijn
dat de Keizerin hem op eene bijzonder gunstige wijze hadt gelieven te ontfangen;
maar, dat hij mij, tot zijn groote droefheid, moest kennis geeven, dat mijn Broeder
Fredrik Hendrik, die als Kapitein bij de Genie diende, ná door de Keizerin tot
Adjudant van den Generaal Van Zuchtelen189 aangesteld te zijn, op eene reize naar
de Kusten van Seberien, werwaards hij met dien Generaal, ter aanlegging van eenige
Fortificatie werken, was vertrokken, bij het inzijlen der Zwarte Zee, over boord
geslagen en verdronken was: dat men zijn lijk, ná alle mogelijke aangewende
voorzorgen en moeiten, nooit hadt kunnen wedervinden, en het verlies van dien veel
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niet bekend.
Mr Laurens Pieter van den Spiegel (1737-1800) raadpensionaris sinds 1787.
niet gevonden.
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beloovenden Zoon, die slechts den Ouderdom van Een en Twintig Jaaren heeft
moogen bereiken hem en mijne geheele familje, in de bitterste droefheid hadt
gedompelt: verder schreef mijn Vader mij, dat mijne Zuster eerstdaags190 in den Echt
stondt te treden, met den Jongen Graaf Von Chernichef191, hoopende dat ik spoedig
ontslagen mogt worden en naar Riga zoude kunnen overkoomen, alzoo hij mij aldaar
eene zeer geschikte gelegenheid zoude bezorgen, om op eene Lucrative wijze, bij
het Corps Ingenieurs of bij den Waterstaat geemploijeert te worden.
Weinige dagen ná het ontvangen van dezen treurigen brief, kwam de heer de
Nowikow192 Secretaris der Russische Ambassade bij mij, vergezeld door den heer de
Songu193, Brigadier Generaal bij de Ruskeizerlijke Genie, die met eene Comissie van
zijn hof bij Prins Galitzin194 gecomittert was; dezen heer overhandigde mij een tweede
Brief van mijn Vader, waarin den waerdigen man mij schreef, dat de Keizerin
Catharina de 2e, het verongelukken van mijn Broeder hier boven genoemd vernoomen
hebbende, mijnen Jongeren broeder Adriaan Casper, met den rang en het tractement
zijns overleden Broeders hadt gelieven te begiften; en dat mijne zuster reeds met den
graaf Chernichef was gehuwd; vervolgens stelde de heer de Songu mij, in naam mijns
vaders, honderd en Vijftig Roebels ter hand; aanbiedende om, daar hij eerstdaags
weder naar Riga en van daar naar St. Petersburg retourneerde, aan mijn Vader een
brief, of wat ik hem bliefde ter hand te stellen, zoude mede neemen. Ik bedankte
dezen vriendelijken Stafofficier voor zijne genoomenen moeiten en zondt hem
naderhand een brief voor mijn' ouden heer, die hij ook aan hem heeft bezorgt. Ik
nam deze gelegenheid waar om aan de heer DE NOWIKOW te verzoeken, dat hij
met den Prins Galitzin eens over mij geliefde te spreeken, ten einde den Vorst met
zijne protectie tusschen beiden kwam, om mij mijne vrijheid te bezorgen. Dien heer
beloofde mij dit, doch, ik heb, in weerwil der menigvuldige herhalingen van mijn
verzoek, nimmer eenig gevolg van deze mij toegezegde protectie vernoomen.
Aldus voortduurende gevangen blijvende, maakte ik meer en meer vorderingen
in de Letterkunde en nam de Redactie van eenige uitkoomende maandwerken op
mij, als mede het in order brengen der Jaarboekjes: Van Vernuft en smaak en dat
Voor en door Vrouwen, waarvan de Weduwe J. Dóll
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Eerst stond hier: aparentelijk.
niet gevonden.
niet gevonden.
niet gevonden.
zie noot 14.
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de eerste Uitgeefster is geweest195; en mijne kennis maaking met de Jufvrouwen
Moens, Van Overstraaten, Dresrel gebooren Ooremans196 en andere Vrouwen van
kunde en verdiensten, gaf mij gelegenheid om zeer fraaije Stukjes, in de door mij
verzamelt wordende Jaarboekjes te doen plaatzen. Van mij zelf schreef ik in dien
tijd nog twee Toneelstukken; genaamd: Siegward en Tomas Harleij of de man van
Gevoel197, genoomen uit de beide werken van dien naam, welke door de Weduwe J.
Dóll zijn uitgegeeven.
Onder de menigvuldige fatzoendelijke lieden die mij met hunne Vriendschap
vereerde en mij kwamen bezoeken, was ook de zoon van de heer Van Zuijlekom198,
die, als bijzondere Vriend van den Drossaart Schaelje dikwerf, als mede de heer J.M.
van Kervel199 mij bezochten, en zomtijds den een of andere hunner Vriendinnen of
Bloedverwanten medebragten.
Ik hadt een vaers gemaakt op het verongelukken van mijn Broeder Fredrik
Hendrik200 en hadt dit, voor mijne eigene Rekening, om aan mijne Vrienden 'er een
Exemplaar van present te kunnen doen, laaten drukken. De heer Van Zuylekom hadt
ik 'er dus ook een van gegeeven, en deze hadt het aan een zijner zusters, die gaarne
Poëzij las en zelf een aartig Vaersje maakten, laaten leezen; het welke van dat gevolg
was, dat deze Jonge Jufvrouw201, van haar Broeder vernoomen hebbende, dat 'er ook
wel vrouwen bij mij kwamen, mij, op eene Nadenmiddag met hem en een haarer
Nichten een bezoek gaf.
Toen ik deze Zuster van mijnen Vriend Van Zuylekom voor het eerst zag en eenige
uuren in haar gezelschap doorbragt, beviel zij mij, voor zoo veel haare genie voor
de Lectur en de Letteroeffeningen betrof, zeer goed en
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In de eerste Almanak, van vernuft en smaak (1790-1817) zijn verschillende gedichten van
De Witte te vinden, in later jaren minder of geen. De Almanak voor vrouwen door vrouwen
(1792-1817 bevat onder meer stukjes van De Wittes vrouw. Overigens had hij vermoedelijk
alleen in 1790 het redacteurschap.
Uit het archief van het Haagse genootschap Kunstliefde spaart geen vlijt blijkt dat De Witte
zich uitgaf voor vertegenwoordiger van de beide dichteressen, waarover zij later zeer vertoomd
bleken.
Siegwart verscheen in 1794. Het is een toneelbewerking van J.M. Miller, Siegwart; een
kloostergeschiedenis (1778-1779), door Jan Doll uitgegeven, herdukt in 1790 door zijn
weduwe. Thomas Harly, of de man van gevoel (1793) is een bewerking van H. Mackenzies
roman die in 1780 uitkwam onder de titel De man van gevoel.
Vermoedelijk Lodewijk van Zuylekom (geb. 1764), halfbroer van Maria van Zuylekom.
niet gevonden.
‘Mijne aandoeningen, Bij het ontvangen der bittere maare, wegens het verdrinken van mijnen
geliefden Broeder, Fredrik Hendrik de Witte, In de maand Augustus, van den jaare 1785.’
Van de afzonderlijke uitgave van dit gedicht hebben wij geen exemplaar gevonden. Het komt
voor in Dicht-offer aan Themire (1788, p. 28-31).
Over Maria van Zuylekom, zie de Inleiding.
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deedt mij een voordeelig vonnis over haare genie en smaak vormen; doch, voor het
overige hadt ik weinig acht op haar geslagen, en ook was mijn hart, door de te
leurstelling die ik met Keetje .... hadt moeten ondervinden, te veel op zijne hoede
tegen elke aanval van Liefde, dat ik mijn oog niet een oogenblik, met zodanig een
denkbeeld bezwangert, op haar hadt geslagen; en echter is zij - mijne nog in leeven
zijnde Vrouw en de Moeder mijner Kinderen geworden.
De allezints romanesque wijze mijner Verkeering en daarop gevolgt Huwelijk met
deze Vrouw verdiend wel dat ik hierop een weinig breedvoerig blijf stilstaan; ten
einde mijne Jonge Lezers en Lezeressen eenige wenken te geeven, die hen zullen
overtuigen, dat men door braafheid en standvastigheid alle hinderpaalen kan
overwinnen en te boven koomen, en het voorbeeldig gedrag dat mijne Vrouw, staande
haare verkeering met mij heeft aan den dag gelegt kan zeker aan de waereld een
voorbeeld van onbezweeken trouw, eene Maria van Reigersbergen202 waardig
opleveren, en nu, zedert Vijftig Jaaren dat ik met haar gehuwd ben geweest; herrinner
ik mij nog altijd, met het gevoel eener verdubbelde hoogachting voor de braafheid
mijner Echtvriendin, de eerste dagen onzer Jeugdige liefde, waarvan ik, in het
volgende 12e Fragment, voor zoo veel eene publieke nalezing dit toelaat, zal verslag
doen!

Fragment 12
Mijne echtverbintenis - Verscheidenheden. Ontslag uit de gevangenis
Ja, dat is waar; geen Land van zoo kleenen omvang als de Nederlanden zijn, leverde
immer zoo veele geleerde, groote, getrouwe en moedige Mannen en Vrouwen op,
als ons Vaderland heeft voortgebragt. Rome hadt zijnen Regulus203, en wij hebben
onzen Aalbert Beylingh, dien dapperen Verdediger der stad Schoonhoven204 en Jan
van Schaffelaar205 gehadt: Wij hadden onze de Ruiters, Trompen en andere helden,
waarop wij even trotsch konden zijn, als de oude Veroveraars der Waereld op hunnen
Ge[r]manikussen en Scipio's,
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Vrouw van Hugo de Groot.
Marcus Atilius Regulus, consul van 267 tot 256 v. Chr. Onder zijn leiding werd de slag tegen
Carthago gewonnen.
Albrecht (of Albert) Beyling, schout van Gouda, verdedigde Schoonhoven tijdens de
belegering door Floris van Kijfhoeck (1425). Als enige werd hem na de overgave geen genade
geschonken.
Jan van Schaffelaar zou op 16 juli 1482 van de kertoren in Barneveld zijn gesprongen om
de levens van de andere bezetters van de kerk te redden.
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En wanneer wij aan de dappere Kenau Hasselaar, bij de belegering van Haarlem en
aan de heldhartige Maria de Lalain, Echtgenoote van den Prins van Espinoi, de
moedige verdedigster van Doornik206 gedenken, en in eene Maria van Rijgersbergen,
eene Margaretha Hoofd207 en honderd andere Vrouwen, wier naamen, altijd als
voorbeelden van deugd en Huwelijkstrouw eerbied waardig zullen blijven, denken208,
dan toch kan ieder inbooreling van Nederland trotsch zijn, op den grond zijner
geboorte, en onze aan de zee en moerassen ontwoekerde Terpen, kunnen aan elke
Natie ten getuigen verstrekken van de Standvastigheid, de nijverheid, doorzicht,
getrouw en dapperheid onzer beroemde Voorvaderen.
Veele menschenkenneren hebben gezegt en betoogd, dat het Vrouwelijk hart,
wanneer het eenmaal door eene deugdzame en op eerelijke belangelooze gronden
rustende Liefde wordt vertedert, voor de grootste opofferingen en de verhevendste
voorbeelden van getrouwheid vatbaar is; en de Echtgenoote van de Geleerden Hugo
de Groot kan daarvan ten bewijze verstrekken, en als wij ook de geschiedenissen
van andere volken raadplegen zal men, ook in ieder land en bij elke, zelf bij woeste
en onbeschaafde Natien, bij heidenen, die van het licht der reden en dat van den
Godsdienst verstooken waaren, vrouwen vinden, die even zoo wel den Throon als
de Herders hut zouden tot luister verstrekken. Altijd trof mij, in de geschiedenis van
ons Vaderland, de Getrouwheid van Vrouw Jacoba Van Beijeren, die het grooter
gedeelte haarer Souvereiniteit voor haaren beminden Van Borselen209 opofferde, om
hem aan den dood te ontrukken, en haaren wreden Oom, den woesten Hertog van
Bourgondiën eenen prooij te ontneemen, die zijn trotsch, eerzuchtig en bloeddorstig
hart, zoo gaarne wilde Verslinden, en in de Jaarboeken van Vrankrijk en Engeland
koomen ons voorbeelden van Vrouwelijke heldenmoed, getrouwheid en verhevenheid
van karakter en gevoelens voor, die even zeer vereerend voor dezelve als
eerbiedwaerdig voor de Nakomelingschap zijn!
Dan, laat ik tot mij zelve terugkeeren, en mijne lezers verschoning voor den
bovenstaanden kleinen uitstap vragen, waartoe het onderwerp, dat ik hier onder zal
nederschrijven, het denkbeeld in mij deedt geboren worden.
Weinige dagen, ná het eerste bezoek, dat de heer Van Zuylekom mij, met zijne
zuster hadt gegeeven, ontving ik een zeer net geschreven briefje van
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Philippe Christina de Lalaing (1545-1582).
Niet duidelijk wie bedoeld is.
Eerst stond hier: bewonderen. De verandering leverde geen goed lopende zin op.
Vranck van Borselen (gest. 1470) huwde eerst in het geheim, daarna in 1434 officieel met
Jacoba van Beieren, nadat zij in 1433 hiervoor haar gravelijke rechten had opgegeven.
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haar, waarin een door haar gemaakt vaersje, tot titel hebbende Selinde bij het Graf
haarer Moeder210, geslooten was, met verzoek, dat ik het zelve geliefde te leezen en
'er haar mijne gedachten, rondborstig, over zeggen. In de daad, het was een aartig
dichtstukje, waarin veel aanleg tot de Poëzij en vooral veel natuurlijk gevoel
doorstraalde. Ik liet 'er haar openhartig mijne gedachten over weeten en toen, het
beschaafd in taal en spelding was, liet ik het voor haar drukken, om aan haare
Vrienden, volgens haare begeerte, te kunnen rondgeeven. Onder meer andere haarer
en mijner kennissen, werdt dit vaersje ook geleezen, door een paar bestuurders van
het Haagse Dichtgenootschap: Kunstliefde spaart geen Vlijt, en slechts weinig tijds
daarna werdt zij, op voorstel van de heeren Limburg, Sobels en Beijer, tot lid van
dien Kunstkring voorgesteld en aangenoomen211: zij kwam mij, van tijd tot tijd, met
haaren Broeder of een haarer anderen Vrienden bezoeken, en dan bragten wij,
gewoonelijk, den geheelen Avond met gesprekken over Letter en Dichtkunde door,
waarbij mijnen Kunstvriend Leurs en nog een paar anderen meerendeels tegenwoordig
waaren. Deze voor mij hoogst aangenaame en Leerzaame verkeering, boezemde mij
eene ongemeene hoogächting en waarlijk Broederlijke Vriendschap in; doch, mijn
hart bleef echter nog voortduurend vrij, en ik leefde met haar op den voet, gelijk ik
met eene beminnelijke, achtingwaardige zuster zoude geleeft he[bben], en ook zij
van haaren kant, gebruikte noch in haare brieven noch in haare gesprekken het woord
Liefde met betrekking tot mij, en ook ik gebruikte die eigen voorzorg.
Evenwel bleek het van achteren, dat de Kleine God der Liefde slechts zijne pijlen
weerhield, om ons naderhand zoo veel te gevoeliger en geheel ongeneeselijk 'er mede
te kwetzen, en op zijne luimen lag om ons, met te meer nadruk, het oppergebied
zijner macht te doen gevoelen. En het duurde ook niet lang, of wij ondervonden de
almogenheid van den Kleinen boogschutter, op eene beslissende wijze.
Op zekeren Avond; terwijl zij met eene bejaarde Vriendin van haar bij mij was
raakte ons gesprek, ongevoelig, over het genoegen, dat 'er in eene gelukkige
vereeniging van twee elkander oprecht, getrouw en teder beminnende harten gelegen
moest zijn, dat zodanig eene zielenvereeniging vermoogend was om den mensch de
grootste zaligheid en het hoogste genot
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Vermoedelijk bedoelt de Witte ‘Seliméne bij het sterfbed haarer moeder’ dat in 1786 ontstond
(M. van Zuylekom, Mengelingen, in proza en poëzij, 1788).
Gerrit Beijer behoorde tot de oprichters van Kunstliefde spaart geen Vlijt in 1772 en bleef
tot zijn dood in 1790 bestuurslid. Johan Matthijs Sobels trad in 1788 tot het genootschap toe
en bleef tot 1818 secretaris. Thomas van Limburg was sinds 1779 buitengewoon lid en vanaf
1781 tot zijn dood in 1815 gewoon lid. Maria van Zuylekom werd op 13 september 1788 tot
buitengewoon lid benoemd en op 30 juli 1791 weer geschrapt.
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des Levens te verschaffen; en, twee op deze wij[ze] vereenigde menschen, het best
in staat waaren om alle zelf de zwaarste rampen der waereld, met geduld en
onderwerping aan den wil der Voorzienigheid, vereenigd te dragen. Of nu het tedere
van dit onderwerp of wel den wensch naar zodanig eene heilvolle vereeniging, onzer
beider harten, meer dan gewoonelijk vertederd en opgewonden hadt, kan noch zal
ik niet beslissen, doch, dit is zeker, dat ik, van dien avond af aan, een reikhalzend
verlangen in mij bespeurde, om in nadere betrekking, dan die der Vriendschap zijn,
te koomen met een Meisje, dat mij voorkwam met zoo veel grond en gevoel over
die plichten en die wederkeerige neigingen hadt hooren spreeken, welken tot eene
gelukkige Harmonie in het Echtelijk leven vereischt worden, en, daadelijk des anderen
daags, nam ik de vrijheid, op eene rond borstige, onopgesmukte wijze, aan de zuster
van mijnen vriend Van Zuylekom te schrijven, dat zij mij niet onverschillig was: dat
de naam Vriendschap te koud was, om de tedere gevoelens uittedrukken, die voor
haar in mijne borst leefdden; en haar dus badt, de hulde mijner liefde met eene
genegenheid haarer waardig te beantwoorden.
Drie of Vier dagen naderhand, schreef zij mij een brief, die, in de daad, haarer
waardig was: zij stelde mij alle hinderpaalen voor die wij nog zouden moeten te
bovenkoomen eer wij aan een huwelijk konde denken: dat zij beslooten hadt, wanneer
zij van mijne Liefde en getrouwe Standvastigheid voor haar verzekert was, en ook
haar hart in mijn voordeel zoude beslist hebben zij, zich als dan boven alle
vooroordeelen der menschen zoude verheffen, en niemand dan alleen het opperweezen
tot getuigen haarer daaden en bedoelingen neemende, voor mij zoude zorgen, even
of zij reeds mijne Echtgenoote was en 'er trotsch op zoude zijn, als zij iet tot
verzachting van mijn lot, door de blijken die zij mij, als dan, van hare onbeperkte
genegenheid voor mij, tot aan haar Sterfuur zoude geeven.
Het zal denk ik niet nodig zijn, dat eenen brief, met even zoo veel ernst als
waardigheid; met even zoo veel vertedering als hooghartigheid geschreven, mij met
liefde en eerbied voor deszelfs beminnelijke Schrijfster moest bezielen, en ik niet
konde nalaaten, denzelven aan mijne lippen te drukken, en op die dierbare Letteren
den eersten den zuiversten en oprechtsten eed eener eeuwige getrouwheid aan dat
waardige meisje te zweeren.
Juist toen ik, ná veel overlegs, gereed was haaren brief te beantwoorden, werdt
mijne deur geöpen en - Zij, alleen vergezeld van haar Jongste Broertje212, trad bij mij
binnen. Haar brief lag nog open op Tafel voor mij. Ik was
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Mogelijk haar halfbroer Frederik, geb. 31 maart 1771 te Voorburg (RA Zd-Holland, DTB
Voorburg V = V3-179).
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onthutst over dit onverwacht bezoek - doch, zij trad tot mij, met eenen openhartigen
glimlagch op het gelaat en, mij de hand toereikende, zeide zij: Ik doe u immers geen
belet? Zonder spreeken drukte ik haar aan mijn hart en haar omhelzende, lispelde ik
haar toe: hoor slechts de klopping mijner borst, en die zal u meer zeggen, dan ik
vermoogend ben u toetestamelen. Zij omhelsde mij met gulhartigheid; en, terwijl
een stille traan in beider oogen dreef, zwoeren zich onze zielen eene eeuwige eene
onkreukbare Liefde.
Nu zetten wij ons, hand in hand, aan elkanders zijde; en, terwijl wij te zaamen
Thee dronken, zeide mijne Geliefde mij: Gij weet, mijn Vriend! dat ik verplicht ben,
den meesten tijd bij Mevrouw Patijn213 of hier of te Haarlem te moeten zijn, alzoo
ik als Jufvrouw van gezelschap bij die brave Dame mij heb geëngageert; doch, daar
ik u nu eenmaal gezegt en geschreeven heb, dat ik mij, mij op uwe braafheid
verlaatende, om u te verzorgen boven alle vooroordeelen wil verheffen, zoo heb ik
beslooten van onze verkeering aan mijne ouders kennis te geeven, weder bij hen te
gaan inwoonen en Mevrouw Patijn voor haare verdere bijwooning te bedanken: ik
zal dagelijks, zoo lang gij gekerkert zijt, mijn tijd bij u koomen doorbrengen en u
gezelschap houden: ik zal mij van alle gezelschappen los maaken: ik wil, zoo lang
gij in de gevangenis zucht, geene volstrekt geene vermaaken bijwoonen, maar u, in
den volsten zin des woords, toonen, dat mij niets zoo zeer ter harte gaat, als u
genoegen te geeven, in een woord, ik ben bereid alles opte-offeren aan den man die
ik lief heb, en vrijwillig tot den leidsman van mijn leven en den Vriend mijner ziel
heb uitgekoozen.
Ik ben hier gekoomen om u dit te zeggen, en als uwen in uwen brief uitgedrukte
gevoelens jegens mij waarheid zijn; dan stel ik mij, met het volste vertrouwen op
uwe deugd, van dit oogenblik afaan, onder de bescherming uwer Liefde!
Wat mij zoo veel edelmoedigheid, zoo veel groote en treffende opofferingen voor
mijne dierbare geliefde deeden gevoelen laat zich beter denken, dan beschrijven; ik
raade haar echter, om niet alle verkeering met haare Vrienden aftebreken en zich
zelve geene vermaken te ontzeggen, die met haare Jaaren en met haare Jeugd
strookten; doch, alles was vruchteloos; zij bleef bij haar voornemen volharden, en,
wezendlijk, van dat oogenblik af aan, tot op den dag van mijn ontslag toe, en dus
nog ruim drie en een half Jaar, heeft zij zich dagelijks, van den morgen tot den Avond,
bij mij in de gevangenis laaten opsluiten; zonder immer, geduurende al dien tijd,
eenige andere uitspanning te neemen noch vermakelijkheid bijtewoonen, dan dat
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Uit de vele Patijns is niet op te maken wie bedoeld kan zijn.
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zij stiptelijk des Zondags den openbaren godsdienst ging bijwoonen en eene enkelen
namiddag buiten bij haare te Voorburg woonachtig zijnde ouders, op de Buitenplaats
den Hoonaart214 ging doorbrengen. Zij hadt aan haare en ik aan mijne familje en
Vader van onze verkeering kennis gegeeven, en wij hadden het genoegen, dat hunne
toestemming op deze onze kennisgeving volgde.
'Er moest, als emolument met den post van concierge mijner Gevangenis verbonden,
een zeker geld, entrée geld genaamd, betaald worden, door elken staatsgevangen die
vrij van acces van den Rechter verleend was; dit was bepaald op 10 Stuivers per
persoon; doch, de heer Zehender, hadt de goedheid zich te vergenoegen en met ons
eene schikking te maaken, namelijk om tegen betaling door mij van acht guldens per
maand, mijne geliefde dagelijks den vrijen toegang tot mij te vergunnen, en een soort
gelijk accoord werd ook door veele mijner andere vrienden, elk naar gelang van hun
vermogen, met de heer Zehender getroffen; waardoor dien Cipier, die ons ook wijn
en andere dranken die wij benodigt mogten hebben, tegen bepaalde prijs, leverden,
ook een fraaij Stuivertje in zijn zak stak, waarvoor hij niets te doen hadt, als de deur
door zijn knecht, voor mijne en de vrienden der andere Staatsgevangenen te doen
ontsluiten.
Zie daar mij dan, al wederom in de strikken der Liefde gevangen; doch, dit maal
was, die vreeselijke Godin mij meer genegen dan voorheen, want zij liet mij, tot
mijne waare vreugde, het vogeltje behouden, dat zij, om 'er mij mede te verzadigen,
mij hadt toegeworpen.
Geduurende den tijd dat mijne Geliefde bij mij was, heeft zij nog, in mijnen kerker
geschreven en ontworpen, de volgende, door den druk algemeen gemaakte werkjes,
namelijk 1e Ismene en Selinde 2 deelen in prosae en in Brieven, uitgegeeven bij de
heer J. Allart te Amsterdam215. 2e Mengelingen in Prosa en Poëzij, gedrukt en
uitgegeeven bij de heer I. VAN KLEEF te 's Gravenhage.216 3e Osman en Ophelia
Treurspel in 5 Bedrijven, in vaersen, uitgegeeven te Amsterdam bij de weduwe J.
DOLL217 en gezamentlijk met mij,
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In Stompwijk, ten Zuidwesten van Den Haag, lag een landgoed Den Honaard. Voorburg
strekte zich in die tijd tot Stompwijk uit. (Van de Aa, Aardrijkskundig woordenboek)
Misschien was Jan van Zuylekom in dienst van de eigenaars van dit landgoed.
Ismene en Selinde verscheen in 1792 bij G.T. van Paddenburg te Utrecht, zonder de naam
van de schrijfster op de titelpagina maar met een door haar ondertekend ‘Voorbericht van
de schrijfster’.
Mengelingen, in proza en poëzij in 1788 bij Isaac van Cleef in Den Haag.
Osman en Ophelia (1790) bevat een opdracht van M. van Zuylekom aan haar toekomstige
schoonvader en een gedicht van J.E. de Witte (jr) ‘Bij de uitgave van het treurspel: Osman
en Ophelia, door mijne geliefde vriendinne mejuffrouw Maria van Zuylekom’.
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een uitgebreid Dichtwerk, tot Titel hebbende DE VERLOSSER, in 9 zangen;
beginnende bij de schepping der waereld en eindigende bij de Hemelvaart des
Heilands, met Vignetten en plaaten, uitgegeven te Utrecht bij G.T. van Paddenburg218
en eindelijk was zij nog medeschrijfster van een werk door mij, zonder onze naamen
'er voor te Leijden uitgegeeven bij PLUIJGERS, en tot titel hebbende: Henriette van
Grandpré, 2 deelen, in Brieven219.
Aldus dan, zien mijne geachte Lezers, dat wij den tijd mijner gevangenzitting niet
geheel nutteloos wegbeuzelden, maar al werkende en ons oefenende een tegenwicht
poogden te vinden tegen den Rampspoed die op ons drukten, en, waarlijk, ik kan
betuigen, dat ik, zelf in deze mijne afzondering, menig genoegvol uur, ja menige
genoegvolle dagen, hiermede heb doorgebragt.
Bevorens ik verder gaa, zal ik hier nog eene kleene anecdote, die misschien eenige
opmerking verdiend, nederschrijven. Te weeten:
Naast mijne kamer hadt men de heer J.H. des Vilattes220 geplaatst, deze heer,
voorheen Secretaris der Desolate Boedel Kamer te Amsterdam, was aan zeer
aanzienelijke familien geparenteert, en daar hij, tot eene gevangenzitting van 25
Jaaren was gecondemneert geworden (om reden die het mij niet voegen hier ter
nederteschrijven) was het natuurelijk dat wij kennis met elkander zogten te maken;
en het werdt ons een enkelen keer vergunt om een dag te zamen te mogen
doorbrengen, en daar DES VILATTES veel geld hadt en groote verteringen, ten
profijte van den Concierge, maakte, genoot hij eene vrijheid die [men] maar zeer
zelden aan eenen zoo zwaaren gevangen toestaat. Hij was een best man, om mede
omtegaan: hij las veel, schreef eene schoone hand en fraaije stijl en sprak over zeer
veele zaaken met juistheid en oordeel; kortom hij was voor mij een oprecht vriend,
die zijn gezelschap dubbel waardig WAS.
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De Verlosser in negen-zangen, in 1792 bij Van Paddenburg te Utrecht verschenen zonder
de namen van de dichters op de titelpagina, maar met een ondertekend Voorbericht. Het heeft
een gegraveerde titelpagina en een gravure na p. 2. Meer vignetten of gravures zijn er niet.
Henriëtte van Grandpré verscheen in 1789 bij P. Pluygers in Leiden. In het voorbericht zegt
de schrijver het vooralsnog nodig te achten zijn naam te verbergen.
Jean-Henri des Villates (Den Haag 1757-1797 Burg Steinfurt), studeerde rechten in Leiden,
na zijn promotie in 1775 Secretaris van de Desolate Boedelkamer te Amsterdam. Hij was
actief in het Amsterdamse patriotse vrijcorps en probeerde na de omwenteling van 1787 een
legertje op de been te brengen om de regering ten val te brengen. In september 1788 werd
het plan ontdekt; Des Villates werd op 9 okt. 1789 tot 25 jaar detentie veroordeeld. In de
Gevangenpoort leerde hij Cornelia Lubertina van der Weyde kennen met wie hij de
roman-in-brieven Henri en Louise (1794) schreef. Alleen schreef hij Brieven over wijsgerige
en andere onderwerpen (1795). Hun dochter Henriëtta-Cornelia werd op 1 februari 1794
geboren. Na de inval van de Fransen kwam Des Villates vrij. Hij huwde C.L. van der Weyde
in februarai 1795 in Den Haag (Kerkelijk en burgerlijk). Boutetière/Enschede, Des Villates
en France et aux Pays-Bas p. 32-37 en genealogische bijlage.
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Meermalen was de heer des Vilattes op mijne kamer in gezelschap geweest met de
heeren Van der Wijde en de Wilde221, de eerste een groot beoeffenaar der Wis en
starrekunde en de laatste een geleerd Praeceptor in de Latijnsche en andere taalen,
en ik had hunne gesprekken over die wetenschappen altijd met veel greetigheid
aangehoord en heb er ook veel nut uit getrokken.
De heer Van der Wijde, die naderhand als Capitein der Genie naar Rusland is
vertrokken, hadt eene Zuster, dat de bijzondere Vriendin van mijne geliefde was, en
wel voornamelijk om dat ook deze Jonge Jufvrouw zich, niet geheel zonder vrucht,
op de Literatuur toelegdde. Menigwerf hadt des Vilattes, dat een schoon man en die
in den bloei zijns levens was, met Jufvrouw Van der Wijde222 gesproken, en deze,
aparentelijk door het voorbeeld van mijne Vriendin opgewonden, werdt in korten
tijd voor hem het geen Jufvrouw van Zuylekom voor mij was; namelijk zij werdt de
geliefde van dezen 25 jarigen gevangenen, liet zich ook geheele dagen, maanden en
Jaaren bij hem opsluiten, stapte van alle vermakelijkheden af, schreef met hem, onder
anderen een fraaij werk, dat onder de titel van Henri en Louise gedrukt en met veel
bijval geleezen is. Zij heeft tot aan zijn ontslag, dat eerst in het Jaar 1795 en dus ná
hij Elf Jaaren gevangen was geweest223, op order der Nationale Vergadering voorviel,
bij hem in zijnen Kerker gebleven, en is toen met hem getrouwd, en zij hebben, nog
Jaaren lang, als een paar gelukkig vereende Echtelingen in 's Hage gewoond, en wij
zijn, tot op zijnen dood toe, altijd oprechte vrienden voor elkander geweest.
Ofschoon nu mijn Lot in den Kerker mij, op alle mogelijke wijze, dragelijker werdt
gemaakt, reikhalsden ik echter, met een onuitdrukbaar verlangen, naar mijne Vrijheid;
doch, de ongelukkige, meer en meer aanwakkerende, verdeeldheden, die ons
Vaderland verscheurden, deeden, volgens hunne berichten, alle pogingen mislukken,
die mijne Advocaaten, ter mijner geheele redding, aanwenden. Toen 'er, bij de Staaten
van Holland beslooten werdt, om zijne Doorluchtige Hoogheid den Prins van Oranje,
niet alleen het Command[o] van 's Gravenhage te ontneemen224 maar hoogstdenzel-
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Mogelijk J.W. de Wilde, die een opdrachtgedichtje (1786 gedateerd) schreef in De Wittes
Christoffel de Gama.
Cornelia Lubertina van der Weyde (Den Haag 1767-1808 Leiden) leerde Des Villates kennen
in zijn gevangenis. Hun eerste kind werd in Amsterdam geboren (1794), een tweede kind
stierf jong. Zij woonde met haar man in Den Haag, later in Burg Steinfurt, keerde na de dood
van Des Villates terug naar Den Haag, woonde later in Leiden, waar zij ook stierf.
(Boutetière/Enschede p. 32-37 en genealogische bijlage).
Des Villates zat ruim zes jaar gevangen. Hij stierf twee jaar na zijn vrijlating.
Op 8 september 1785 ontnamen de Staten van Holland Willem V het commando over Den
Haag, waarna hij naar Nijmegen vertrok.
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ven, boven dien, in zijne eminente Charges te schorsschen; toen den overmoed der
factie die zich Vaderlandsgezinde noemde, Haare Koninglijke Hoogheid Mevrouw
de Prinses, in haare reize van Zoestdijk naar den Haag, bij de Goede Jan Verwellen
Sluis aanhield en op eene geweldadige wijze belette door te reizen: toen 's lands
Krijgsmagt in twee tegen elkander botzende partijen verdeeld waar; toen het oproer
aller wegen uitbarsten: toen honderde Schand en Schotschriften, zoo van de eene als
van de andere partij, den Burgeroorlog, aller wegen, aanblaasden, en men eindelijk,
eene Pruissische Heirmacht den Nederlandschen grond zag betreden, om den hoon
der Gemalin van den Prins Erfstadhouder, als zuster van den Pruissischen Monarch,
te wreeken, en het Huis van Oranje in deszelfs Rechten en Praerogativen te herstellen;
toen toch bleef 'er geen tijd over, om, met hoop op een goed gevolg, iet tot ontslag
van mij en andere Gevangen van den Staat te beproeven, en ik bleef, gevoeglijk,
voortduurend van het genot mijner Vrijheid verstooken. Zoo dan verliepen allengskens
de zes Jaaren gevangenis waartoe ik, in de Maand Meij 1784 was gecondemneert
geworden, zonder noch het vermogen mijner Vrienden noch die der Regtsgeleerden,
mij hadden kunnen verlossen. Ik heb echter reden te gelooven, dat mijn ontslag
spoedig zoude gevolgt zijn, als niet de brave Procureur Generaal 't Hoen, (ná almede
in den wrevel der tijden gedeeld te hebben) was koomen te overlijden, en ik, in dien
algemeen geacht en beminden man, eene steun hadt verlooren, die mij, ten opzichten
van mijn ontslag, gewis van veel dienst zoude zijn geweest. De Advocaat Luijken
en ná dezen de heer Vosmaer225, welke beiden den Post van Procureur Generaal,
hoewel slechts voor een korten poos, vervulden, waaren, even zoo min als den nieuw
aangekoomen Raadpensionaris van Holland, Mr. Pieter Leonard van de Spiegel van
den grond, zoo men mij zeide, mijner zaak onderricht, dan dat ik mij, iet voordeeligs
van hunne protectie zoude hebben kunnen belooven; kortom; ik bleef gevangen en
men beproefde niets tot mijn ontslag.
Alle de schoone mij gedaane beloften verdweenen in rook en elk traaglijk
voortgesleept Jaar vondt mij, acht en half226 Jaar lang, altijd in den Kerker weder.
Menigmaal bekroop mij eene mismoedigheid en een smertelijk gevoel van wanhoop
en verweiffeling, over eene zoo grievende te leur stelling, dat,
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Johannes Gerardus Luycken (1742-1818) zou bedoeld kunnen zijn. Hij was advocaat, later
lid van de nationale vergadering. A. Vosmaer, advocaat-fiscaal en procureur-Generaal van
het Hof van Holland. en brief van De Witte aan hem gedateerd 21 jan. 1790 in
Universiteitsbibliotheek Leiden.
Lees: zevenenhalf.
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zonder eene merkbare ondersteuning der Voorzienigheid, de liefderijke zorgen mijner
getrouwe Vriendin en ander waardige Vrienden ik gewis onder mijne Rampen zoude
bezweeken zijn.
De meer en meerdere beoeffening der Wetenschappen was en bleef, echter, altijd
mijne getrouwe gezellinne en verschaften mij het beste en duurzaamste tegenwicht
tegen de verveeling, van het eentoonig Plantenleven, dat ik verplicht was, op den
duur, te moeten leiden en, bevorens ik ontslagen werdt, schreef ik nog, behalven de
hiervoren genoemden, twee à drie Werkjes, den Titel hebbende: FRAGMENTEN 2
deelen, in proza, zijnde zedelijke Verhaalen227, HORTENSE een Fragment228, in
Poezij, in de manier der Fanny van den heer FEITH en eenige Toneelfragmenten,
die ik tot titel gaf: de Harmonie der Liefde229. Mede hadt ik het genoegen, twee mijner
Dichtstukken, waarmede ik naar den uitgeloofden Eerprijs hadt gedongen, door het
kunstgenootschap: Kunstliefde spaart geen Vlijt, bekroond te zien230.
Bevorens ik tot den blijden dag overgaa die mij aan de Vrijheid en de Maatschappij
wedergaf, ben ik verplicht bij dezen, opentlijk mijnen dank te betuigen, aan alle die
edele menschenvrienden, (bekenden en onbekenden) die mij, geduurende alle de
treurige Jaaren, die ik in den Kerker heb doorgeweend, zoo veele duidelijke bewijzen
hunner deelneeming hebben gegeeven: aan hen die mij getroost, geraaden, opgebeurt,
ja zelf met hun vermogen ondersteunt hebben; en ook ben ik, de reinste erkentenis
verschuldigt, aan de Leden der respectabele Rechtbank, die mij vonnisde, zoo wel
voor hunne onkreukbare rechtschapenheid in het behandelen mijner procedures, als
voor de allezints goede, menschlievende en fatzoendelijke wijze, waarop ik, op last
van het Hof van Holland, in mijne Gevangenis, ben behandelt geworden, God
biddende, dat niet alleen mijne Rechters, met hunne aanzienelijke familjen en alle
mijne weldoeners en Vrienden, maar zelf mijne Vijanden, genadig mogen bewaard
blijven, om immer de bitterheid van de minsten mijner Rampen, slechts voor een
oogenblik te gevoelen; maar, zij, integendeel, voortduurende gelukkig en gezegent
op de waerelt blijvende,
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De Fragmenten verschenen in twee delen in Den Haag bij J. van Geemert in 1788.
Van Hortense, een fragment is ons geen exemplaar bekend. Het verscheen in 1788 bij Wed.J.
Dóll te Amsterdam blijkens een recensie in Vaderlandsche Letter-oefeningen (1790, I, p.
43).
De Harmonie der schuldelooze liefde, 1789 bij J. Dóll.
‘Gods Goedheid Zichtbaar in het Geschapene’ werd ingezonden op een prijsvraag van
Kunstliefde in 1789 (gedateerd 12 dec. 1789, gedrukt in Proeven van Poëtische Mengelstoffen
1796). De ‘Huwelijkszang’ werd ingezonden op een speciale prijsvraag ter gelegenheid van
het huwelijk van prinses Frederika met erfprins Carel van Brunswijk (1790 gedrukt in
Bekroonde dichtstukken). Hoewel de gedichten in de bundel van Kunstliefde werden
opgenomen, ging het in geen van beide gevallen om een bekroning.
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eenmaal aan geene zijde der Eeuwigheid, het loon erlangen, voor elke edelmoedige
hun hart vereerende blijk van deelneeming en mededoogen, aan mij, in mijn
zielgrievend leed, beweezen!
Eindelijk dan verscheen den 24e der Maand Meij 1790231. Eenige weeken te vooren
hadt ik mij, in geschrifte tot het Hof gewendt, met verzoek om, daar ik ná mijn ontslag
de Provincie Holland zoude moeten verlaaten, mij te vergunnen, dat ik bevoorens
tot heeren Commissarissen over de Huwelijks zaaken, te 's Gravenhage mogt wenden,
ten einde mij in ondertrouw met mejufvrouw Maria van Zuylekom te doen opneemen
en aantekenen232, dat dan, staande mijn verblijf in den Haag de proclamatien daarvan,
behoorlijk van den Predikstoel zoude kunnen worden afgeroepen, en ik als dan, ná
deze formaliteit, mijn huwelijk konde laaten inzegenen werwaards het mij zoude
welgevallen. Ik hadt, bij dit Adres, aan den Hove, de schriftelijke consenten van
wederzijdsche Ouders overgelegt, en het behaagde deze Rechtbank aan mijn verlangen
te voldoen, en den Drost te gelasten mij, ten dien opzichten, alle de mij benodigde
adsistentie te verleenen. Ingevolge dier mij verleende vergunning, verzogt ik een
mijner beste vrienden, namelijk den Heer Gijtenbeek233, om, bij de aantekening en
opneeming ten ondertrouw op het Raadhuis te 's Gravenhagen, mijn persoon, (als
kunnende ik zelf niet daarbij tegenwoordig zijn) te vervangen: en dezen besten vriend
geredelijk daaraan voldoende, kwam hij, op het bepaalde uur, mijne vrouw bij mij
afhaalen, en zij reeden beiden, benevens den Vader mijner Geliefde, in eene Koets
naar het Stadhuis; alwaar, wij, met de vereischt wordende plechtigheid, in ondertrouw
werden opgenoomen, en lieten, den daarop volgende Zondag, ons voorgenoomen
Huwelijk in de Kerk afleezen, en deeden zulks nog twee zondagen achter dien.
De Ouders, Zusters, Broeders en verdere familje mijner Bruid, benevens de heer
Geytenbeek (Bruidegom bij representatie) en andere mijner beste Vrienden, vereerden
de kleene maaltijd, die onze omstandigheid mij in den Kerker toelieten hen
aantebieden, met hunne tegenwoordigheid, en aller harten betuigden ons hunne te
vredenheid en het genoegen dat zij in onze vereeniging naamen, en waarlijk ik geloof
niet, dat mij, in de geschiedenis der menschheid, een voorval zal aantoonen, waarin
een ter dood veroordeelt man, na eene gevangenzitting van bijkan[s] acht en een half
Jaar, zijn huwlijksfeest in den Kerker heeft geviert, en wel met een meisje, dat hij
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21 mei 1790 was de ontslagdatum, het huwelijk werd voltrokken op 24 mei.
Ondertrouwdatum 9 mei 1790.
Matthijs van Geitenbeek werd op 4 mei 1790 in aanwezigheid van notaris J.W. van Alphen
aangewezen als vervanger van De Witte bij de ondertrouw op 9 mei.
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nimmer voorheen gezien veel minder gekend hadt. Waarlijk als mijne Lezers op al
het geen ik hiervoren ter nederschreef en wel voornaamelijk op de singuliere wijze
waarop ik gehuwd ben gelieven natedenken, zal het hen niet verwonderen, dat ik
deze Brochures tot Titel gaf: Roman van mijn leven, en, hoe wel het mij, god dank!
gelukt is, eene brave en getrouwe Vrouw in mijne Echtgenoote te hebben aangetroffen,
zoude ik echter niemand durven aanraden om, zoo maar van li[e]verlede, het geluk
van zijn geheel leven te verpanden aan een Voorwerp, dat hij, in ongunstige
omstandigheden verkeerende, leerde kennen. Den menschelijken geest neigt altijd
naar verandering, en niets is standvastiger dan de onstandvastigheid; want ik ben
meermalen in verzoeking gebragt geworden, om, in weerwil haare getrouwe
Standvastigheid, in weerwil der dagelijkse bewijzen die zij mij van eene onbegrensde
en onverdeelde Liefde gaf, mij niet met haar door den band des Huwelijks te
verbinden, en ik weet niet waartoe het gekoomen zoude zijn, zoo niet de strenge
vermaningen mijns vaders en den ernst van een paar Vrienden, die ik hierover,
zijdelings hadt gesprooken, als mede het voorbeeldig zachtaartig en deugdzaam
gedrag mijner Geliefde, mij niet tot plichtmatiger gedachten hadden gebragt. Ik wil
mijne zwakheid in deze niet ontveinzen; doch, ik moet 'er ook tevens bijvoegen, dat
nimmer verleiding om mij hiertoe te brengen grooter was; want ik werd van eene
zijde bestormt, die onfeilbaar op het hart van een Jong mensch moest werken, dat
vol eerzucht en verlangen om figuur in de waereld te maaken was.
Ik zal dit nog, ter mijner verdediging, in weinig woorden aanstippen.
Een mijner Ooms234, destijds Kolonel bij de Cavallerie, kwam, op zekeren namiddag
bij mij; en, na eenig over en weder praaten over onverschillige zaaken; zeide hij mij,
dat hij zich sterk maakte om, door protectie zijner veel vermogende vrienden, mijne
vrijheid te verwerven, indien ik mij wilde verbinden om, dadelijk ná mijn ontslag,
met eene Jufvrouw, die hij mij noemde, te trouwen en van de verbintenis aftezien,
met haar, die hij vernoomen hadt mijne Capriçe (zoo hij het noemde) te zijn. Dat het
huwelijk met de geene die hij bedoelde voor mij, in allen opzichten, voordelig was;
dat ik in Rusland gewis mijn fortuin zoude maaken, en ik een aanzienelijke zom
gelds zoude betrouwen.
In de daad de familje van haar die hij mij noemde, was rijk en vermogend, en
zoude mij gewis een wenschelijk en brillant Lot hebben bezorgt.
Dit voorstel van mijn Oom, (hij was een trotsch eerzuchtig man) mij op
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Op 12 oktober 1790 waren nog twee ooms-militairen in leven: Pieter Theodorus de Meij en
Jan Casper Grebel, beiden met een zus van J.E. de Witte sr getrouwd. (Den Haag Not.Arch.
4435, 287-291).
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eenen schier gebiedenden toon, voorgesteld, verontwaardigde mij, in den beginne,
doch, hij wist alle mijne tegenredenen zodanig te wederleggen en mijne liefde eenen
Roma[ne]squen gril noemende, poogde hij mij te overtuigen, dat een jong mensch,
en vooral in mijne omstandigheden, niet eene poging behoorde te laaten voorbijgaan,
om zijn fortuin, op alle mogelijke wijze, te herstellen, dat ik, opgewonden door het
schoone perspectif dat hij mij voor de toekomst vertoonde, begon te aarzelen en hem
beloofden mij hierop te zullen bedenken, en hij verzekert konde zijn, dat ik een
zodanig gebruik van zijnen vriendelijken Raad zoude maaken, waarover hij reden
zoude hebben vergenoegt te zijn.
Wel nu, zeide hij, ik vertrek van avond weder uit den haag, schrijf mij uw
voorneemen, en dan zal ik, zonder uitstel, met uwe Tante en de Jufvrouw waarvan
ik u gesprooken heb, weder naar den haag en bij u koomen; dan kunt hij haar zelf
zien en spreeken; wij zullen dadelijk, met nadruk aan uw ontslag gaan arbeiden. Hij
gaf mij een aanzienelijk geschenk in geld en vertrok.
Mijne Geliefde die, terwijl mijn Oom bij mij was geweest, zich in de Stad bevondt,
merkte weldra; bij haare thuiskomst, en misschien wel uit de koele en ontevredene
wijze, waarop ik haar, tegen mijne gewoonte aan, ontving, dat 'er iet, staande haare
afwezendheid had moest zijn gebeurd. Ik zeide haar dat ik een bezoek van mijn Oom
gehadt hadt en vertoonde haar het door mij van hem ontvangen geld.
Zij zweeg, zag mij bedenkelijk doch met opmerking aan, en begon te weenen. Dat
was te veel; die traanen konde ik niet weerstaan; ik hernam en betoonde haar weder
dadelijk mijne voorige Liefde en onderdrukte elk denkbeeld van ontrouw in mijn
hart. Ik schreef des anderen daags een brief aan mijn oom, waarin ik hem betuigde
onvermogend te zijn, om van mijn attachement aftezien; dat ik hem verzogt mij
deswegens niet meer lastig te vallen. Ik kreeg hierop een trotsch en zeer beledigend
antwoord, en nimmer heb ik zijne vriendschap weder kunnen winnen. Eindelijk zal
ik dezen Bundel Fragmenten besluiten, met aan mijne Lezers te berichten, dat ik,
den 24 Meij des Jaars 1790 uit mijne gevangenis ontslagen wordende, nevens mijne
Bruid in een Rijtuig vertrok naar 's Hertogenbosch, mijne Geboortestad, dat wij,
aldaar gingen logeeren, in den Eenhoorn bij de weduwe VOET in de Kerstraat235, en
uit dat Logement zondt ik, per expresse, een brief aan mijn Oom
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Het huis De Eenhoorn in de Karrestraat te 's Hertogenbosch was in 1775 door Anthonij Voet
gekocht. Jan Voets en Mej. Voets hadden er een logement. (GA Den Bosch Blokboek
1778-1789 Wijk G. Vismarkt no 340-341). Mej. Voet moet dezelfde zijn als de vrouw in de
tekst. Zij was in de periode 1802-1808 nog eigenaresse en logementshoudster.
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Esser236, secretaris van Rosmalen en Nieuwland, ten einde hem te verzoeken, bij den
Kerkenraad te Rosmalen kennis te geeven, van ons voorneemen om aldaar, op den
eerstkomenden Zondag, ons huwelijk te voltrekken. Mijn Oom hadt de vriendelijkheid
met zijn rijtuig ons te koomen afhaalen, en offreerde ons, gulhartig, zijn huis, om
aldaar, tot wij getrouwd zouden zijn of zoo veel langer als wij verkoozen, te logeeren,
en wij, van deze beleefde uitnodiging gebruik maakende, reeden met de heer Esser
naar zijne wooning alwaar mijne Tante, zijnde de eigen zuster mijns vaders, benevens
de geheele familje ons met liefde ontvingen, en den eerst daarop volgenden Zondag,
werden wij, door den Predikant Laurentius237, in de Hervormde Kerk te Rosmalen
getrouwd; en mijn Oom hadt de edelmoedigheid om, ten zijnen kosten en ook ten
zijnen huize, eene zeer propre maaltijd, waarop ook de Predikant, die ons in den echt
verbonden hadt, en eenige andere fatzoendelijke lieden, zoo uit de stad als uit de
environs genodigt werden. Wij bragten eenen zeer genoegelijken dag door, en mijne
Vrouw, de getrouwe, liefderijke deelgenoote mijner Gevangenschap, dankte; nevens
mij, de Goddelijke Voorzienigheid, voor haare redding en ondersteuning, en wij
baden den Almachtigen om zijnen zegen over onzen verderen Leeftijd uittestorten.238
Bevorens ik deze bundel mijner Fragmenten sluit, zal ik mijne lezers nog de
volgende weinige, ter mijner kennis gekoomen zijnde Levensbijzonderheden van
den hiervoren aan hen bekend gemaakten Boomkweker Pieter van Brakel239 mede
deelen.
Weinige dagen ná het ondergaan van zijn Vonnis, werdt hij getransporteert naar
het Tuchthuis te Gouda, ten einde aldaar geduurende zijn Vijfentwintig Jaarig
Confinement te verblijven. Slechts weinig tijds daarna, wist hij, op eene geweldadige
wijze, van daar uittebreken, met zekeren aldaar mede gedetineerden Pieter Multy240,
zijnde den man die gepoogd hadt het
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Johan Adriaan Esser, secretaris van Rosmalen en Nuland, gehuwd met Johanna Jacoba,
zuster van vader De Witte.
Adrianus Laurentius stond in Rosmalen vanaf 1782 tot zijn dood in 1795. (brief GA Den
Bosch).
Dit gedeelte (tot en met p. 145 ........ zijn geweest!) is later toegevoegd via een notitie in de
marge maakte de schrijver duidelijk waar het moest worden ingevoegd.
Wat de Witte hierna vertelt over een episode uit Van Brakels leven komt in grote trekken
overeen met het pamflet Het gedrag in het Tugthuis te Gouda, De Vlugt uit het zelve; de reis
na Braband, De Bedryven aldaar; en de wedergevangenneming van Pieter van Brakel,
voorheen Boomkweker. Mogelijk had De Witte bij het schrijven van deze passage een
exemplaar van dit pamflet bij de hand.
In het pamflet (nt 223) wordt hij Pieter Mutty genoemd, op het moment van uitbraak 37 jaar,
en kennis hebbend van het Frans, Italiaans, Duits en Nederlands. In de kroniek van de
dagelijkse gebeurtenissen van Carel Stephanus Hurau (bibl. GA Den Haag) wordt in 1786
vermeld ene Matty, veroordeeld wegens inbraak in het ‘Hotel van de Marquis de Verax’ de
Franse Ambassadeur. Het gaat hier waarschijnlijk om dezelfde persoon.
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Hotel van den Franschen Ambassadeur in 's Hage in brand te steeken.
Beiden in vrijheid zijnde, begaven zij zich naar Boskoop, alwaar van Brakel, door
zijne Vrouw en andere familje eenig geld, om verder te reizen, werdt gegeeven,
waarmede zij den weg op Antwerpen insloegen en aldaar, zonder achterhaald te
worden, aankwaamen, hebbende Van Brakel aan Multy, die volstrekt geld en
vriendeloos was, belooft, hem broederlijk en als Lotgenoot van het zijne te zullen
mededeelen; en werkelijk hieldt hij hem ook vrij, tot zij te Antwerpen waaren
aangekoomen; doch, aldaar zijnde, gaf hij nog een Kleinigheid aan zijn makker en
scheide zich toen geheel van hem af.
Intusschen hadt het Hof van Holland, kennis gekregen van de ontvluchting dezer
twee Gevangenen, en liet, door de Publieke Nieuwspapieren, hun Signalement
be[kend] maaken, met uitloving eener aanzienelijke Premie (ik meen van Eenhonderd
Ducatonnen) te betalen, aan hem die beiden of een van beide weder in handen der
Justitie wisten te leveren, met belofte van Secretesse des naams van den aanbrenger241.
VAN BRAKEL ná van zijne makker gescheiden te zijn, hadt zich in kennis weeten
te wikkelen met eenen te Antwerpen woonenden Zilversmit, die eene nog ongehuwde
Dochter hadt. Hij gaf zich tegen den Zilversmit, (een goed eenvoudig man) uit, voor
de Zoon van eene Rijke te Amsterdam woonende Koopmans weduwe, en vertoonde
aan dien man onderscheidene brieven, die hij zeide, van tijd tot tijd, van zijne Moeder
te ontvangen, en waarbij zij hem, dan zoo veel, dan weder zoo veel geld, per wissel
zoo hij voorgaf overmaakte, hem vermaanende toch het voordeel van haar huis van
Negotie te behartigen en voorzichtig te zijn, in de aanzienelijke Koopen, die zij hem
gelaste te sluiten etc.
Deze zijne gewaande Moeder, was eene te Amsterdam woonende Hoerenwaardin,
met welke den Boomkweker dit guitenstuk, om daarmede den Zilversmit te bedriegen,
hadt overlegt.
De Antwerpenaar en ook zijne Dochter ontvingen Van Brakel altijd met
gulhartigheid en beweezen hem alle mogelijke respect, vooral de Dochter, aan welke
hij eenige opening van zijne gevoelens van liefde voor haar gedaan hadt doch, daar
zijne gewaande Moeder hem wel met haare Brieven, maar zeer schaars met geld
adsisteerden, en hij, ten einde eer aan den rol die hij speelde te doen, buitengewoone
verteringen moest maaken, geraakten hij weldraa in verlegenheid, en, om zich hieruit
te redden, besloot hij de een of andere Schelmenstreek te wagen, waardoor hij eene
aanzienelijke
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Volgens het pamflet (noot 223) stond er 100 ducatons op het aanbrengen van één van beiden,
200 ducatons op het aanbrengen van beide ontsnapten.
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somme gelds zoude kunnen magtig worden; en zijnen voorigen makker Multij, die
in armoedige omstandigheid was, te gaan opzoeken, en met dezen de middelen ter
hunner beider redding te beraamen242.
Hij vondt dezen weldra, deedt hem den voorslag, om te zaamen iet te wagen, hem
tevens bekend makende met zijn plan, om des Zilversmits Dochter, als het mogelijk
was, te trouwen, beloovende hem, gelijk hij ook bij hunne vlucht uit Gouda gedaan
hadt, gouden bergen.
MULTIJ, hoewel zeer gestoort over de behandeling die Van Brakel hem gedaan
hadt, ontveinsde echter zijne zucht tot wraakneming, en zeide, dat hij hem gaarne in
zijn voorneemen wilde behulpzaam zijn, als hij (van Brakel) slechts wilde toestemmen
in het geen hij hem zoude voorslaan. Deze daarin toestemmende, vertelde Multij
hem, dat hij in het Haagje243 bij Breda, op eene afgelegene Buitenplaats, eene zeer
rijke Dame, die reeds bejaard was en daar met slechts twee meiden en een knecht
woonde, kenden: dat deze Dame altijd veel geld en Juweelen in huis hadt, en hij
zeker was bij haar een goeden buit, op eene gemakkelijke wijze, te zullen kunnen
maaken, dat hij het huis, zoo goed van binnen als van buiten wist, en hij (Multij) hem
dus voorsloeg, om bij deze Dame des nachts intebreken en dan met het geroofde
weder dadelijk naar Antwerpen terugtekeeren. Kortom; hij maakte zijn voorstel aan
den Boomkweeker zoo smakelijk, dat zij beslooten hetzelve daadelijk te zullen
bewerkstelligen, zoodraa hij Multij nog eens een tour derwaards zoude hebben gedaan,
om het huis dier Dame naauwkeurig te bespieden.
Met deze afspraak scheiden zij van elkander, en van Brakel gaf aan zijn Makker
eenig geld om dat reisje te doen, en hem te koomen afhaalen en waarschuwen als hij
zoude denken dat alles gereed was.
Multij, die kennis droeg van de advertentie die het Hof in de Couranten hadt laaten
anonceeren, hieldt zich schuil en schreef, in plaats van naar het Haagje te gaan,
dadelijk naar 's Gravenhage, boodt aan om Van Brakel en ook zich zelve in handen
der Justitie te leveren, mits het hof hem de uitgeloofde premie gaf en eenige
vermindering van Confinement: dat hij, op een dag dien hij bepaalde, met Van Brakel
in zekere herberg in het Haagje zoude maaken te zijn, en als het hof dan maar geliefde
te zorgen, dat de Drost met de Dienaars en de Schout van het Dorp zich, den avond
van dien dag, in die herberg bevonden, dat men hen dan beiden konde aprehendeeren.
Onverwijld nam het Hof de propositie van Multij aan, en dezen schelm leverden den
anderen schelm, omdat die hem te Antwerpen aan zijn lot hadt overgelaaten, in
handen
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Volgens het pamplet (noot 223) was niet Mutty maar een niet nader genoemde Amsterdammer
degene die de valstrik zette.
Prinsenhage. In het pamflet (noot 223) is van geen buitenplaats sprake.
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der Justitie; zij werden beiden gegreepen, en naar den haag gebragt. Multij genoot,
in het vervolg, de uitgeloofde premie, en werdt, ná nog maar weinig Jaaren, weder
te Gouda gezeeten te hebben, ontslagen; doch, Van Brakel werdt te Delft in het
Tuchthuis gezet, alwaar hij, de volle Vijfentwintig Jaaren van zijn confinement, altijd
gestrengelijk bewaard wordende, is gevangen gebleven, hebbende hij zich echter
geduurende al dien tijd wel gedragen, en zich, in de beheering der aldaar zijnde
toenmalige Wolspinderij van den heer Maas zeer verdienstelijk gemaakt. Men heeft
hem, ná zijn ontslag, over zijn banissement nimmer lastig gevallen, en hij is, als
voerman eener Vulnis kar, te Boskoop, eenige Jaaren geleden, in hogen ouderdom
gestorven.
Dit bovenstaande zal genoeg zijn, om het karakter diens mans nader te doen kennen,
en overtuigend te doen zien, hoe berekend hij was, in het smeeden en uitdenken van
plannen, die tot ongeluk zijner medemenschen strekken moesten, en waarvan de
Zilversmit te Antwerpen en diens Dochter thans weder de voorwerpen zouden zijn
geweest!
Zie daar het geen ik mij, door het uitgeven dezer Fragmenten, voorstelden aan de
Publieke nalezing overtelaaten - ik zal mij van alle aanmerkingen onthouden en mij
gewillig aan de uitspraak en het nadenken mijner Landgenooten onderwerpen.
Mijn geheel leven, tot op mijnen tegenwoordigen hoogen Ouderdom, is met zoo
veele en zoo menigvuldige goede en kwade wendingen des Lots doorweven geweest,
dat veele der mij overgekoomene gebeurenissen zeer opmerkelijk en leerzaam voor
mijne medemenschen kunnen zijn, en daarom heb ik beslooten, om, wanneer ik zie,
dat dezen eersten Bundel met bijval gelezen en ontvangen wordt, denzelven, dadelijk,
van meerer Stukken te laaten volgen; zullende ik de Uitgevers dezes, namelijk de
Heeren VISSER en Comp.244 Boekhandelaars te Amsterdam, in staat stellen om ook
in de uitgave van dien, ten genoegen van het Publiek, te voorzien. En het is, dus, na
heil over mijnen Geëerbiedigden Koning en mijn dierbaar Vaderland van den Rechter
der waereld te hebben afgesmeekt, dat ik deze Fragmenten onderteken:
Jacob Eduard de Witte van Haemstede.
den 1e Januarij 1826.
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Uit een gedrukte brief uit 1821 blijkt dat er een boekhandel Visser en Compagnie in
Amsterdam was. Van de uitgave van de Fragmenten is het om onbekende redenen niet
gekomen.
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Bijlage 1
Bibliografie van Jacob Eduard de Witte
Toelichting
De bibliografie is chronologisch. Van werken met een plusteken (+) voor de titel
hebben wij geen exemplaar kunnen vinden. In plaats van een signatuur vindt men
bij die titels een verwijzing naar de bron waaraan de gegevens zijn ontleend. Bij
werken die aan J.E. de Witte zijn toegeschreven, hebben wij, zoveel mogelijk, de
bron voor de toeschrijving vermeld.
De bibliografie is gebaseerd op de meldingen onder de naam van J.E. de Witte
(van Haemstede) in de Centrale Catalogus in de Koninklijke Bibliotheek te
's-Gravenhage en op de gebruikelijke bibliografische hulpmiddelen (Naamlijsten van
Arrenberg-Abkoude, De Jong, Saakes, handboeken en woordenboeken van de
Nederlandse literatuurgeschiedenis, biografische woordenboeken, catalogi van
populair proza en toneel, pamflettencatalogi, en dergelijke). Naar exemplaren van
de daar genoemde werken hebben wij gezocht in de verzamelingen van de Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage, de Nederlandse Universiteits-Bibliotheken, de
Stadsbiblotheek te Haarlem en het Gemeente-Archief te 's-Gravenhage, de
Bibliothèque Nationale te Parijs en de British Library te Londen.
Een aparte moeilijkheid bij het samenstellen van de bibliografie vormden de vele
almanakbijdragen van De Witte. Deze zijn veelal met intialen ondertekend die nogal
eens variëren. Wij hebben besloten die bijdragen in de bibliografie op te nemen die
ondertekend zijn met J.E.d.W. jun(ior)., J.E.d.W., d.W. jun(ior)., d.W. en D.W. De
ondertekening met W. vonden wij te problematisch om zonder meer te besluiten dat
ook de daarmee ondertekende bijdragen van de Witte zouden zijn. Eén met E.
ondertekende bijdrage hebben wij wel opgenomen op grond van positieve
aanwijzingen.
Aanvullingen en correcties worden zeer op prijs gesteld.
1785 J.E. de Witte, jun. ‘Ter bruilofte van den weledelen heere Mr. Jacobus Scheltus,
en mejufvrouwe A.W. Zodaar.’
In Huwelijkszangen, voor den weledelen heere Mr. Jacobus Scheltus, en
mejufvrouwe Anna Wilhelmina Zoodaar, vereenigd op den 21. van wintermaend
1784. Leyden, C. van Hoogeveen, junior. 1785. 4o. p. 29-30.
KB 's-Gravenhage Gel. Ged. 499
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1785 + Een gedicht gemaakt op het verongelukken van zijn broer Frederik Hendrik
(augustus 1785).
De Witte vermeldt het bestaan van dit gedicht in een afzonderlijke uitgave in
zijn autobiografie. Wij kennen de tekst ervan alleen uit de verzamelbundel
Dicht-offer aan Themire, 1788, p. 28-31. Daar luidt de titel: ‘Mijne
aandoeningen, Bij het ontvangen der bittere maare, wegens het verdrinken van
mijnen geliefden Broeder, Fredrik Hendrik de Witte, In de maand Augustus,
van den jaare 1785.’
1786 + Cephalide, door J.E. de Witte, Junior.
's Gravenhage, J.A. van Drecht, 1786. 8o. XVI + 216 p.
Van deze uitgave is ons geen exemplaar bekend. De Vaderlandsche
Letter-oefeningen 1786 I, p. 478, bespreekt het werk. Buisman nummer 2503.
[J.de Jong], Alphabetische naamlijst van boeken, 's-Gravenhage, enz. 1832, p.
743, noemt nog een uitgave in 1787; vermoedelijk is deze uitgave bedoeld. In
1789 voorzag J.C. Leeuwestyn het restant van deze uitgave van een nieuwe
titelpagina en gaf het met een Nareden van De Witte uit. (zie onder 1789)
1786 + Cephalide, in het Frans vertaald door J.W. Curten.
La Haye, L. Gautier, 1786. 8o. 192 p.
Van deze vertaling is ons geen exemplaar bekend. De Vaderlandsche
Letter-oefeningen 1786 I, p. 478, zegt bij de recensie van de eerste uitgave, dat
het werk ‘ook reeds in 't Fransch vertaald [is] door J.W. Curten.’ [J. de Jong],
Alphabetische naamlijst van boeken, 's-Gravenhage enz. 1832, p. 743, noemt
ook nog een uitgave van de Fransche vertaling van 1787. Hiervan is ons evenmin
een exemplaar bekend. Of moet 1787 in de Naamlijst 1786 zijn? Overigens
vermeldt De Witte zelf ook het bestaan van twee Fransche uitgaven.
1786 Tafereel der Vriendschap. Door J.E. de Witte, Junior.
's Graavenhaage, J.A. van Drecht, 1786. 8o. 12 p.
UB Leiden 1205 F 44 3; GA 's-Gravenhage X 1 3.
1787 Constantia de Saint Denis. Treurspel. Door J.E. de Witte Junior. 's Gravenhage,
Isaac van Cleef, 1787. 8o. II + 71 p.
Tegenover de titelpagina een gravure van A. Cardon naar J. Buys.
UB Amsterdam 691 B 29; KB 's-Gravenhage 1350 D 116 (1); UB Leiden 1095
B 54; British Library 11754 bb. 38 (6); Bibliothèque Nationale Yth 67614
1787 + J.E. de Witte, ‘Pensées sur la Guerre du Nord’.
Dit artikel zou verschenen zijn in de Fransche Haagsche Courant van 22 oktober
1787. (Zie Aan 't vaderland zyn ze opgedragen!, p. IV.) Ons is niet bekend
welke krant dit zou kunnen zijn.
1788 Aan 't vaderland zyn ze opgedragen! Door J.E. de Witte, Junior. 's Graavenhage,
B. Wittelaer, 1788. 8o. 62 p., waarvan de eerste zes romeins genummerd.
UB Amsterdam pfl. S.x.24, pfl. S.x. 24a, 569 G 56 (3); KB 's-Gravenhage
pamflet 21788
1788 Christoffel de Gama, of het beleg van Goa. Treurspel door J.E. de Witte, Junior.
's Graavenhaage, Dirk Munnier, 1788. 8o. X + 144 p.
UB Amsterdam 691 H72; KB 's-Gravenhage 1350 D 116 (2); UB Leiden 1094
H 57, 1205 F 44 (1); Bibliothèque Nationale Yth 67567, Yth 67566
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1788 J.E. de Witte junior. Dicht-offer aan Themire.
's Graavenhaage, Isaac van Cleef, 1788. 8o. II + 86 + [II] p. Titelpagina
gegraveerd. Portret van De Witte door Cardon naar Pothoven.
KB 's-Gravenhage 1350 D 117 (1); UB Leiden 1205 44 (2); UB Utrecht Z. oct.
2726; SB Haarlem 84 H 11
1788 Fragmenten. Door J.E. de Witte, Junior.
's Graavenhaage, J. van Geemert, 1788. 8o. 2 dln. Dl 1: VIII + 100 + [II] p., dl.
2: VI + [II] + 112 p.
KB 's-Gravenhage 1350 D 118; SB Haarlem 122 A 4,5 (Dit ex. heeft in dl 2:
VI + 112 + [II] p.)
1788 + Hortense, een Fragment, door J.E. de Witte junior.
Amsterdam, Wed. J. Doll, 1788. 8o. 80 p.
Van dit werk is ons geen exemplaar bekend. Het wordt vermeld in [J. de Jong],
Alphabetische naamlijst van boeken, 's- Gravenhage, enz. 1832, p. 743. Het
werd besproken in de Vaderlandsche Letter-oefeningen van 1790 (I, p. 43).
1788 De 40 ste verjaardag van zyne doorluchtige hoogheid Willem den Vyfden,
Neêrlandsch erfstadhouder enz. enz. enz. Den 8 ste van Lentemaand 1788 [,]
door J.E. de Witte, Junior. 's Graavenhaage, J. van Geemert, 1788. 8o. 15 p.
UB Amsterdam pfl. S.x.25 (i); KB 's-Gravenhage pamflet 21799
1788 Zephire; door, J.E. de Witte junior. [Niet vertaald.] 's Graavenhaage, Isaac van
Cleef, 1788. 8o. XVI + 256 p.
UB Amsterdam 2401 E 7; KB 's-Gravenhage 1350 A 79; GA 's-Gravenhage R
× 49
1789 Cephalide, door J.E. de Witte, Junior. 's Gravenhage, J.C. van Leeuwestyn,
1789. 8o. XVI + 216 + VIII + [II] p. Titelpag. gegrav.
UB Amsterdam 1069 38. Titeluitgave van de ed. 1786 (zie boven); het restant
van 1786 kreeg een andere titelpagina en een Narede.
1789 [J.E. de Witte] Dichtbloempjes, alleen voor de meisjes. Rotterdam, J. Meyer,
1789. 8o. [VI] + 56 + [IV] p.
UB Amsterdam 672 J 17; UB Leiden 1201 H 6. Toegeschreven aan De Witte
door Van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers II, kol. 175.
1789 [J.E. de Witte en M. van Zuylekom] Henriette van Grandprè. In twee deelen.
(Niet vertaald.) Leyden, Pieter Pluygers. 1789. 8o. VIII + 261 p. (2 dln.
doorgepag.) Titelpag. gegrav.
KB 's-Gravenhage 29 A 21. De Witte noemt deze roman als een van de door
hem en zijn vrouw gezamenlijk geschreven werken in zijn autobiografie. Verder
over de toeschrijving: J. ten Brink, De roman in brieven, p. 12, en de notitie bij
Buisman nr. 816; zij gaan echter ook weer op De Wittes eigen mededeling terug.
1789 De Harmonie der schuldelooze liefde in Toneel-fragmenten, door J.E. de Witte
Junior. (Met Platen). Amsterdam, Wed. J. Doll, 1789. 8o. II + 178 p. Tegenover
de titelpag. een gravure van De Huyser naar W. Kok.
UB Amsterdam 1045 J 43; Bibliothèque Nationale Yth 68358
1789 Lierzang, Op zijne Doorluchtigheid, Vorst Grigory Alexandrowitsch Potemkin
bijgenaamd de Tawrier Generaal Veld-maarschalk der Russische legers enz.
enz. enz. Bij
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17891-793

1790

1790

1790

1790

1791

17911-792

gelegenheid zijner verovering der Turksche Vesting Okzakow. in den Jaare
1788. Door J.E. de Witte Junior. Amsterdam. J. Doll, 1789. 8o. 32 p., waarvan
de eerste romeins gepag. Op de titelpag. een vignet van C.J. de Huyser naar W.
Kok.
UB Amsterdam 684 J 23, 569 G 56 (2); KB 's-Gravenhage 300 G 79
Schetzen voor het menschelyk hart door J.E. de Witte. Amsterdam, Wed. J.
Doll, 8o. 2 dln. Dl. 1: [IV] + VIII + 164 [= 264] p.; dl. 2: [IV] + II + 208 p. De
beide titelpag. gegrav.
KB 's-Gravenhage 1350 119; SB Haarlem 72 C 45 (alleen dl. 1); UB Amsterdam
077-781 (alleen dl. 1)
Acht bijdragen in de Almanak, van vernuft en smaak, voor het jaar 1790.
Amsterdam, Wed. J. Doll.
J.E.d.W. Jr., ‘De droom van Lucinde’, p. 1-4.
J.E.d.W. Jr., ‘Onder het afbeeldzel van den geleerden Jood: Moses
Mendelszoon’, p. 11.
J.E.d.W. junior, ‘De schuldelooze verééniging’, p.17-22.
J.E.d.W. junior, ‘De bekoorlijkste eenzaamheid’, p.26-28.
J.W.d.W. Hag.Bat., ‘De vluchtende Moedermoorder’, p. 36.
J.E.d.W. Junior, ‘De roos’, p. 37-39.
J.E.d.W. Junior, ‘De Almachtige’, p. 84-85.
J.E.d.W., junior, ‘Spreuken’, p. 107.
UB Amsterdam X 160 (1790)
[J.E. de Witte, Junior] ‘Barneveld aan Maria van Utrecht’.
In Bijdragen tot het menschelijk geluk IV. Deel. Utrecht en Amsterdam, G.T.v.
Paddenburg, en Zoon, en M. Schalekamp, 1790. p. 484-486.
UB Amsterdam Z 1197. Het gedicht verschijnt in deze bundel anoniem. Het
komt ook voor in de bundel Dichtkundige en prozaische mengelschriften. 1791,
p. 16-18.
J.E. de Witte Junior. ‘Bij de uitgave van het treurspel: Osman en Ophelia, door
mijne geliefde vriendinne mejuffrouwe Maria van Zuylekom.’
In Osman en Ophelia. Treurspel. Door Maria van Zuylekom, lid van het
Haagsche en Utrechtsche kunstgenootschap. Amsterdam, Wed. Jan Doll. 1790.
8o. p. XIII-XVII.
UB Amsterdam 1020 E 60, 691 B 62; UB Leiden 1095 B 56, Bibliothèque
Nationale Yth 69387
‘Huwelijkszang’. Door Jacob Eduard de Witte, junior.
In Bekroonde dichtstukken op het hooge huwelijk; uitgegeeven door het
dichtlievend genootschap in 's Graavenhaage, onder de spreuk: Kunstliefde
spaart geen vlijt. 's Graavenhaage en Rotterdam, J. Thierry en C. Mensing, en
J. Hofhout en Zoon. 1790. 8o. p. 27-46.
GA 's-Gravenhage Kunstliefde inv.nr. 180.
Het gedicht is op p. 46 ondertekend met de spreuk ‘Par Sentiment’.
Martian en Jenny, door J.E. de Witte Junior. [Niet vertaald.] Zalt-Boemel, Hugo
Hendrik de Meyere, 1791. 8o. [VIII] + 181 p. 2 dln in één band, doorgepagineerd.
's-Gravenhage 25 A 10, 28 K 22
Dichtkundige en prozaische mengelschriften, door J.E. de Witte, Junr.
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1792

1792

1792

1792

1793

dln. Dl. 1: VIII + 150 p; dl. 2: VIII + 144 p. De gegrav. titelp. heeft een vignet
van Sophia Wa. Erans naar v. Amelsvoort.
Op de titelp. van dl. 2: Prosaische. KB 's-Gravenhage 1350 D 120 (2 dln in 1
band); UB Amsterdam 539 B 26 (alleen dl. 1); SB Haarlem 84 H 10 (alleen dl
1)
+ ‘Antwoord den Zot na zyne dwaasheid: op dat hy in zyne oogen niet wys en
zy.’ Salomo. Of Antwoord van Jacob Eduard de Witte Jun: Aan den
Naameloozen Schotschryver, jegens myn Vertoog over den Staat des Landmans,
in de Majorye van 's Bosch. 's-Hertogenbosch, C.A. Vieweg en Zoon, 1792.
Biblioth. Prov. Gen. Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, volgens melding in de
CC.
Zeven bijdragen in de Vaderlandsche muzen-almanak, voor het jaar 1792.
Utrecht, G.T. van Paddenburg en Zoon.
J.E.W. Jun., ‘Philidor aan Alzire’, p. 4-5.
J.E.d.W. Jun., ‘Aan Roosje’, p. 10-11.
De W. Jun., ‘Bij het zien ener afbeelding des Heren H. door zijn' Zoon
geschilderd’, p.22.
J.E. de W. Jr., ‘Onder het afbeeldzel ener Cocquette Schoonheid’, p. 33.
J.E.d.W. Jun., ‘Eduard aan Rozinde’, p. 75-79.
J.E.d.W. Jun., ‘Op Washington’, p. 89.
d.W. Jun., ‘Het graf van Alzire’, p. 99-100.
UB Amsterdam XX 107 (1792). In deze almanak ook stukjes van W. en E.
[J.E. de Witte] Cephise. Amsterdam, Wed. J. Doll, 1792. 8o. [VI] + 80 p.
Titelpag. heeft grav. van C.J. de Huyser naar W. Kok.
KB 's-Gravenhage 1350 D 117 (2). Van Doorninck, Vermomde en naamlooze
schrijvers II, kol. 137, schrijft toe aan J.P. Kleyn. Er komen echter verschillende
gedichten in voor van De Witte, o.a. enkele van zijn almanakbijdragen en
gedichten uit de Dichtkundige en prozaische mengelschriften.
[J.. de Witte en M. de Witte-van Zuylekom] De Verlosser, in negen-zangen.
Utrecht, G.T. van Paddenburg en Zoon. 1792. 8o. [XII] + 224 p. Op de titelpag.
en p. 1 gravures van P.H. Jonxis.
UB Utrecht Z. oct 722. Van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers II,
kol 595, schrijft toe aan M.J. de Jonge, met een notitie over het mogelijke
auteurschap van E. de Witte [sic]. De Witte zegt in zijn autobiografie dat hij
het met zijn vrouw schreef. M. de Witte bood in juni 1792 een ex. aan
Kunstliefde aan.
[J.E. de Witte] Emma Corbet, treurspel. Amsteldam, Wed. Jan Dóll 1793. 8o.
VI + 82 p. Op de titelpag. een grav.
UB Amsterdam 1020 E 62, 690 F 91
De Witte noemt deze toneelbewerking als een werk van hem in zijn autobiografie
en in een door hemzelf vervaardigde lijst van zijn letterkundige werken. (KB
's-Gravenhage 121 D5 64). De bewerking is gemaakt naar [Sam. Jackson Pratt]
Emma Corbet, of de rampzaligheden van de burgerlijken oorlog. Naar de vyfde
uitgave uit het Engelsch vertaald. Amsterdam, Wed. Jan Dóll, 1784. (UB
Amsterdam 1178 E 31) Op de titelpag. van deze tweedelige uitgave komt
dezelfde gravure voor als op de titelpag. van de toneelbewerking.
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1793

1794

1794

[1795]

1795

[1795?]

1796

UB Amsterdam 690 H 63. Zie over de toeschrijving en bewerking aantekening
hierboven. Dit ex. voldoet niet aan de beschrijving van de eerste uitgave. Tussen
de titelpag. en het Voorbericht is een Bericht opgenomen, waarin de schrijver
aankondigt een aantal wijzigingen te hebben aangebracht en met name het slot
geheel te hebben veranderd. De wijzingen zijn te vinden op p. 23-26 en 75-82/83;
zo hoefden alleen de B.-, E.- en F.-katernen ten dele (?) opnieuw te worden
gezet.
[J.E. de Witte] Thomas Harly, of de man van gevoel. Tooneelspel. Amsterdam,
Wed. Jan Dóll 1793. 8o. VIII + 79 p. Op de titelp. een grav., gelijk aan die van
Emma Corbet (1793).
UB Utrecht Te Winkel 500; UB Amsterdam 692 H 44. De Witte noemt deze
toneelbewerking als een werk van hem in zijn autobiografie en in een door
hemzelf vervaardigde lijst van zijn letterkundige werken. (KB 's-Gravenhage
121 D5 64). De bewerking is gemaakt naar [H. Mackenzie] De man van gevoel.
Gevolgd naar het Engelsch. Amsterdam, Jan Dóll, 1780. (UB Amsterdam 266
G 15)
[J.E. de Witte] Siegwart, treurspel. Amsterdam, Wed. J. Dóll. 1794. 8o. VIII +
83 p. Op de titelpag. een grav. van C.F. Fritschius.
UB Amsterdam 693 F 57. De Witte noemt deze toneelbewerking als een werk
van hem in zijn autobiografie en in een door hemzelf vervaardigde lijst van zijn
letterkundige werken. (KB 's-Gravenhage 121 D5 64) De bewerking is gemaakt
naar [J.M. Miller] Siegwart; eene kloostergeschiedenis. Uit het Hoogduitsch
vertaald. Met plaaten. Amsterdam, Jan Dóll, 1778-1779. 3 dln. (UB Amsterdam
XX 405), dan wel naar een herdruk van deze uitgave in 1790 bij dezelfde
uitgever (Buisman 1603). De grav. op de titelpag. van de ed. 1778-1779 komt
overeen met die op de titelpag. van de toneelbewerking.
[J.E. de Witte] Emma Corbet, treurspel. Tweede Druk. Amsterdam, Wed. J.
Dóll 1794. 8o, VIII + 82 + [I] p. Met op de titelpag. een grav.
UB Amsterdam 2380 E 15. Deze 2e dr. volgt de 1e ed. van 1793.
[J.E. de Witte, Junior] Aan Mejufvrouwe Johanna Cornelia Wattier. Eerste
actrice des Amsterdamschen schouwburgs. Na het ten tooneele voeren van het
Treurspel, Emma Corbet. Op den 7 van Grasmaand, 1795. Amsteldam, Wed.
J. Dóll, [1795]. 8o. 7 p. (ongepagineerd)
UB Amsterdam Port. toon. 114-10, 694 E 1 7
Burger Herman, of de Republiquinsche vader. Toneelspel. door J.E. de Witte,
Junior. Amsterdam, J. van Gulik, 1795. 8o. VIII + 51 p.
UB Amsterdam 693 D 54, UB Leiden 1094 H 58, 1096 D 56
Nederlansche Brieven, over de staatsomwenteling in Vrankryk. Door J.E. de
Witte, Junior. Amsterdam, Saakes, Wynands, Weege, enz. [1795?] 8o. 48 p.
UB Amsterdam pfl. T.x.2b
Twee bijdragen in de Almanak, van vernuft en smaak, voor het jaar 1796.
Amsterdam, Wed. J. Doll.
D.W., ‘Aan Madame Dugason’, p. 14
E., ‘Aan Cinire’, p. 33-36
UB Amsterdam XX 160 (1796). Het met E. ondertekende stukje is van De Witte
blijkens een achter het voorwoord opgenomen NB van de uitgeefster. Zij is ver-
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1796

1796

1799

1800

1800

1800

1800

baasd dat beide bijdragen eveneens zijn verschenen in de ‘Almanak, getiteld.
Vernuft en Kunst’. Betekent dit nu, dat de andere twee met E. ondertekende
stukjes in de Almanak van vernuft en smaak ook van De Witte zijn? ‘Het beeld
van Nero’, p. 97 en ‘Onder de afbeelding van den Leidschen Hoogleeraar P.
Nieuwland’, p. 107.
Tien bijdragen in de Almanach van vernuft en kunst. Amsterdam, J. van Gulik.
1796 D.W. Junior, ‘Aanspraak van Hendrik van Brederode, aan de
Nederlandsche Edelen’, p. 6-9.
J.E.d.W. Junior, ‘Alfred aan Cinire’, p. 22-26.
en., ‘Aan de beroemde Madame Dugason’, p. 27.
J.E.d.W. Junior, ‘De vergenoegde Nederlandsche moeder’, p. 50-52.
D.W. Junior, ‘De Negerslaaf’, p. 62-66.
J.E.d.W. Junior, ‘De Nachtlamp’ p. 67-69.
d.W. Jr., ‘De ongelukkige Vader’, p. 71-75.
D.W., ‘Het Roozenboomtje’, p. 88.
D.W. Junior, ‘De weduwe by het lyk van haar' echtgenoot’, p. 106-110.
d.W. Jr., ‘Elvire aan Lucia’, p. 134-136.
UB Amsterdam XX 99 (1796). De anonieme bijdrage komt ook voor in de
Almanak, van vernuft en smaak (1796, zie boven) Mogelijk zijn enkele met E.
ondertekende stukjes ook van De Witte.
‘Gods goedheid, zichtbaar in het geschapene’. Door Jacob Eduard de Witte,
junior. Wiens vaars waardig geöordeeld is, om, als een accessit gedrukt te
worden. In Proeven van poëtische mengelstoffen, door het Dichtlievend
Kunstgenootschap onder de spreuk: ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’, en
prijsvaarzen. Dl. 13.
's Graavenhaage, J. Thieny en C. Mensing, 1796. 8o. p. 62-92.
UB Amsterdam 1181 D 55
Vaderlandsche dichtgedachten, by geleegenheid dat de Britsche en Russische
legers het grondgebied der Bataafsche Republiek moesten verlaaten. Door J.E.
de Witte van Haemstede. Groningen, H. Eekhoff, H. Zoon, 1799. 8o. 19 p.
UB Groningen V h B11 (II) 484. Voor de eerste maal komen wij de naam De
Witte in druk tegen met de toevoeging Van Haemstede.
Eduard Stanley, of de gelukkige wedervinding. Toneelspel, door J.E. de Witte
van Haemstede. [Niet vertaald]. Zwolle, J. de Vri. 1800. 8o. VIII + 108 p.
UB Leiden 1088 G 45 (1); UB Amsterdam 1020 E 83
+ J.E. de Witte van Haemstede. Buonaparte, bygenaamd Italicus. Lierzang,
Groningen, H. Eekhoff Hz., 1800. 8o.
Van dit pamflet is ons geen ex. bekend. Vermeld in Naamlijst van Nederduitsche
boeken 3 (1799-1803), Amsterdam, Saakes, p. 175.
+ J.E. de Witte van Haemstede. Gedachten, bij den dood van George
Washington, Verdeediger en Beschermer der Amerikaansche Vrijheid. Treurzang.
Zwolle, J. de Vri, 1800. 8o. Van dit pamflet is ons geen ex. bekend. Vermeld in
Naamlijst van Nederduitsche boeken 3 (1799-1803), Amsterdam, Saakes, p.
128.
+ J.E. de Witte van Haemstede. Het toneel verdedigt; tegen de vooroordelen.
Groningen, H. Eekhoff, 1800. 8o.
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1800

1801

1801

[1802]

1803

1804

1814

1814

1815

Van deze uitgave is ons geen ex. bekend. Het wordt vermeld in de Naamlijst
van Nederduitsche boeken 3 (1799-1803), Amsterdam, Saakes, p. 175.
Valmont de Saint Priest, of De Schipbreukeling. Toneelspel. door J.E. de Witte
van Haemstede. [Niet vertaald). Zwolle, J. de Vri, 1800. 8o. II + 134 p.
UB Amsterdam 689 66 (7); UB Leiden 1088 G 45 (2)
‘Gedachten by den dood van mynen waardigen vriend Willem Leurs, Lid van
het Bureau van Gezondheid, over de Bataafsche Armée.- Overleden in den
Haage den 17 van Wintermaand 1801.’
In [J.E. de Witte van Haemstede en M. de Witte van Haemstede-van Zuylekom]
Treurzangen der vriendschap. Den Haag, Sneyders, Van Tienen en Comp.,
1801. 8o. p. 3-9.
's-Gravenhage 444 K 159
De negers in Holland, of De Zegenpraal der Menschlievendheid. Toneelspel,
door J.E. de Witte van Haemstede. [Niet vertaald]. Zwolle, J. de Vri, 1801. 8o.
II + 100 p.
UB Amsterdam 690 G 98; SB Haarlem 72 L 86; UB Leiden 1088 G 45 (3)
De Vreede aan de Bataaven. Lierzang. Door J.E. de Witte van Haemstede.
Alkmaar, Cornelis Molkman, [1802]. 8o. 14 p.
UB Amsterdam pfl. U.s.3c
[J.E. de Witte van Haemstede] Zedelijke schouwburg, tot nut en vermaak. [Niet
vertaald.] Zwolle, J. de Vri. 1803. 8o. IV + .......p.
UB Leiden 1088 g 45. Deze uitgave is een bundeling van drie, eveneens apart
verschenen toneelstukken, voorzien van een aparte titelpag. en een voorbericht.
Voor het overige is de opbouw en paginering gelijk. (Titeluitgave)
1. Eduard Stanley, of de gelukkige wedervinding. 1800. VIII + 108 p.
2. Valmont de Saint Priest, of De schipbreukeling. 1800. I + 134.
3. De negers in Holland, of De Zegenpraal der Menschlievendheid. 1801. II+100
p.
Moreau. Lierzang. Door J.E. de Witte Junior. Gouda, N. Brinkman en E. Klein,
1804. 8o. 27 p.
Museum Meermanno Westreenianum 's-Gravenhage 143 M 1
Europa's Redding. Lierzang, door J.E. de Witte, Junior. Amsterdam, R.J.
Bentrop, 1814. 8o. 19 p.
UB Amsterdam pfl. V.n.20 a; KB 's-Gravenhage pamflet 23657; B Utrecht
S.oct. 3669 E 12; SB Haarlem 84 H 12
De verlossing der vesting Naarden van de Franschen. In bloeimaand; 1814.
Lierzang door J.E. de Witte, Junior. Amsterdam, H. Moolenyzer, Junior, 1814.
15 p.
UB Amsterdam pfl. V.r.21; KB 's-Gravenhage pamflet 23930
Trumf-zang, bij de terugkomst der uitgetrokkene Vrijwilligers, der stad
Rotterdam, uit Braband en Vrankrijk. Op den 8 van Wijnmaand 1815. Door
J.E. de Witte Junior. Rotterdam. J.P. van Ginkel, 1815. 8o. 8 ongenummerde
pagina's.
KB 's-Gravenhage pamflet 24200
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[1815] Triumf-zang, bij de kroning van zijne majesteit, Willem den Eersten, Prins van
Oranje Nassau, tot Koning der Nederlanden. Gehuldigt te Brussel, den 21 van
Herfst-
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1827

[na
1827?]

1828

1829

1829

z.j.

z.j.

maand 1815. Door J.E. de Witte Junior. Rotterdam, N. Cornel, [1815]. 8o. 16
ongenummerde pagina's.
UB Amsterdam pfl. V.w.16; KB 's-Gravenhage pamflet 24135
Briefwisseling tusschen jonge lieden uit den beschaafden stand, gehouden vóór
en ná hun huwelijk. Door J.E. de W..... Delft, Weduwe J. Allart. 1827. 8o. 2 dln.
[II] + VIII + 270 p. (doorgepagineerd) Titelpag. gegrav.
UB Amsterdam 1154 G 16. Dat De Witte schuil gaat achter de initialen blijkt
uit de door hemzelf opgestelde lijst van zijn letterkundige werken. (KB
's-Gravenhage 121 D5 64)
+ J.E. de Witte. Schilderingen voor den man van gevoel, 2 deelen. gr. 8o.
De Witte vermeldt dit werk in de door hemzelf opgestelde lijst van zijn
letterkundige werken als ‘Op de pers’ (KB 's-Gravenhage 121 D5 64). Het is
ons niet bekend of de uitgave ook werkelijk tot stand is gekomen. De titel doet
denken aan het in 1793 uitgekomen Thomas Harley, of de man van gevoel, een
bewerking van Mackensie's roman De man van gevoel (zie 1793).
Tafereelen voor denkenden, door J.E. de Witte van Haemstede. Rotterdam, J.
Pippijn, 1828. 8o. VIII + 296 p.
KB 's-Gravenhage 9209 D 17; UB Utrecht Inst. De Vooys LXIX Witt b (1)
[J.E. de Witte] Abdul-Ali of De vlugteling in het gebergte van den Balkan.
Leyden, C.C. van der Hoek, 1829. 8o. [VIII] + 170 p. Titelp. gelithogr. door M.
Mourot.
KB 's-Gravenhage 187 G 34. Van Doorninck, Vermomde en naamlooze
schrijvers II, kol 16, schrijft dit werk toe aan De Witte.
Voorberigt van J.E. de Witte in: J. Hagen, Nagelaten denkschriften eener
kloosterlinge. Na haar overlijden gevonden in hare bid-cel. Gorinchem, Johannes
Noorduyn, 1829. 8o. p.III-X.
KB 's-Gravenhae 184 H 43
+ [J.E. de Witte] De bekeerde Weduwe. 2 deelen. groot 8o. ‘Zonder mijn [naam]
op de Titel’.
De Witte vermeldt dit werk in een door hemzelf opgestelde lijst van zijn
letterkundige werken (KB 's-Gravenhage 121 D5 64).
Is het bedoelde werk gelijk aan De bekeerde Weduwe, [Waarschijnlijk geen
Roman.] Niet vertaald. Zwolle, J. de Vri. 1801. 8o. VIII + 296 (doorgepag.).
KB 's-Gravenhage 29 B 9.
+ J.E. de Witte. Hulde aan Nederland, groot 8o. 1 Deel.
De Wite vermeldt dit werk in een door hemzelf opgestelde lijst van zijn
letterkundige werken (KB 's-Gravenhage 121 D5 64). Geen ex. gevonden.
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1791 De minnarijen van Venus en Adonis. Rotterdam, J. Meijer. 1791. 8o. VIII + 79
p. Titelp. gegraveerd.
UB Amsterdam 1999 F 29. Heeft een opdracht Aen den schrijver van de
dichtbloempjes [J.E. de Witte. Zie de uitgave van Dichtbloempjes 1789 bij
dezelfde uitgever, een uitgave zonder De Wittes naam op de titelpag.].
Waarschijnlijk is dit werk geschreven door een vriend van De Witte. De
catalogus van de UB Amsterdam suggereert dat J.H. des Villates de auteur zou
zijn. (Notitie van de heer Valkema Blouw.)
In de catalogus van Fred.Muller, Populaire prozaschrijvers der 17e en 18e
eeuw, Amsterdam 1893, p. 40, wordt gevraagd of De Witte niet zelf dit werk
geschreven zou kunnen hebben. Deze mogelijkheid lijkt ons niet zo groot.
(Buisman 1613 geeft als mogelijk origineel op: Les vrais plaisirs, ou les amours
de Vénus et d'Adonis, Amsterdam 1751, door Elie Cath. Fréron en Duc
d'Estonville.)
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Bijlage 2
Bibliografie van Maria van Zuylekom
Toelichting
De bibliografie is chronologisch. Van werken met een plusteken (+) voor de titel
hebben wij tot nu toe geen exemplaar kunnen vinden. In plaats van een signatuur
vindt men bij die titels een verwijzing naar de bron waaraan de gegevens zijn ontleend.
De bibliografie is gebaseerd op de meldingen onder de naam van Maria (de Witte-)
van Zuylekom in de Centrale Catalogus in de Koninklijke Bibliotheek te
's-Gravenhage en op de gebruikelijke bibliografische hulpmiddelen (naamlijsten van
Arrenberg-Abkoude, De Jong, Saakes, handboeken en woordenboeken van de
Nederlandse literatuurgeschiedenis, biografische woordenboeken, catalogi van
populair proza en toneel, pamflettencatalogi, en dergelijke). Naar de exemplaren van
de daar genoemde werken hebben wij gezocht in de verzamelingen van de Koninklijke
bibliotheek te 's-Gravenhage, de Nederlandse Universiteits-Bibliotheken, de
Stadsbibliotheek te Haarlem, het Gemeente Archief te 's-Gravenhage, de Bibliothèque
Nationale (Parijs) en de British Library (Londen).
Een aparte moeilijkheid bij het samenstellen van de bibliografie vormden de vele
almanakbijdragen van Maria van Zuylekom. Veelal zijn deze met initialen
ondertekend en deze initialen variëren nogal eens. Wij hebben besloten die bijdragen
in de bibliografie op te nemen, welke ondertekend zijn met M.v.Z., v.Z., M.d.W.
geb.v.Z., M.d.W. en M.D.W. De ondertekening Z. en M.W. die herhaaldelijk
voorkomen in almanakken, vonden wij te problematisch om zonder meer te besluiten,
dat ook de daarmee ondertekende bijdragen van Maria van Zuylekom zouden zijn.
z.j. + Maria van Zuylekom. ‘Selinde bij het graf haarer Moeder’.
De Witte noemt dit gedicht van M. van Zuylekom in zijn autobiografie en zegt
dat hij het liet drukken ‘om aan haare vrienden [...] te kunnen rondgeeven.’ Hij
zegt verder dat het een van haar eerste gedichten is, daarom zetten wij het
vooraan in de bibliografie. Geen ex. bekend.
In Ismene en Selinde komt een ‘Sterflied’ voor op een dode moeder, maar daar
is Ismene aan het woord. Het gedicht ‘Gedachten bij het graf mijner moeder’
(Almanak,
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1788

1788

1789

1789

1790

1790

1790

van vernuft en smaak, 1809, p. 101-104) lijkt niet in aanmerking te komen. De
Witte kan zich in de titel van het gezochte gedicht natuurlijk vergissen. Is dat
het geval dan is wellicht ‘Selimene bij het sterfbed haarer moeder’ het gezochte
gedicht, want het dateert van 1786 en in de bundeling van haar oudste werk
(Mengelingen, in proza en poëzij) zette zij het vooraan, waarmee de dichteres
ongetwijfeld te kennen wilde geven, dat het tot haar oudste werk behoorde.
Mengelingen, in proza en poëzij: door Maria van Zuylekom. 's-Graavenhaage,
Isaac van Cleef. 1788. 8o. XVI + 121 + [II] p.
UB Amsterdam 569 G 56 (1); SB Haarlem 84 H 50
Maria van Zuylekom. ‘Schets of bespiegeling, over het heil aan Nederland
geschonken; door de aanbiddelijke hand der god'lijke voorzienigheid, in den
jaare 1787’.
In Gedenkzuil, opgericht, ter gedachtenis van Neêrlands heil en Oranjes
zegepraal. In prijsvaarzen, behelzende schetzen en bespiegelingen van en op
het heil aan Nederland geschonken [...] In den Jare 1787. Verzameld en
uitgekoozen door een gezelschap van beminnaaren der dichtkunde te Rotterdam.
Rotterdam, Johannes Hofhout en Zoon, 1788. 8o. p. 149-153.
GA 's-Gravenhage S.n.17. Het gedicht werd ingestuurd onder de spreuk ‘Par
Sentiment.
M.v.Z. ‘Aan God’.
In Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap
onder de spreuk: ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ en prijsvaarzen. Leyden, P. van
der Eyk en D. Vijgh, 1789. Dl. 12 van de Proeven, p. 81-86.
UB Amsterdam 1181 D 54
[J.E. de Witte en M. van Zuylekom] Henriëtte van Grandprè. In twee deelen.
(Niet vertaald.) Leyden, Pieter Pluygers. 1789. 8o. VIII + 261 p. (2 dln.
doorgepag.) Titelpag. gegrav.
KB 's-Gravenhage 29 A 21. Zie over de toeschrijving de bibliografie van De
Witte onder deze titel.
M.v.Z., Vier bijdragen in de Almanak, van vernuft en smaak, voor het jaar 1790.
Amsterdam, Wed. J. Doll.
‘Ismene aan Leander’, p. 5-8.
‘Aan gescheiden gelieven’, p. 14-16.
‘Hoe schoon zal hij voor de deugd zijn’, p. 32.
‘De kracht der moederliefde’, p. 108-114.
UB Amsterdam XX 160 (1790)
Osman en Ophelia. Treurspel. Door Maria van Zuylekom, lid van het Haagsche
en Utrechtsche kunstgenootschap. Amsterdam, Wed. Jan Dóll, 1790. 8o. X +
96. tegenover de titelpag. een grav. van C.J. de Huyzer naar W. Kok.
UB Amsterdam 1020 E 60, 691 B 62; UB Leiden 1095 E 24, 1095 B 56;
Bibliothèque Nationale Yth 69387; UB Utrecht Te Winkel 758 (189)
M.v.Z. ‘Gedachten bij het graf der dichteresse, Lucretia Wilhelmina van Winter,
Geboren van Merken’.
In Bijdragen tot het menschelijk geluk. III. deel. Utrecht en Amsterdam, G.T.
van Paddenburg, en Zoon, en M. Schalekamp. 1790. p. 389-392.
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1792

1792

1792

1795

1801

1807

1807

1808

UB Amsterdam Z 1197
Twee bijdragen in de Vaderlandsche muzen-almanak, voor het jaar 1792.
Utrecht, G.T. van Paddenburg en Zoon.
M.d.W. geb. v.Z., ‘Gedachten bij den dood van Elize’, p. 42-47.
an., ‘Magdalena Moons, dogter van Pieter Moons, Raadsheer van Keizer, Karel
den Vijfden. Aan Don Francisco de Valdez. Spaansch Bevelhebber’, p. 80-87.
UB Amsterdam XX 107 (1792). De niet ondertekende bijdrage is van Maria
van Zuylekom blijkens het feit dat het gedicht in 1795 andermaal werd
gepubliceerd, nu in de Almanak voor vrouwen door vrouwen en ondertekend
met M.v.Z. (zie hieronder)
[Maria de Witte, Geb. van Zuylekom] Ismene en Selinde. In brieven.
Utrecht, G.T. van Paddenburg en Zoon. 1792. 8o. VI + 258 p.
Centrale Bibliotheek Maastricht 10 D 19
[J.E. de Witte en M. de Witte-van Zuylekom] De Verlosser, in negen-zangen.
Utrecht, G.T. van Paddenburg en Zoon. 1792. 8o. [XII] + 224 p. Met op de
titelpag. en op p. 1 gravures van P.H. Jonxis.
UB Utrecht Z oct. 722. Zie over de toeschrijving de notitie bij deze titel in de
Bibliografie van de Witte.
Vier bijdragen in de Almanak voor vrouwen door vrouwen, voor het jaar 1795.
Amsterdam, Wed. J. Doll.
v.Z., ‘Den Vreede’, p. 1-6.
M.v.Z., ‘Magdalena Moons, dochter van Pieter Moons, Raadsheer van Karel
den Vyfden, aan Francisco de Valdez, Spaansch Opperbevelhebber’ p. 47-50.
M.d.W., ‘Ferdinand op het graf van Cecilia’, p. 85-90.
M.v.Z., ‘Maria van Lalain, Gemalinne van Espinoi aan Alexander Farnese,
Prins van Parma’, p. 97-99.
UB Amsterdam Z 213 (1795)
Maria de Witte van Haemstede, Geboorene Van Zuylekom. ‘Elegie by den dood
van mynen waardigen vriend, Willem Leurs, Lid van het Bureau van
Gezondheid, over de Bataafsche Armée.- Overleden in den Hage den 17 van
Wintermaand 1801.’
In: [J.E. de Witte van Haemstede en M. de Witte van Haemstede-van Zuylekom]
Treurzangen der vriendschap. Den Haag, Sneyders, Van Tienen en Comp.,
1801. 8o. p. 10-15.
's-Gravenhage 444 K 159
M.D.W., ‘Het buitenleven’.
In Almanak, van vernuft en smaak, voor het jaar 1807. Amsterdam, Wed. J.
Doll. p. 53-55.
UB Amsterdam XX 160 (1807)
M.D.W., ‘Damon en Chloe’.
In Almanak voor vrouwen door vrouwen, voor het jaar 1807. Amsterdam, Wed.
J. Doll. p. 77-78.
UB Amsterdam Z 213 (1807)
M.v.Z., ‘Hertog Philips van Bourgondien bij de doodskist van gravin Jacoba
van Beiëren, in den Grafkelder van haare en zijne Vaderen’.
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1809

1813

1813

1815

1839

z.j.

In Almanak voor vrouwen door vrouwen, voor het jaar 1808. Amsterdam, Wed.
J. Doll. p. 19-24.
UB Amsterdam Z 213 (1808)
M.D.W., ‘Gedachten bij het graf mijner moeder’.
In Almanak, van vernuft en smaak, voor het jaar 1809. Amsterdam, Wed. J.
Doll. p. 101-104.
UB Amsterdam XX 160 (1809)
Lierzang aan mijne landgenooten, in slachtmaand 1813. Door Maria van
Zuylekom. Amsterdam, H. Moolenyzer, 1813. 8o. 19 p.
UB Amsterdam pfl. V.l.20, pfl. V.1.20a; SB Haarlem 85 G 6/24; KB
's-Gravenhage pamflet 23594; UB Leiden Port. 14 (1), dit ex. met in handschrift
een opdracht van de dichteres.
Opwekking aan de Nederlanders. Lierzang, door Maria de Witte van Haemstede
Geboren van Zuylekom. Amsterdam, H. Moolenyzer Junior. 8o. 23 p.
UB Amsterdam pfl. V.i.21; KB 's-Gravenhage pamflet 23595; UB Leiden Port.
14 (1), dit ex. met in handschrift een opdracht van de dichteres.
M.v.Z., Drie bijdragen in de Almanak voor Liefde, Deugd, en Vriendschap, voor
het Jaar 1815. Amsterdam, R.J.Bentrop.
‘De Winter’, p. 94-95.
‘Het pogen’, p. 98.
‘Almanzor. Hoofd van den stam der Abencerrages, en opperbevelhebber der
mooren. Aan Zoraïde Koninginne van Grenada’, p. 113.
UB Amsterdam XX 155 (1815)
v.Z., 't Is geen goud al wat er blinkt'.
In Almanak voor dienstboden, voor het schrikkeljaar 1840. Eerste jaar.
Schoonhoven, S.E. van Nooten. 1839. p. 93-95.
UB Amsterdam XX 995 (1840)
[Maria de Witte, Geb. van Zuylekom] De mensch. 4 p. zonder titelpag., jaar of
plaats van uitgave.
KB 's-Gravenhage 326 C 24. Het gedicht komt ook voor achter Ismene en Selinde
(1792). De catalogus van de KB suggereert als datering ca. 1820. Een datering
rond 1792 lijkt ook mogelijk.
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Personenregister
De namen in dit register hebben uitsluitend betrekking op de tekst en de noten.
Abbema, Jacob Carel: 54
Alexander I, keizer: 48, 49
Allart, J.: 149
Alphen, J.W. van: 30
Altzhuizen, R.: 68, 77
Ameur, Agnita (moeder van Maria van Zuylekom): 27
Andrae: 79
Batenburg zie Imbyze van Batenburg
Baune (Béaune), Abraham: 53
Baune (Béaune), Jan Jacob: 53
Beeldsnijder, G.J.: 37
Beijer, Gerrit: 146
Beijeren, Jacoba van: 145
Bekker-Wed. Ds. Wolff, E. 133
Bentinck, François: 52
Bentinck, Volckier Rudolph van: 15, 87, 88, 91-93
Berkel (Berckel), van: 74
Beylingh, Albrecht (of Albert): 144
Bijll (Bijl), Jan van der: 80
Bilderdijk, Willem: 51
Bisbarotka (Bezborodko), Alexandr: 48
Blijswijk (Bleiswijk), P. van, raadpensionaris: 13-16, 21, 25, 83, 102, 123
Borselen, Vranck van: 145
Borssele, Mevrouw van (Mevr. V..B..n): 61-63, 65-66, 69-72
Borzelen (Borssele), M. van: 82, 96-97
Bosch, P.H.: 69
Bouchenröden, F. van: 33
Bourquen (Bourquin), W.H.: 69, 77-78, 88
Boutetière, L. de la: 8, 151
Brake, Johanna ter (stiefmoeder Maria van Zuylekom): 27
Brakel, Pieter van: 7, 13-18, 21-25, 80-82, 85, 87, 94, 100, 102-104, 113-119,
121-123, 125-126, 128-129, 130-131, 157-160
Brauw, C. de: 15, 96
Brink, J. ten: 8
Brotier, schermmeester: 50
Bruin, de, ziekentroosten 18, 106-108
Bruinvis, C.W.: 8, 35
Brunswijk-Wolfenbüttel, Karl Georg, van: 54, 153
Budding, Willem: 26, 110, 112, 115, 120-121, 123, 125, 128
Busida, Anthonie: 50
Calkoen, C.G.: 26, 110
Cambon, Mevrouw de zie Werken, van der
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Cappellen tat den Pol, van der: 75
Cardon, A.: 135
Casiüs: 59
Charlotte G.V.R.L. zie Rechteren Limburg
Chernichef (Chirnicheff), staatsraad: 49, 142
Cleef, Isaac van: 28, 135, 149
Crezy (Cresit): 13-14, 16-17, 21-23
Curten, J.W.: 134
Dam, A. graaf van: 69, 102
Dankelman, Sophia von: 54
Deken, A.: 133
Doll, Jan: 134, 143
Doll-Egges, C.: 29, 32, 134, 142-143, 149, 153
Dophoff (Dophff), Willem Jacob Frederik van: 45, 62, 68, 78, 88
Douglas, A.: 68, 102
Douglas, regiment mariniers van: 69, 77, 88
Drecht, Johannes van: 50
Drecht, J.A. van: 134
Dresrel, geb. Ooremans: 143
Dundas, generaal: 96, 98, 102
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E...., makelaar: 141
Eeneschs, Anna Johanna (moeder De Witte): 10, 46
Esser, Johannes (oom): 30, 157
Enschedé, A.J.: 7-8, 151
Espinoi, prins van
Famars, regiment de: 68
Faust, J.H.: 82-83, 87-88, 91
Feith, Rhijnvis: 27, 58, 133, 137, 153
Florijn, Evert: 50
Floris V: 10
Fokke, Simon: 51, 123
Frederik Hendrik zie Witte, de
Freule V R zie Rechteren Limburg
Galitzin (Golitsyn), Dimitri Alekseevich: 47, 127, 142
Geemert, J. van: 153
Geitenbeek, Matthijs van: 30, 154
Geij, Adrianus: 50
Gevaerts, Ocker: 111
Gijselaar, Cornelis de: 111
Goens, J.H. van: 15, 96
Graaf, Cornelis Jacob van de: 15, 87-88, 90-93
Grebel, Jan Casper: 155
Groot, Hugo de: 115, 144-145
H. (Hasselaar, Pieter Cornelis): 51
Hagenberg, deurwaarder: 129
Harting: 93
Hasselaar, Kenau: 145
Hees van Berkel, van: 121
Hendriks, Michiel: 36
Heneman, Daniël: 105
Hering, J.H.: 46
Heringa, Jean Joukes Johannes Jodocofilius: 108
Hien, Helena van: 36
Hoen, IJsbrand 't: 22, 113-116, 121-122, 125, 152
Hövell-Engelen van Pijlsweert van: 11
Hoofd, Margaretha: 145
Hop: 121
Hubert: 46
Hugeuin (Hugueuin), Ulrich: 77
Hurau, Carel Stehanus: 157
Imbyze van Batenburg, Jan Willem van: 77
James, kabinet van St.: 75, 130
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Jansson, Wed. Pr.: 14
Johannes Lodewijk zie Witte, de
Jorissen, Th.: 8, 38
Kate, Jacob J. Lodewijk ten: 10, 32
Kate, Jan Herman ten: 37
Katharena (Catharina) II, 47, 142
Keetje (dochter van V.T.H.): 136-140, 144
Keizer: 88
Kemp, Fr. Adr. van der: 20, 112, 126
Kervel, J.M. van: 143
Kijfhoeck, Floris van: 144
Kirrewan: 82
Kop, C.v.d.: 23, 125
Krausz: 48
Lalaing, Maria (= Philippe Christina) de: 145
Lan(n)oij, de: 97-98
Laurentius, Adrianus: 157
Lavater: 17
Lee, William: 74
Leu de Wilhem, Coenraad Le: 121-122
Leurs, Willem: 33-34, 139, 146
Leusden, R.: 53
Limburg, Thomas van: 146
Lorbach: 44, 87-88, 90-91
Lotje zie Rechteren Limburg
Luycken, Johannes Gerardus: 152
Maas; 160
Mackenzies, H.: 143
Maria zie Zuylekom, van
Marmontel, Jean F.: 133, 135
Matthieu, L.: 79
Meij, de: 65
Meij, Pieter Theodorus de: 155
Meyere, Hugo Hendrik de: 32
Milet: 121
Miller, J.M.: 143
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Minnighen, van: 121
Moens, Petrnella: 29, 143
Molleurs: 121
Monster, Frederik Unico van: 50
Montesquieu: 115
Moulin, Carel Diderik du: 47
Mulder, hofleverancier: 129, 132
Mull (Mulh), van der, kapitein-geweldiger: 93, 106
Multy, Pieter: 157-160
Munnik (Munnick, Zeger de), A.Z. de: 79
Naber, boetefeu: 129, 131
Newski, ridderorde van St. Alexander: 49
Nieuwland, Petrus: 108
Nispen, Johannes van: 113, 121
Nolst: 121
Nowanow (= Nowikow?): 49, 142
Oldenbarneveld, Jo[h]an van: 124
Oldenbarneveld, Reinier van, heer van Groeneveld: 124
Oldenbarneveldt, J.G., genaamd Tullingh zie Tullingh van Oldenbarneveldt
Oldenkpo, J.E.W.: 68
Orange (Oranje), Frederica Louisa Wilhelmina van: 54-55, 153
Oranje, (Erf)prins van zie Willem V
Oranje, kroonprins van (Willem I): 84, 104
Overbeek, Geertruida: 49, 128
Overstraten, Adriana van: 29, 143
Paddenburg, G.T.: 149-150
Pain, D. Fr.: 53, 55, 76-77, 87-88, 99
Papo, F.J.: 79, 88
Parker, sir Hyde: 75
Patijn, Mevrouw: 148
Paul I, keizer: 48
Philateles [ps]: 25
Pitt, William: 74
Pluygers, P.: 150
Potemkin, Grogorii: 48
Pothoven, Hendrik: 2, 135
Propstein (Propsting), E.E.: 77
Raus, C.: 46
Rechteren Limburg, Charlotte, gravin van: 60-61, 63-66, 71-72
Redelijkheid, Cornelis: 48
Reenen (Rheenen), L.L. van: 15, 18, 96, 105-107
Reguleth, Daniël Albert: 108
Regulus, Marcus Atilius: 144
Reigersbergen, Maria van: 144-145
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Reigersman: 121
Ricateau Boncam de Cambon, J.L.: 132
Richardson, Samuel: 58
Riemersma, J.: 62
Rijgersbosch (Reigersbosch), François: 113, 115, 121
Rollin Conquerque, L.M.: 20
Romanova, Anna Ivanova, keizerin: 47
Romein, J.: 9
Roo van Westmaas, de: 111
Roodbeen, notaris: 12
Royer, Jean Theodorus: 113-114, 121, 129
Ruiter, [Michiel de]: 75, 124
Ruloffs (Roelofs), Bartholomeus: 12, 50
Schaelje, Frederik: 128-129, 131, 143
Schaffelaar, Jan van: 144
Scheltus, Jacobus: 26
Schmid (Smith), A.G.: 93
Schonck, J.: 32
Simonsz, Arend Fokke: 51
Slicher, Wigbold: 119, 121
Sobels Johan Matthijs: 146
Songu, de: 142
Spiegel, Pieter Leonard van de: 152
Spiegel, Laurens Pieter van den: 141
Stadhouder zie Willem V
Stavorinus, Johan Splinter: 68
Steele, Richard: 133
Steenstra, Pibo: 50
Stemfert, proto notaris: 113
Stutzer, Hans Jochem: 68, 85-86
Taats van Amerongen: 53
Tarelink, Jan van: 51
Tol, Jannetje van: 24
Tullingh van Oldenbarneveldt, J.G.: 15, 92-
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93, 95-96, 98, 102, 105-106, 108-109, 114
Twist, Abraham van: 33, 36, 125, 129, 130-131, 141
V.T. zie Tarelink
V.T.H. [?]: 136
Valconie, de: 77
Velse (Velzen), Cornelis Henricus: 105
Verheye van Citters: 121
Verhoef, Hendrik: 124
Viergever, Daniël: 80
Villates, Jean Henry de: 8, 30, 150-151
Vinck, generaal-majoor: 92
Vink, luitenant generaal (Hoge Militaire Krijgsmacht): 98, 102
Vinkeles, Rienier: 50
Visser en Co: 7, 160
Visser, Nicolaas de: 35
Voet, Mej.: 156
Vosmaer, A.: 152
Vrij Temmink, Egbert de: 46
Wagenaar, Jan: 73, 123
Wartum, van: 34
Weber: 34
Werken, Margareta Geertruy van der: 132-134
Weyde, Cornelia Lubertina van der: 30, 151
Weyde (Wijde), Hendrik van der: 48, 151
Wilde, J.W. de: 151
Wildeman, M.G.: 10, 124
Willem IV: 45
Willem V: 9-10, 15-20, 23, 45, 53-55, 59, 62, 75, 77-78, 87, 91', 93, 96, 102,
109-111, 125, 151-152
Wit, C.H.E de: 111
Witt, Joän (Johan) de: 110, 123, 129
Witt, Cornelis de: 110, 123
Witte, Adriaan Kaspar de (broer): 49, 142
Witte, Fredrik Hendrik de (broer): 26-27, 49, 141, 143
Witte, Jacob Eduard de (1708-1790, grootvader): 10, 26, 45
Witte, Jacob Eduard de (1738-1809, vader): 10-13, 26, 34, 45-46, 81
Witte, Jacob Eduart de (doop 23 mei 1790, zoon): 28, 30, 37
Witte (van Haemstede), Johanna Henrietta Adriana de (dochter): 32
Witte, Johanna Maria Agnita de (dochter): 28, 32
Witte, Johanna Jacoba de (geh. met Johannes Esser, tante): 30
Witte, Johannes Gerardus (Jan Gerrit, tweelingbroer): 10, 32-33, 50
Witte, Johannes Lodewijk de (zoon): 34
Witte, Maria Elisabeth de (halfzuster): 49
Witte, Pieter Lodewijk de (broer): 49
Witte, Witte Corneliszoon de: 124
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Witte Tulling, advocaat: 93
Witte van Haemstede de: 10
Witte van Zuylekom, M. de: zie Zuylekom, van
Wolland, François de: 49
Wolodimir, Ordre van St.: 48
Yorke, Joseph: 74
Z.D.H. (zijne Doorluchtige Hoogheid) zie Willem V
Z.V.N., Mejufvrouw (Van Zuylen van Nijeveld?): 71-72
Zehender, Jacob: 26, 128, 1'49
Zelder van Beveren, G. van: 23, 125, 141
Ziesenes, Anthonie: 50
Zitsers de la Rue: 82
Zoodaar, Wilhelmina: 26
Zoutman, Johan Arnold: 74
Zuchtelen: 48
Zuchtelen, van, generaal: 141
Zuylekom, Anna Hendrietta (zusje): 27
Zuylekom, Frederik van (halfbroer): 147
Zuylekom, Jan van (vader): 27, 149
Zuylekom, Lodewijk van (halfbroer): 143, 145, 147
Zuylekom, Maria van: 8, 27-28, 30, 32-36, 139, 143, 146, 149, 151, 154
Zuylekom, Maria (zusje): 27
Zuylekom, Theodora Aletta (zusje): 27
Zweertz: 13
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