
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 Omstandig verhaal van alles wat mij in den loop van dertien achtereenvolgende dagenoverkomen is, bij gelegenheid van den inval der Pruissische Troepenin ons land in de maand September van den jare 1787, door C.W. Maan,toen schoolonderwijzer te Vreeland,                                           &quot;., thans in het Ger. Burg. Weeshuis te Rotterdam/'                ' Onder de al de merkwaardige gebeurenissen, die er omtrent dehelft van de maand September 1787 en vervolgens, hebben plaatsgehad, bij gelegenheid van den inval der Pruissische Troepen, in onsland, is, hetgene mij zelven overkomen is, belangrijk genoeg, om hetaan de vergetenis te onttrekken, en der moeite wel waardig, om dooreen verhaal daarvan, hetzelve in het geheugen mijner vrienden, voor-al mijner kinderen, indien God hen in het leven laat, te bewaren - hetbestuur der voorzienigheid te eerbiedigen - met dankbare erkentenisGods zorgende goedheid over mij, in dien

donkeren weg op te merken,en te geloven, dat alles, wat Gods hand over ons beschikt. Hij hetzelvekan dienstbaar maken aan ons geluk, en het kwade, hoe smartelijkdan ook, kan doen medewerken ten goede. Eer ik tot het verhaal zelve overga, dien ik tot beter begrip van hetgebeurde, het een en ander vooraf te zeggen: 1. Dat er te dier tijd een aanmerkelijk verschil plaats had tusschen dedenk- en handelwijs van zeer vele ingezetenen met betrekking tot hetbestuur des Lands. - De eene partij, die grootendeels uit de aanzien-lijksten bestond, verzette zich met al hun vermogen, zelfs met geweldvan wapenen, tegen de toenmalige Stadhouderlijke Regering, waar-door men zich meester maakte van het Bestuur; en den Stadhouder,Prins Willem den Vijfden, noodzaakte, om met zijn geheele Familie * Met naschrift van de redactie.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 21 den Haag te verlaten en de wijk naar elders te nemen. - Dit had voor-namelijk plaats in de jaren 1786 en 1787. De andere partij, te zwakom met eenig goed gevolg hiertegen iets te ondernemen, bleef nietsoverig, dan zich aan het geweld te onderwerpen, en te hopen op denbijstand van hoogere hulp en de krachtdadige medewerking van eenennaburigen vorst. Beide partijen waren bekend, behalven onder verschillende scheld-namen, onder dien van Patriotsche en Prinsche partij. 2.   Dat de Koning van Pruissen op verzoek van den Stadhouder, omzijne vermogende hulp, tot herstel van zijne eer en het wettig bestuur,in het begin van September 1787, daartoe zijne Troepen zond, - diedan ook omstreeks de helft dier maand werkelijk in ons Land ver-schenen, ten getale van omtrent 19.000 man, over welke de Generaalvan Lottum het opperbestuur had. 3.  Dat ik te dier tijd, als schoolonderwijzer fungeerde in de ProvincieUtrecht en wel

op het dorp Vreeland aan de Vecht, omtrent in hetmidden tusschen Amsterdam en Utrecht - aan welken post ook debediening ter begrafenis verbonden is, hetwelk den schoolonderwijzerverplicht, om bij zulk eene gelegenheid, in het zwart gekleed, metmantel en bef, het lijk vooruit te gaan, en de verdere plegtigheden,gelijk in de Steden, te verrigten. 4.   Dat ook hier, zoo wel als door het geheele Land, een genootschapbestond, om zich in den wapenhandel te oefenen - dat ik nu en dan,doch te vergeefs, aanzoek kreeg, om aan het zelve deel te nemen, en,om volstandige weigering, mij meermalen schimp en minachting hebmoeten getroosten. Nu ter zaak: Van tijd tot tijd verscheen en verdween beurtelings het gerucht vande komst der Pruissische Troepen - hoop en vrees wisselden elkandertelkens af; en dat 's morgens waarheid scheen, was 's avonds meestalniets meer dan droombeeld; tot dat Zaterdag den 15. van voorn,maand, deze verblijdende tijding meer zekerheid kreeg; echter nietgeheel vrij

van allen twijfel.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 24 noodig gemaakt had, mij aan de zelve had herinnerd. - Ik maakte mijdan terstond gereed, en ging naar het sterfhuis, hetwelk eenige tredenvoorbij de Vreelandsche Sluis was. - Dicht bij het sterfhuis komende,kwam mij vandaar eene vrouw tegemoet, die mij zeide: dat de begra-fenis waarschijnlijk geen voortging zou hebben, wijl er noch vriendennoch dragers tegenwoordig waren, schoon het reeds meer dan tijdwas; hetwelk mij wegens de algemeene beweging en ontsteltenis zekerniet vreemd voorkwam. Ik dan, mijne komst aldaar tevergeefs ziende, meende terstondweder te huiswaarts te keeren, maar de verkeerde arbeid, en hetvruchteloos geweld om de sluizen te openen, hield mij hier eenigeoogenblikken staande, en wel naast den kolonel, die, welke bevelenhij ook gaf, zich telkens zag te leurgesteld. - Hoe vele handen hierook aan het werk waren; hoe, en op welk eene wijs zij hunne poging-en

vernieuwden, alles was vergeefs. - De man die dit anders alleenverrigt, was afwezig. - Dan, terwijl men hier nog druk bezig was,kwam een sergeant den kolonel aanzeggen, of liever hij schreeuwdehem toe: Kolonel! daar komen de Pruissen! en zijn al zeer nabij! -Oogenblikkelijk smeten zij hunne breekgereedschappen weg en zoch-ten, de een ginds en de ander herwaarts door de vlugt, ieder eengoed heenkomen. Niet minder beving mij de schrik en ontsteltenis, daar ik zoo veledappere en gewapende krijgslieden zoo spoedig zag wegstuiven ophet enkel geschreeuw: Daar komen de Pruissen! - Bijna op hetzelfdeoogenblik ontdekte ik op eenen geringen afstand 26 Pruissische dra-gonders, die, onder een verfaarlijk geschreeuw met eene onbegrijpe-lijke snelheid op ons dorp kwamen. ... ja ik mag wel zeggen, aan-vliegen; want zulk eene verbazend snelle beweging ging mijne ver-beelding ver te boven. - Op eenen zeer kleinen afstand snelden zijvoorbij mij henen, daar stond ik! -

stom van verwondering en schierbewusteloos van schrik; op eenen zijdweg, die van den grooten wegaf naar de Vreelandsche sluis loopt. Mijne bekommering over vrouw en kinderen stelde mij buitenstaat, om behoorlijk te kunnen overwegen,, wat mij in deze be-naauwende omstandigheden te doen stond. - Op de plaats, waar ikthans was, te blijven, had voor mij de verstandigste keus geweest,hetwelk mij, daarna de uitkomst zoo treffend leerde; maar zulks wasmij op dat oogenblik onmogelijk, en ik nam het dwaze en noodlottige



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 25 besluit, om de Pruissen te volgen, gelijk ik ook deed. - Intusschenwaren zij het dorp genaderd, doch eer zij het nog bereikten, ontmoet-ten zij den tegenstand van dertig gewapende Granadiers, met welkezij in schermutseling kwamen - waarin de Ritmeester der Pruissende twee voorste vingers en den duim werden afgeschoten, en zijnpaard door een bajonetsteek in de borst verschrikt, van onder hemweg, en het dorp in vloog: - daar tegen hadden de Pruissen met pis-tool en pallas verscheiden Granadiers gekwetst, en 10 van dezelvekrijgsgevangenen gemaakt; onder welke er een was, die een kogeldoor het dijbeen was geschoten; waarvan het kleine ronde lapje van^en broek aan de achterzijde van het dijbeen duidelijk liet zien, datde kogel niet slechts in, maar door hetzelve heengegaan was. - Terwijldit met de Pruissen voorviel, was ik tot op den grooten weg genaderdachter de Pruissen, daar ik een Heer met zijn knecht, beide te

paard,ontmoette, en aan welke ik vroeg, of ik hier ook buiten gevaar was?Beide verzekerden mij van ja; waarom ik dan daar ook bleef om denverderen uitslag af te wachten. Van dit tijdstip af nam het treurige, vernederende en smartelijkevan mijne omstandigheden eenen aanvang. - Hier behaagde het devrijmachtige beschikken van het menschelijk lot dien duisteren enraadselachtigen weg met mij in te slaan, die mij blootstelde aan bal-dadige mishandelingen; honende schimp; grievende smaad; leugen-achtige aantijgingen - aan afmattende vermoeijenissen en ongemak-ken van verschillenden aard; en hierbij kwam het schrikverwekkendevan alles wat mij omringde, van alles wat ik hoorde en zag. - Angsten schrik beklemden dagelijks mijn hart met eene doodelijke be-naauwdheid. - En de nacht, in plaats van eenige rust en verkwikkingaan te brengen, vermenigvuldigde mijne zwarigheden, en teekende dieals zwarte bergen aan mijne gespannen verbeelding, onder eene pijn-lijke onzekerheid, hoelang

en hooggaande dit alles duren en rijzenmoest, en wat er van mij en de mijnen eindelijk moest worden. -Onder zoo veel uit - en inwendig lijden kon het niet anders, of moesthet verslinden van mijne levenskracht, vermagering en verzwakkingtengevolge hebben. - Echter moet ik tot eer van mijnen God en uitdankbaar gevoel van verpligting, erkennen, dat Hij mij onder zooveel leed en verdriet staande hield. - Harten en handen van eenigemenschen bewoog, om werkelijk deel te nemen in mijnen smartvoUen





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 11 schen den eersten tegenstand hadden ontmoet. - Mijn God! dachtik, wat zal dat worden - heb ik dan zoveel misdaan met hen slechtste volgen? Wat ik ook mogt aanwenden om hen te beduiden, dat zijzich in mijn persoon vergisten - dat ik die man niet was, voor welkezij mij aanzagen, - dat ik niet de Predikant maar de Schoolmeestervan het dorp was - niets kon baten, - zij verstonden mij niet, ofliever, zij wilden mij niet verstaan. - Ik moest mij dus onderwerpen,en hunne uitspraak mij laten welgevallen - weigeren was hier straf-bare misdaad; en er zich tegen verzetten eene doodzonde.&quot;For aus&quot; was het krijgsmansbevel! en dadelijk marcheerden wijvoor de paarden uit, den weg op naar Kortenhoef - een dorp ruimeen uur gaans van Vreeland. Op dezen weg bejegende mij niets bijzonders, dan alleen, dat mijde schrik en angst, eenen onlijdelijken dorst veroorzaakten, die schiermet ieder oogenblik zoo geweldig toenam, dat ik

in weinig tijdnaauwelijks een woord meer spreken kon, en mij reeds begon Voor testellen, dat ik onder den zelven zou hebben moeten bezwijken. - Hetscheppen van eene kleine teug waters uit de sloot langs welke wijgingen werd niet vergund, hoe gaarne ik die ook had willen betalen. Te Kortenhoef hielden wij eenige oogenblikken stil. - Op verzoekvan mijne medegevangenen om wat drinken, bragt eene vrouw eenpot met water - eene andere karnemelk, doch waarvan ik, wegens degraagte der anderen, maar zeer weinig bekomen kon. De Heer .. . Mooij, Schout van het dorp, die mij zeer wel kende, enmet mij eenstemmig dacht over de omstandigheden der tijden, verwon-derde zich zeer, dat hij mij onder dien hoop, in zulk eene kleeding, enwel als eenen krijgsgevangenen door de Pruissen zag medevoeren. -Zoo veel de tijd gedoogde, verhaalde ik hem met weinige woorden denzamenloop der omstandigheden van het geval, waarin hij mij zag. -&quot;O: dat is een abuis! - zij hebben U aangezien voor

den Domine&quot;zeide hij en ging terstond naar den Pruissischen Officier, die achterons te paard zat, en met wien- hij zeer bekend scheen te zijn, hem opalle mogelijke wijze en heuschheid verzekerende, dat zij met mij ge-abuseerd waren - dat ik echt Prinsgezind was - en dat hij er voor in-stond, en voor mij borg wilde blijven, indien zij naderhand het tegen-deel mogten ontdekken, hopende mij hierdoor uit hunne handen tekrijgen; wel wetende, dat, als ik in het Leger kwam, er niet veel voormij te verontschuldigen zou vallen. - Doch ook deze pogingen hoe



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 28 welgemeend, waren vruchteloos. - De officier beloofde wel, dat hijmij spoedig weder terug zou zenden, na van het een en ander r&pport tehebben gemaakt, maar het bleef bij belooven en niets meer. - Of SchoutMooij met zijnen Zwager Verhoef ons is gevolgd, om bij den Generaalde getuigenis van den Heer .. .Mooij te bevestigen, zoo als mij nader-hand is verteld, weet ik niet. - Genoeg; er bleef voor mij niets overig,dan de verzekering van mijne vervoering naar het Leger met de her-innering van mijne onschuld en eene stille maar flaauwe hoop opmijnen God. - Hoe meer ik de plaats onzer bestemming naderde, deste meer vemenigvuldigden ook mijne bekommeringen en angstigedenkbeelden als van stap tot stap. Eindelijk kwamen wij over het dorp 's Gravenland op de Hilver-sumsche Heij, daar het Pruissische leger lag. Als door een toverslag,vertoonde zich eensklaps het geheele leger aan ons gezigt. -

Duizendegewapende krijgslieden marcheerden op eenen verren afstand, op envan de hoogten der wijd uitgestrekte Heij, gelijk eene laag drijvendedonderwolk. - Vreesselijk gezigt! Akelig denkbeeld! zoo vele gewa-pende, meestal woeste en redeloze menschen - die allen, mij tot vijan-den, zonder hen immer beleedigd te hebben en van welken ik geenede minste barmhartigheid vragen of hopen durfde. In weinige oogenblikken zag ik mij omringd, eerst door hunnevoornaamsten, en weldra door eene woedende bende, die met hunnepaarden, als dol en razend om mij heen vlogen, en mij knerstandendtoegrijnsde, zoo dat ik geloof, indien hunne woede en verkiezing nietbepaald ware geweest, binnen het gezag der Officieren, dat zij mij,zonder eenig piededogen zouden hebben afgemaakt. - Dan, de God-delijke voorzorg waakte over mijn leven en leide de boosheid dermenschen aan banden. - Op dezen zelfden tijd werden er nog 36 Soldaten, behoorende tothet Regiment Onderwater,

door eenen anderen troep Pruissische, zooik meen in de schans Uitermeer, krijgsgevangen gemaakt, in het Legergebragt - te zamen dus 46 soldaten, en ik alleen als burger. Nog eene kleine hoop! - mijne verbeelding teekende mij den Gene-raal van het Leger als een braaf menschlievend en alleszins billijkman, aan mijnen geest. - Deze, dacht ik, zal spoedig zijne gevangenenkomen zien - deze zal mij hooren en onderzoeken, eer hij mij veroor-deelt; maar hoe deerlijk had ik mij ook hier misrekend! - hij kwamwel spoedig; maar helaas! tot vermeerdering van mijn ongeluk; want.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 29 naauwelijks had ik 5 a 6 woorden gesproken, of gaf mij in goednederduitsch tot antwoord: &quot;Ja, ben je gevangen, dan moet je hang-en&quot; - keerde mij den rug en ging, zeer voldaan over zijn snedig von-nis, zoo van mij af - latende mij aan de baldadigheid en den moedwilvan zijne wreede en ontmenschte Soldaten over. - Mijn God! dacht ik,welke eene aankondiging! - welk eene teleurstelling! - zullen dit mijnlaatste oogenblikken zijn die mij van vrouw en kinderen, van vrien-den en betrekkingen zullen scheiden? - zonder immer in de gelegen-heid geweest te zijn, om hen van mijne onschuld te verzekeren -zonder den laatsten afscheidskus, op hunne bevende lippen en be-traande wangen te mogen drukken. Hoe nabij was ik hier aan de vertwijfeling! - aan het twisten metmijnen formeerder, en het miskennen van mijnen God! - En wie is demensch, die dit bevreemden en bewonderen, - dit berispen en veroor-deelen kan? - hij

kome zelf eens in zulk of dergelijk geval, en oordeledan, wat hij vermag, zonder buitengewone ondersteuning en invloedvan Hem, die weleer tot Paulus zeide: &quot;mijne genade is U genoeg&quot;. -Neen, alleen voor God was dit in mij misdadig, en hoop te mogengelooven, dat Hij mij ook dit menschelijk zwak vergeven en nimmertoerekenen zal. Nadat de Generaal vertrokken was, werd er eene wacht rondom onsgeplaatst; niet zoo zeer om ons tegen verdere mishandelingen te be-veiligen, want die werden, althans ten mijnen opzigte, ruim zookwaadaardig voortgezet. - Hun eerste werk was, mij alles te ontne-men, wat mij door hunne makkers gelaten was, en hen van dienstkonde zijn. - mijn schoen- en broekgespen - mijn zakgeld en zakdoek -mijn rouwmantel en rouwband, tot zelfs den das van mijn hals, moestik overgeven - mijn zakhorlogie was ik reeds kwijt, en de vriendenlijsttot de begrafenis, scheurden zij aan stukken, mogelijk om mij de ge-legenheid ter mijner verdediging, ten eenen male te

benemen, en hetleugenachtige van hunne opgaaf, als Predikant, te bedekken. - Waar-schijnlijk hebben zij dit zelf gevoeld; want zoo dikwijls als ik sprakvan onschuldig te zijn, of die man niet was, die zij meenden, was tel-kens hun antwoord: &quot;Ja, Ja, gij hebt driemaal op ons geschoten;&quot;schoon het waarachtig is, dat ik nimmer eenig schietgeweer heb afge-schoten, waar, wanneer, of om welke reden ook. - Nimmer spraken zijhet laatste tegen, maar waarom dan toch anders het aan stukkenscheuren van de doodceel?





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 31 ik werd dan de Officierskamer uitgedreven en naar de Hoofdwachtgebragt, onder de gemeene soldaten. - Zoodra deze mij zagen, werdmet hunne nieuwsgierigheid tegelijk hunne baldadigheid en moedwilgaande. - in dit lange smalle vertrek, werd ik door hen van den in-gang tot aan het einde van de eene zijde naar de andere gestooten envoortgestuwd, tot dat ik, aan het einde van het vertrek achter eenekagchel, plaats vond op eene bank. - een van de soldaten plaatste zichnaast mij, en nam eene houding aan, als of hij een medelijdend deelnam aan mijn ongeluk: - ik meende hem met weinige woorden, metde omstandigheden van het zelve bekend te maken-: maar spoedigverloor hij zijn geduld - viel mij in de rede, met de vraag: &quot;maar wathebt gij daar om den hals?&quot; tegelijk greep hij de punten van denblaauwen zakdoek, - rukte dien van mijnen hals, en ging, onder hetspotachtig gezegde: &quot;die kan ik ook wel

gebruiken&quot; vaamij af. Vervolgens werden wij allen in eenen kelder gebragt, onder hetPrinselijke Lusthuis. - een klein donker laag gewelfd gat; naauwelijksgroot genoeg om ons allen te bevatten; zonder eenige zitplaats danden kouden, vochtigen en met roode tegels belegden grond. - de dorst,dien ik den geheelen namiddag had moeten doorstaan, was langzamer-hand van zei ven geweken, en had plaats gemaakt voor eenen vrijdringenden honger. - Te 10 uren kwam er een man in den keldermet wit brood om hetzelve aan ons te verkopen - sommige van mijnelotgenooten, die, hun geld hadden mogen behouden of weten te ver-bergen, kochten en aten zeer gretig; doch voor mij__. voor mij, die alles had moeten overgeven, was aan geen koopen te denken, en vande mededeelzaamheid mijner medegevangenen was voor mij niets tehopen, - zij aller^ waren mij ten vijand geworden - en bleef voor mijdus iniets overig, dan geduldig te lijden, wat ik lijden moest, in denheengaanden, man met zijn nog

overgehouden brood, na te zien meteen betraand oog. -r Werktuigelijk. zonder eenig doel of noodzaak,nam ik een mondvolkoud water uit eenen emmer, die bij mij stond,«n dacht: in Gods naam geduld! - Een half uur daarna werd echterdeze zwarigheid voor mij uit den weg geruimd. - een ander mankwam, met gemaakte boterhammen roggenbrood in den kelder, omdie aan ons kosteloos uit te reiken, - gelukkig waren mijne makkersreeds half verzadigd; anders had ik welligt, den geheelen nacht, mijeenen duldeloozen honger moeten getroosten. - Welkom was dus deman, die ten laatsten ook bij mij kwam. - Uit voorzorg, of ik den







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 3^ hoop was een klein mager ventje; vrij proper maar vrij sober in dekleeding, met een rotting in de hand, die, zoo als uit zijne verwaandeen trotsche houding bleek, zich gaarne, mijn Heer hoorde noemen. -Dit windbuiltje dan, was een der voornaamste. - nadat hij mij eenengeruimen tijd, met nijdige oogen en eene dreigende houding, hadaangegrijnsd, met de herhaling van den wensch om mij eens alleente hebben, gelukte het hem, om met een stap voorwaarts, door dewacht heen, mij te kunnen bereiken; en was laag genoeg, om mij, metal de kracht die hij bezat, een slag te willen toebrengen, die, als hijraak geweest was, mij zeker gevoelig zou hebben getroffen; maar daarik denzelven of iets dergelijks had verwacht, ontweek ik dien, en denijdige toeleg van den spijtigen held mislukte volkomen. - misschienwilde hij, door deze heldendaad, zijnen standvastigen ijver voor hethuis van Oranje, voor het oog van de

gansche menigte, zigtbaar aanden dag leggen. - Zeker, eene kloekmoedige verdediging van 's Prin-sen eer. Eenige weken na den afloop van deze gebeurtenis kwammijne vrouw te Amsterdam, en aldaar zeer toevallig in zeker Loge-ment, daar zij van de kasteleins vrouw, ten aanhooren van verschei-dene menschen hoorde verhalen, dat zeker Heer zich in haar bijzijnhad beroemd, dat hij te Utrecht een Patriotschen Domine, die aldaarals krijgsgevangene was gebragt, een duchtige streel met zijnen rottinggegeven had: - waarop mijn vrouw zich bekend maakte en zeide:&quot;dat is geen Domine geweest. Jufvrouw, maar een Schoolmeester, enwel mijn man, die op eene onschuldige wijs: verhalende het voorgeval-lene met mij: door de Pruissen is medegevoerd, en als schuldig isbehandeld geworden; en waarlijk, indien dat zoogenoemde heerschap,zijn laag en nijdig oogmerk had bereikt, zou hij mijn man zeker eenengevoeligen slag hebben toegebragt; welk doel hem echter

volkomenmislukt is, doordien rnijn man denzelven gelukkig is ontweken. - Hijheeft U derhalve eene leugen verteld; waarschijnlijk om eene vertoo-ning te maken van eenen dapperen en kloekmoedigen verdediger vanhet Oranjehuis&quot;. - Zeer vreemd zagen de tegenwoordig zijnde perso-nen elkander aan, en spraken geen woord meer over dat onderwerp. Na dat ik dan aldaar, op verscheidene wijzen was gehoond en be-spot, kwam er. order, dat de 46 Militaire krijgsgevangenen naar hetTuchthuis - en ik op eene kamer in de Linkervleugel van het Raad-huis moesten gebragt worden, niet verre van de plaats daar wij ston-den. - nadat de 46 soldaten vertrokken waren, schaarden zich twee





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 36 mede gevoerd - ook heb ik nooit iets tegen het Stadhouderlijk Bestuurhelpen beramen of ondernemen - in tegendeel, mijne denk- en handel-wijs was altoos en is nog Prinsgezind. - Ik stel mij daarom bloot aanhet naaukeurigst onderzoek.&quot; - Gelukkig nam hij geduld, mij tot hier-toe te hooren, en scheen eenigszins geloof te hechten aan mijne gezeg-den; - althans beide Heeren luisterden oplettend - de Officier haaldezijne schouders op, en zeide, doch in eenen veel zachteren toon: &quot;jadaar kan ik niets aan doen - gij moet naar beneden&quot; - Ik bragt mij hetboosaardig voornemen der omlaag staande soldaten te binnen, en gafmijne vrees dienaangaande den Officier, slechts met eenen oogwenk tekennen, zonder een woord te spreken. - Hij verstond mij volkomen -ging naar den trap, en riep met eene zeer luide stem: &quot;Ik wil niet datiemand dien persoon eenig leed zal doen&quot;- Het eerste bewijs

van deel-neming, dat ik aantrof - en waarlijk, ik geloof, indien het de Voorzie-nigheid niet behaagd had, hier zoo zigtbaar tusschen beide te komen,daar ik nu tegen de bajonetten in moest, dat ik er voor ditmaal nietzoo gunstig zou zijn afgekomen - de beide Heeren lieten mij vooraf-gaan en zij volgden. - beneden komende, waagden het de soldatennaauwelijks mij aan te zien, veel minder mij te beleedigen. - EenPiquet van zes Grenadiers sloot mij in - twee ter wederzijden - een:voor en een achter mij, in volle wapenrusting, en zoo ging het eenengeruimen tijd straat in straat uit, de stad door. - Onder elke eerepoortmoest ik &quot;Oranje boven!&quot; roepen. - Voor mij wel geene beleediging,maar in het oordeel van de menigte, die mij omringde en uitjouwde,eene waarlijk diepe vernedering. - nog een en ander had ik op dezenweg te lijden. - schelden en razenlagchen en spotten, en het spuwenin mijn aangezigt, wisselden elkander af. - Onder anderen ontmoettemij eenen afgelosten

soldaat, met zijnen Korporaal, die door het piketheen drong, met oogmerk, om mij eenen gevoeligen stomp met devuist in het aangezigt toe te brengen, hetwelk hem echter in zoovermislukte, dat de slag slechs even mijne wang trof, en hij alzoo doormijne ontwijking, zijn boosaardig doel miste. - Eindelijk kwamen wij aan het Tuchthuis, de plaats mijner bestem-ming. - De schildwacht aan den ingang van dit verblijf, onderzochtmij, of ik nog iets bij mij had, dat hem aanstond; maar niets vindende,greep hij mij vergaand bij den arm, en smeet mij naar binnen.Nu was ik, tenminste voor opanbare beleedigingen, eenigszins veilig.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 37 en zag dit anders zoo akelig verblijf in zeker opzigt als eene schuil-plaats voor mij aan. Eene kleine binnenplaats met een eng vertrek, en in hetzelve eeneschuins afloopende brits tot slaapplaats, en niets meer, was ons dag-en nachtverblijf - hier vond ik de 46 krijgsgevangenen weder, vanwelken mij sommige toegraauwden: &quot;jou Bi.... 'tis jou en eenander zijn schuld, dat wij hier zijn&quot; - mij verdedigen was hen beleedi-gen, en meer en meerjegens mij verbitteren - ik zweeg stil. - ik zonder-de mij, zoo veel mogelijk van den hoop af, om mijn waarlijk bekla-genswaardig lot in stilheid na te denken. Het dankbaar gevoel, van verpligting en de erkentenis van dekracht en ondersteuning onder zoo veel druk en lijden, werd ver-drongen door het bange vooruitzigt, van hetgene mij nog te duchtenstond. - Bergen van zwarigheden stapelden zich opeen, en gunden mijgeen oogenblik om tusschen dezelve door te zien, op de verwachtingdat

God, die toch getuige was van mijne onschuld voor menschen,mij eindelijk zoude redden uit alle mijne benaauwheden. - Ik zonk ensmolt weg in tranen, als de gedachten aan vrouw en kinderen zich aanmijnen geest vei-nieuwden.... Op zulk eenen verren afstand van hunverwijderd, en buiten de mogelijkheid te zijn, om iets van hen, of zijvan mij, te vernemen, en. den band, met welken ik zoo naauw aan henverbonden was, zoo jammerlijk te zien verbreken, verscheurden mijhet hart. ' In tusschen naderde de nacht! - de een voor - en de ander na, kwamin het bekrompen nachtverblijf - waarin ik tot hiertoe, in stilte mijnlot had zitten, overdenken. - De vrolijkheid en het gewoel, zoo eigenaan deze soort van menschen, beurde mij eenigszins op, ten minstegaf het aan mijne zwaarmoedigheid eenige verligting; zoo dat ik, bijenkele oogenblikken, mijn verdriet gedeeltelijk kon vergeten. - Watik dien geheelen dag gegeten heb, weet ik niet; ik geloof niets, danalleen het weinige brood, dat ik den vorigen avond in den

kelder uitvoorzorg meerder genomen had, dan ik toen behoefde. Mijne lotgenoten legden zich vrolijk op hunne harde legerplaats:de schuins afloopende houten brits; gedekt met een weinig stroo; terruste neder. - Ik had geene vrijmoedigheid genoeg om mij tusschen heneene Plaats te bezorgen, en was eenigszins weemoedig in mijn binnen-ste, tot dat een hunner mij toeriep: &quot;Kom aan Domine! gij ook&quot; - ikmaakte van deze noodiging spoedig gebruik, en voegde mij tusschen



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 38 hen in. - Daar lagen wij, in onze door en doornatte kleederen, opplanken met een weinig stroo, bloot gesteld aan de koude nachtlucht,zonder eenig deksel. - Door de bekrompenheid van plaats, moestenwij zoo digt in eenliggen, dat wij allen, de borst van den eenen tegenden rug van den anderen moesten drukken, om voor ons allen plaatste vinden. - Een van hun was verpligt, om beurtelings zittende tewaken, en zoo lang sprookjes te vertellen, totdat allen in den slaap wa&quot;ren. - zoodra hij, door den slaap overwonnen, stil zweeg, werd hem,door eenen nog niet slapenden, toegeroepen: &quot;ik slaap nog niet,&quot; enmoest dus van voorafaan, zoo goed hij kon, op nieuw aan het vertel-len. - Eindelijk was alles rondom mij in eene diepe rust. - Ik hoordeniets, dan alleen het nu en dan aflossen van den schildwacht, die onsbewaakte, en... . het dof gebons van mijn kloppend hart. - De slaapscheen mij ook ten

vijand geworden, en weigerde mij slechts eenekleine verpoozing van die akelige denkbeelden, die mijnen geest zoozeer beroerden, en mijne krachten deden wegzinken. Eindelijk ontfermde zich de slaap over mijn lijden, en vaagde dezorg en het verdriet, voor een uur 2 a 3 mij van het hart. De dag brak aan, en met denzelven ook de vrolijkheid en het ge-woel van den vorigen dag. - ook ik verliet mijne harde legerstee met eenzeer pijnlijk gevoel in mijn regter heupbeen, op hetwelk ik den ge-heelen nacht, gelegen had, zoodat ik niet dan gebrekkig gaan kon. -Aan een of twee van de bedaardsten uit den hoop, waagde ik het, omhun geduld te beproeven, en hen bekend te maken met de omstandig-heden van mijne gevangenneming. - Dit gelukte mij volkomen. -Spoedig vertelde het de een aan den anderen, en hierdoor werd hetmisverstand der Pruissen, niet alleen binnen de muren van het Tucht-huis, maar schier door de geheele stad bekend. - niet alleen dit, maarde bijzonderheden

werden met deelneming gehoord, en mijne onschuldgelooft en erkent. Van toen af kregen mijne omstandigheden een geheel ander aan-zien. - De soldaten bejegenden mij meer vriendelijk en bescheiden; zelfsdeelden zij mij van hunne geringe bezitting, zooveel mogelijk, mede.- De Vader van het Tuchthuis stak mij een Gulden in de hand. - Eenegoedhartige vrouw, die mij nimmer gezien had, bragt mij uit eigenbeweging: 's morgens kof f ij, 's middags eene of andere gekookte spijs,en namiddags thee. - Geene andere beweegreden dan ware menschen-liefde, heb ik immer in deze bejaarde en zelve behoeftige vrouw kun-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 39 nen ontdekken: hare zorg strekte zich zelfs tot mijne verschoning uit,en bragt mij, tot dat einde, een zindeHjk, schoon manshemd, van haarman of volwassen zoons. Omtrent drie jaren na mijne bevrijding, heb ik die brave vrouw,zeer toevallig nog eens ontmoet, bij gelegenheid, dat ik op eene reisnaar Amsterdam en Vreeland eenen nacht in Utrecht vertoefde. Desmorgens na mijn ontbijt, stond ik op de stoep van mijn Logement eenpijp te rooken, en dewijl ik nog een paar uren tijd had, eer de Vree-landsche schuit afvoer, tevens te denken, hoe ik dien tijd bestedenzou; - weldra viel mij den wensch en het verlangen in, om het verblijfvan die goede vrouw te mogen weten, en haar een kort bezoek tegeven. - Terwijl ik op een middel daartoe stond te denken, staat z.ijvoor mijne oogen! Zij kende mij terstond, en na eenige oogenblikken, ikhaar ook. - Uit den bij zich hebbende kruiwagen besloot ik, en vernamtevens van haar, dat zij, door het

rijden van vrachten, naar en vande schuitenveren, haar huisgezin trachtte te ondersteunen, bij de on-toereikende manswinsten; en hier door kreeg hare weldadigheid aanmij bewezen eene dubbele waarde. - Wij spraken nog eenigen tijd metelkander over het verledene, - ik bedankte haar nogmaals voor harebelangelooze deelneming in mijn voormalig ongeluk, - stelde haar,zoo veel ik van mijn bijhebbend reisgeld eenigszins afstaan kon, terhand, en nam een zegenend afscheid van die brave en menschlievendevrouw.                                                                           -             -' Nog moet ik met een woord melding maken van eenen persoon, dievrijwillig en werkelijk deelnamen in mijn ongeluk. Vrijdag, en dus de vierde dag na mijne vervoering van Soestdijknaar Utrecht, zag ik een jong maar kloek Militair inkomen: hij wasSergeant en zoo als ik naderhand vernam, had hij het opzigt over deschildwachts, die bij afwisseling aan het Tuchthuis post hadden. -Deze luchthartige maar edelmoedige jongeman kwam

op de plaats,en zoodra hij mij zag, naar mij toe. - &quot;Voorzeker! die man is onschul-dig,&quot; zeide hij - of hij reeds van mij had horen spreken; of waaraanhij dit meende te zien, weet ik niet. - Ondertusschen werd hij in zijnegunstige mening, door de rondom staande soldaten, niet weinig ver-sterkt. - Hij vraagde mij naar de oorzaak en bijzonderheden van mijnongeluk - met weinige woorden verhaalde ik hem het hoofdzakelijke.- Verder: of ik getrouwd was? - Ja, - Of ik kinderen had? - Twee -Of mijn vrouw reeds kennis droeg van mijne tegenwoordige omstan-









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 43 Luitenant in het dorp komen - gaat hem tegemoet en vraagt hem, ofhij ook iets van haar man wist - &quot;Wie is Uw man?&quot; vroeg hij - zijduidde mij uit, en kreeg tot antwoord: &quot;O, die zwartrok is reeds ver-voerd naar Wezel!&quot; - dit berigt, hoe onverwacht en ontzettend ook,had bij haar die uitwerking niet, die men natuurlijk daarvan verwach-ten moest; niet uit gebrek aan belangstelling, maar in het vaste denk-beeld, dat dit onmogelijk waarheid kon zijn, en nam daarom hetmanmoedig besluit, om, het kostte wat het wilde, in eigen persoon,zich van het eene of andere te verzekeren. - nog dien zelfden avondbragt zij alles daartoe in gereedheid > maakte met den man die haarverzeilen zou, en zeer goed hoogduitsch sprak, overleg; en na eenenbijna slapeloozen en doorgezuchten nacht, reden zij maandag morgen te5 ure, door eene koude mistige lucht, van huis naar het Leger, dat nog bijHilversum op de Hei lag. - daar

komende, was zij spoedig omringd doorde Pruissische Officieren, aan welken zij naar mij vernam, en tot hareuiterste verbazing, van hen ten antwoord kreeg: &quot;die Patriot is alweg!&quot; - hevig ontroerd, herhaalde zij het laatste: Al weg? - nog al inhet denkbeeld, dat ook deze het niet regt wisten. - Waar is de gene-raal? - Kan ik dien niet spreken? vroeg zij vrij driftig. - &quot;het is nogwel wat vroeg, maar ik zal zien&quot; - hij ging heen, en kwam spoedigmet den Generaal terug, aan wien zij op dezelfde wijs als te vorennaar mij vernam, maar kreeg ook het zelfde antwoord: &quot;die Patriotis al vervoerd naar Wezel!&quot; - Nu verdween alle twijfel, en te gelijkhare bedaardheid. - de droefheid perste haar eenen vloed van tranenaf; de bewustheid en overtuiging van mijne onschuld maakte haarstout en trotsch - en de beleediging, zoo willekeurig en onverdiend mijaangedaan, deed haar vergeten, met en tot wien zij sprak. In deze hooggespannen vervoering, zeide zij hoofdzakelijk: &quot;zulkeene

onregtvaardige handelwijs kan God niet dulden; maar zal diegewis eens te huis zoeken. - Een man, die bestendig in zijne denk- enhandelwijs, aan de Oranje-partij is getrouw gebleven, op zulk eenwijs te mishandelen, en dat door menschen, naar welke wij zoo reik-halzend hebben verlangd, en met wier komst wij ons zoo zeer hebbenverblijd. - Was mijn man een Patriot, ik zou gezwegen, en mij ge-schaamd hebben, een enkel woord ter zijner verdediging te spreken,maar nu kan noch mag ik zwijgen! - Waar ligt Wezel? en hoe verhier vandaan?&quot; - Deze stoute en mannelijke taal, uitgesproken opeenen vasten en ernstigen toon, onder het storten van eene menigte







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 46 Eer ik met het verhaal hiervan voortga, moet ik nog iets tusschenbeide zeggen, van eene ontmoeting, die mij de goede hand mijns Gods,zoo kennelijk deed zien, en met mijn ontslag in naauw verband stond. Van maandag-middag, toen mijne vrouw van mij afging, tot zater-dag-morgen, vernam ik niets van hetgene zij, ten mijnen voordeeledeed, doch stelde te veel vertrouwen in haar, om te gelooven, dat zijden verderen uitslag, lijdelijk en werkeloos zoude afwachten; en indat vertrouwen heb ik mij, zoo als reeds gemeld is, niet bedrogen. Toen mijne vrouw dan 's maandags middags van mij vertrokkenwas, kwam de Heer Koppen, den volgenden dag, dinsdag namiddag,bij mij in het Tuchthuis. - Ik kende hem niet, doch hij mij zeer wel. -Hij maakte zich bekend, als Schout van Nederhorst den Berg, en zeidemij, zeer verwonderd te zijn, mij hier te vinden; dat hem dit vooreenige dagen al was gezegd, maar mij, in

mijne wijze van denken tewel kende, om daaraan geloof te geven; gedurig in het denkbeeld:dat is abuis; dat zal de Domine van Vreeland zijn; en dat dit dereden was, dat hij mij niet verder een bezoek had gegeven. - Zeg mijtoch eens, zeide hij, wat de aanleidende oorzaak van al dat, voor mijraadselachtige, geweest is; Hoe zijt gij toch in dit ongeluk gekomen.- Ik gaf hem nu, van al het voorgemelde, een opregt verslag. - Naeen oogenblik zwijgens, zeide hij verder: Ik heb de eer en het genoe-gen, Kamerbewaarder te zijn van het Staten CoUegie, en ben voorne-mens, om Uw geval, aan H.H. Mogende in kennis te geven, maar zouniet gaarne zien, dat ik mij naderhand schamen moest, aldaar on-waarheid verteld, of iets achter gehouden te hebben: - Zeg mij dus,of er in Uw tegenwoordig geval iets is, dat U eenigszins schuldigmaakt. - Niets, mijn Heer! gaf ik tot antwoord. Gij kunt U volkomenverzekerd houden, dat ik, zelfs met geen schijn van waarheid, kanbeschuldigd worden van

eenigen misslag, hoe gering ook. - maarhernam Hij, het algemeen gerucht, wil toch, dat gij drie malen op dePruissen geschoten hebt. - met even zoo weinig moeite, zeide ik, kanmen van mij zeggen, dat ik drie Pruissen heb doodgeschoten, welkverwijt ik, bij mijne overbrenging van het Stadhuis naar het Tucht-huis, mij heb hooren toegraauwen: &quot;Kijk! daar gaat hij! die heeft driePruissen doodgeschoten!&quot; Daar het echter waarachtig is, dat ik nooiteenig schietgeweer, klein of groot, van welk eenen aard ook, hebafgeschoten - en hoe dwaas en onzinnig zou het geweest zijn, mijalleen, tegen 26 gewapende Dragonders te willen verzetten, want, Qp





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 4S wenscht oogenblik! zoo lang door mij verlangd; dat mij aan God enaan mij zelven terug gaf. - Schaamte, diepe schaamte boog mij voorGod, wegens het verdenken, van zijnen goeden en genegen wil, ommij te helpen en te redden - wegens biddeloosheid in zooveel gevaaren bezwaar - wegens het hechten en blijven hangen aan tweede oor-zaken, en gebrek aan onderwerping, in dezen moeijelijken en smart-vollen weg. - Gelukkig! dat deze oogenblikken niet zeer menigvuldigof langdurig waren geweest. - en nu ik de goede hand mijns Gods, zoozigtbaar tot mijne redding aanvankelijk zag uitgestrekt. - nu ik alles,door zijn voorzienig bestuur, zag medewerken tot mijne bevrijding,en de blijken zijner blijvende zorg, zoo kennelijk ondervond, waseene dankbare erkentenis, en verdere aanbeveling van mijn lot enweg, mijne eerste en voornaamste bezigheid. Het duurde niet lang, toen de huisknecht bij mij kwam met

tabaken pijpen, en tevens met de vraag, of ik nog iets anders behoefde?Niets mijn vriend! - De Jufvrouw laat U vragen, zeide hij, of gij ookeen of ander boek begeert? - O ja! zeer gaarne, zeide ik. - en evenalsof die goede vrouw, mijnen smaak had kunnen raden, zond zij mij,een der drie deelen van Newton's Cardiphonia of gemeenzame brie-ven - een Boek, zoo juist geschikt voor mijne toenmalige omstandig-heden. - Ik beproefde het lezen, maar - vruchteloos. - De blijdschap,ingenomenheid, en het dankbaar gevoel, wegens de schielijke engunstige verandering in mijne omstandigheden, hielden mij zoo zeeropgetogen, dat, alles wat ik las, zoo spoedig was vergeten als gelezen,en moest dus hetzelve uitstellen tot bedaardere oogenblikken. - Iksloot het boek, - trachtte mij te verpoozen, door niets te denken -niets te willen - niets te doen - maar ook dit was buiten mijne bere-kening. - Zoodra ik mij aan alles meende te onttrekken, even zoospoedig was ik tegen mijnen wil, in dezelfde

spanning. Het werd laat in den avond, - men bragt mij mijn avondeten, enna een dankbaar gebruik, beloofde ik mij eene stille en aangenamerust; maar ook daarin had ik mij vergist - mogelijk hadden de tienvorige, bijna slaapelooze nachten, mij aan den slaap ontwend. - maarneen - dezelfde denkbeelden, die mij bij dag, zoo druk bezig hielden,woelden en vlogen aanhoudend mij door den geest, en ontnamen mijde helft van mijne nachtelijke rust. - Ik ontwaakte 's morgens, gelijkvoorheen, vroegtijdig, doch zonder die kwellende en pijnlijke herin-nering, van mijnen rampspoedigen toestand, - Een uur voor en een





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 50 waarlijk, op dat oogenblik was ik reeds vrij, zonder daarvan, zelfs inhet minste, iets te weten.                                                    , . Van maandag middag tot zaturdag morgen, had ik niets van mijnevrouw, noch van hare moeijelijke werkzaamheden, ter mijner bevrij-ding, iets vernomen; maar ook des te verrassender en aangenamer wasdezen morgen, hare komst bij mij. Nadat ik 's morgens ontbeten en mij tot lezen geschikt had, kwamSchout Blikman mij vragen, of ik niet verlangde om mijn vrouw tezien? - O, mijn Heer! Indien ik dat geluk mogt hebben! - Volg mijdan maar, zeide hij - ik volgde - mijn hart sloeg mij geweldig, maarvan blijdschap. - Benedenkomende, vond ik haar, met mijn zoontje,in de zelfde kamer daar ik daags te voren, door de vier voornoemdeHeeren, zoo minzaam was ontvangen. - Vrij driftig vlogen wij elkander in de armen! - Huppelende sprong de kleine om ons heen, -langzamerhand bedaarde

de aandoening van deze verrassende ont-moeting: en nu verhaalde zij mij, wat zij, ter mijner bevrijding, inhet Pruissische Leger had te werk gesteld. - Dat zij niet voor Vrijdagnamiddag, den ontslagbrief had ontvangen - dat zij met denzelven,'s avonds te tien uren in de Vreelandsche Schuit was gegaan, enhedenmorgen vroeg, dien reeds had vertoond aan den Hertog vanBrunswijk - dat zijne Excellentie den brief gehouden, en verzocht had,dat ik, voor mijn vertrek, den zei ven bij Hem wilde afhalen. - EenSergeant, door den Hertog afgezonden aan den Heer Blikman, metschriftelijken last, om mij uit de Gijzeling te ontslaan, stond buiten hethuis, doch ongewapend, op mijne komst te wachten, om mij derwaartste geleiden. - daar komende, moest ik mijne geschiedenis, nog eensverhalen, die Hij met deelneming scheen aan te hooren, en zeide, datdit zeker een misverstand was geweest - dat het, bij zulke omstandig-heden, moeijelijk, en meestal onmogelijk is, zich van de

waarheideener zaak verzekerd te houden, en iedere verontschuldiging te latengelden: wel ongelukkig voor hem die dit treft, maar aan den anderenkant, niet wel te voorkomen. - met den wensch, dat ik voor zulkeonaangename ontmoetingen, in het vervolg, mogt bewaard blijven,gaf Hij mij den Pruissischen ontslagbrief over, en ik vertrok. Na een dankend en zegenend afscheid genomen te hebben van denHeer Blikman en zijne huisgenooten, benevens anderen, die door deel-neming in mijn ongeval, het hunne hadden toegebragt, vertrokkenwij, 's middags te 12' uren, met de Vreelandsche schuit, te huiswaarts.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 51 Met blijdschap werd ik aldaar ontvangen - elk der burgers vanVreeland, bevlijtigde zich, om door een hartelijk welkom, hunne blijd-schap en genoegen zigtbaar te toonen, terwijl de Heer van Dam, mijmet het middagmaal verwachtte, en mij daar door uitnemend ver-kwikte. De volgende week, bragt ik door, met bezoeken af te leggen, en hetverhalen van hetgene mij, staande mijne afwezigheid, was bejegend. Intusschen waren de gebeurtenissen van den dag bedaarder, en hetdoortrekken der Pruissische troepen was aanmerkelijk verminderd:en terwijl de Predikant Gibbon nogal afwezig bleef, dacht ik, degemeente geen ondienst te zullen doen, den eerstvolgenden zondag,door het lezen van eenige Hoofdstukken uit den Bijbel, en het geza-menlijk zingen van eenige Psalmen, daartoe door mij gekozen, dengewonen openbaren godsdienst te vervangen, echter met voorkennisen goedvinden van den kerkeraad, die daarin dan ook

gereedelijkbewilligde. - Alles liep naar genoegen van de gemeente af, en hetoverige van den dag, bragt ik, met vrouw en kinderen, daartoe ver-zocht, door, op het Buiten van den Heer Feddering. Den volgenden dag, ving ik mijne gewone bezigheden weder aan,onder het genot van eene bestendige gezondheid, niettegenstaande,zoo vele ongemakken en vermoeijenissen, zoo veel leed en droefheid,- zoo veel angst en bekommering te hebben doorgestaan, waaraan ikanders de nadeelige gevolgen, natuurlijk moest duchten en verwach-ten, en echter ben verschoond gebleven. Omtrent twee maanden na den afloop van deze gebeurtenis, werdik, tot Schoolonderwijzer beroepen in mijne geboorteplaats Rotter-dam en aldaar in het Gereformeerde BurgerWeeshuis - het Huismijner opvoeding; in hetwelk ik, na het overlijden mijner Ouderen,op den 22: van April 1764 in den Ouderdom van ruim 6 jaren, doormijne Familie, werd gebragt, en, ruim 16 jaren, de weldadige zorg,van Gods wijze en goede

voorzienigheid, heb genoten. - Een Huis,waaraan ik niet, dan met dankbaar gevoel, en erkentenis van mijneverpligting kan gedenken. - Waarin ik het eerste onderwijs, ter ont-wikkeling mijner vermogens genoten, en al spoedig gedeeld heb, inde bevordering tot de voornaamste posten en voorregten in dit Huis,met voorbijgaan van anderen - en nu, terwijl ik deze gebeurtenis her-schrijf, reeds meer dan 37 jaren, de eer en het genoegen heb gehad, inde hand der voorzienigheid, werkzaam te mogen zijn, in het weten-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 52 schappelijk onderwijs aan, en de beschaving en opvoeding van zoovele jongelieden, die van tijd tot tijd, aan mijne zorg, in dit opzigtwaren toevertrouwd, en waarvan ik hoop te mogen gelooven, dat ik,onder al het gevoel van gebrek en tekortkomen, echter ook iets hebmogen toebrengen, aan het geluk en de welvaart van zoo velen, diemet mij, in een vroegtijdig verscheiden van hunne Ouders, hebbenmoeten deelen. Dit omstandig en eenvoudig verhaal, van hetgene mij in de maandSeptember 1787, onder het hooge bestuur der voorzienigheid, weder-varen is, rekende ik mij, aan mijne Kinderen en Kindskinderen ver-pligt, tot eene blijvende gedachtenis, aan den zonderlingen weg vanbeproeving door God met mij gehouden. - Tot eene blijmoedige her-innering, van de meer dan gewone zorg en weldadige beschikkingover mijn lot, bij het ondergaan van zoo veel druk en lijden. - Toteene gevoelige erkentenis van

Gods genadige verschooning, in het dra-gen en dulden van zoo vele gebreken en verkeerdheden, die mij, onderdit alles hebben aangekleefd, en tot eene dankbare beantwoording,aan zijne gunstige uitredding, uit zoo veel bezwaar en gevaar. - maarook tevens, om onder al de rampen en verdrietelijkheden van ditleven, die veelal gevolgen zijn van onze eigene dwaasheid, door eenestille en lijdzame onderwerping, God te eerbiedigen in zijnen weg ente gelooven, dat Hij die slaat, genezen, die doorwondt, ook wederheelen, en al het smartelijke dat ons treft, dienstbaar maken kan, aanons tijdelijk geluk, en vooral aan onze zedelijke opvoeding en vor-ming tot een beter leven. Behaagt het der goede voorzienigheid, deze kleine geschiedenis, enhet schriftelijk verhaal van dezelve daaraan bevordelijk te doen zijn,dan zal mijn doel bereikt - mijne moeite beloond, en deze zonderlingeontmoeting van Gods hand, eene ruime stof zijn van bewondering,dankzegging en aanbidding, tot in de

eeuwigheid. i'                   Nog iets: ' ^ . - -. Kort na mijne gevankelijke wegvoering, had te Vreeland eene ge-beurtenis plaats, die met mijne geschiedenis wel niet regtstreeks in ver-band stond; maar mij, bij mijne terugkomst, zeer verbaasde; en nader-hand menigmaal veelvuldige stof heeft gegeven tot ernstig nadenken.Zij is deze: Op den tweede dag na mijne wegvoering kwamen 500





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1971 54 NASCHRIFT VAN DE REDACTIE: Ons medelid de heer J. N. Rastert was zo vriendelijk ons het in zijnbezit zijnde handschrift van Cornelis Willem Maan voor publicatiein ons Jaarboekje beschikbaar te stellen. Het gebonden handschrift, waarvan de inkt vrij sterk verbleekt is,bestaat uit een titelblad en 116 eenzijdig beschreven bladzijden, metals toevoegsel 5 bladzijden &quot;Nog iets&quot;. Wij hebben gemeend het welwat wijdlopige verhaal onverkort te laten afdrukken om ook de mis-schien nu en dan wat sentimentele sfeer recht te laten wedervaren. Voor de Pruisische veldtocht in Nederland kan nog worden verwe-zen naar: De Pruisen in de Vechtstreek, Jaarboekje Nifterlake 1924, blz. 31; Der preussische Feldzug in Holland 1787, Th. von Troschke, 1875. Tot slot nog enige bijzonderheden aangaande de schrijver en zijnfamilie: Uit het op 29 Januari 1741 gesloten huwelijk van zijn ouders. JanMaan en

Ingetje Swanevelt, werden vier meisjes en twee jongens ge-boren. De doop van het jongste kind Kornelis Willem vinden we op1 December 1757 in de doopregisters van de Gereformeerde gemeentevan Rotterdam vermeld. Na de dood op 12 April 1764 van Jan Maan,weduwnaar van Ingetje Swanevelt, kwam Kornelis Willem in hetGereformeerd Burgerweeshuis terecht. Hij huwde op 1 Mei 1781 metGerritje Kordent, welk huwelijk met kinderen werd gezegend.


