4 Mei 1795
Smeekschrift
aan de
Representanten
Des
Frieschen Volks

Vrijheit, Gelijkheit, Broederschap !
Borgers
Met schuldige agting geeft de ondergetekende,
Zamuel de Vries op twee na de oudste soldaat
onder de Friesche Guarde, te kennen hoe ik
eenne reeks van jaaren heb moeten zugten
onder het vloekken, schelden en verdoemen der
Orangie Partij, namelijk als ik maar stil sweeg,
want sprak ik een woord, dat ik niet Hange en Brande
wilde, dat ik zulks voor mijn Overheit overliet,
dan was ik een vreeselijk monster; Had ik bij ongeluk een woord gezeit, van iets, dat ik uit de Courant
had hooren leezen, dan wierd sulks aan den Capitein
aan gebragt, welke mij dan op de Parade dreigde
met stokslagen en de Provoost; voegende daar bij:
dat hij mij die verdomde Fransen wel uit de kop
zouwde krijgen: Hier bij kwamen, ongeveer 2 ½ jaar
geleden, mijn ongelukkig tweede huwelijk, het welk
mij ook een tweede hel wierde, zo dat ik duizend maal
om den dood wenschte, zodat ik eindelijk ( na
een jammerlijke zamenleving en na het hatelijk
veelmaal zeggen, dat ik de deur zoude uitgaan
en zoeken een kwartier, hetwelk zij mij zelf
dikwels noemden) in een kwartier ben gegaan
daar ik twee gulden, in de kost, moest geeve;
Dat ongeveer anderhalf jaar geduur hebbende
vervolgd zij mij op een ander manier, namelijk
bij mij Overste, om mijn halve Tractement
hetwelk haar ook gelukte; laatende de Overste mij
alle weken 14 stuivers afhouden; schoon ik meende
dat de Overste niets over mijn Huwelijkszaaken
of over mijn Staate Tractement te zeggen hadde;
Nu ben ik geheel verlegen; want bij mijn vol
Tractement moet ik nog zo veel Plagsnijden als ik kan
zal ik leeve.
(tweede blad)

Ik heb mij toen bij mijn Overste daar over beklaagt.
Die zeide tegens mij, ik moest naar den President
Van de Magistraat gaan. Ik ging daar op naar
Viersen, zeide mij, het was zijn zaak niet;
Ik ging daar op weer na mijn Overste, zeide mijn
bescheid, zeggende voorders, dat ik zo niet konde leeve
of ik moest steele; en kreeg ten antwoord, dat dat
zijn zaak niet was; en deed de deur toe.
Dat heeft ten gevolge dat ik in schulden geraaken
en daar te boven dat de kaptein mij nog wel eens
dreigt na de Provoost te zenden voor 15 dagen,
aan handen en voeten krom gesloten schoon ik niets
kwaads doe . . . .Dat mijn leven mij verdriet;

en de lang gewenschte en nu verkregen vrijheid,
mij tot slavernij en tot een vloek verstrekt.
Eindelijk, gepasseerde Vrijdag, den eersten Maij,
de leening ontvangende, zeide ik weer tegens den
Kaptein dat ik zo niet leeve konde of ik moest
steelen; want die korte mij 18 Sts. af, in plaats
van 14, okdat ik 14 dagen mijn vol Tractement
had ontvangen; dit heete dus 28 Sts. agterstalling,
anders was mij, zedert Nieuw Jaar, en dus vier
maanden, alle weken 14 Sts. afgekort. Daar op
zeide de Captein dat hij dat niet helpen kon,
dat ik na de Overste moest gaan, en na de
Municipaliteit; Daar op wierde ik moeijlijk
en ging weg; twee van mijn Cameraaden, zijnde
de eene Kasper Schepens en de tweede Lambart
Zermon, vragende of zij met mij wilden gaan
welke ja antwoorden; ging ik met hen na mijn
vrouw; met oogmerk haar te zeggen, dat ik over
agt dagen voornemens was bij haar te komen;
Indien zij te vreden wilde zijn wanneer ik haar
alle weeken mijn volle Tractement te huis bragte
dat zij dan, indien zij schuld gemaakt hadde, zulks
eerst moeste betaale; en dat ik ook zoude aan
een ijder bekent maken van haar niet te borgen,
want ik zulks niet wilde of konde betaalen.
Waar op zijn antwoorde, dat haar zulks
Geheel niet voegde; maar dat ik boven mijn
Trac
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Het eerste jaar
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Tractement nog moest zorgen voor Huishuur
. . . . . Turf en zulks meerder extraordianaur
. . . . . . . . . . ik haar de onmogelijkheit daar van
. . . . . . . . . .; zeide zij trouwens geheel niet
met mij te willen woonen. Hier over meer
woorden, van den zelve Natuur, vallende zijn
alle, door mijn Cameraaden aangehoord; waarom
zij dit ook getuigen de waarheid te zijn
en hebben dit daarom ook met hunne handen
ondertekend.
Dit is mijn vriendelijk verzoek en
mijn noodlijdende beede, van Uwlieden
geholpen te worden; door aan mijn Overste
te ordineeren, van aan mijn mijn vol
Tractement te laten toekomen als mijn
wettig Eigendom. NB; na mijn gedrag
mag vrijelijk, bij alle braave menschen welke
wij kennen, van mijn jeugd af aan, onderzoek worden gedaan.
Hier (mede) blijve ik, na toewensching van
Heil en Broederschap, zoldaat
onder de Friesche Guarde
Samuel de Vries
L.M.Sermon
Dit is + Kasper Schepens
eigen gezette merk.

