
het paleis tevens thesaurier-generaal van de
kroon, den heer Smissaert, *) over de laatste
uren die hij voor 's konings vlucht bij Z. M.
doorbracht. Hoewel deze aanteekeningen
in ouderwetschen trant geschreven zijn, zullen
we, stijl en spelling onveranderd latende,
den heer Smissaert thans het woord geven

„Hadden 's middags bij den koning gegeten :
de ministers v. d. Capellen en Mollerus welke

mevrouw hunne opwachting kwamen maken.
Naa de gewone billard partij waaraan een
ieder moest deelnemen begaf men zich naar
't salon en de koning zette zich te speelen
met gezegde landdrost en zijn vrouw bene-
vens Mevrouw de Boubert. Ik onderhield
mij de geheele avond met doctor Steefeland
totdat Mevrouw de Boubert de jonge Prins
naa bed geleidende de Koning mij gebood

SI.AAI'VKRTREK VAN KONING I.CIDEWIJK NAI'OI.KON IN 11KT I'AVIIJOEN TE HAARLEM.

in den namiddag weder vertrokken waren,
wanneer de Landdrost van Styrum en

*) Marinus Adriaan Perpetuus Smissaert werd geboren
te Utrecht II Nov. 1773 en overleed te Banka 1 Nov.
1819. Na de inlijving in 1S11 werd hij te Zwolle aange-
steld tot „Kntreposeur principal des tabacs fabriquês".

In 1813 was hij kolonel der Nationale Garde van het
Departement der Monden van den Vsel en in 1817 vertrok
hij naar Indie, waar hij Inspecteur-generaal der mijnen op
Banka en Iiiliton werd.

Zijn aanteekeningen werden welwillend te mijner be-
schikking gesteld door zijn achterkleinzoon Jlir. S. A. E.
L. Smissaert te 's Gravenhage.
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de kaarten op te necmen. De Koning vroeg
ten half 11 uur een glas limonade, waarin
Dr. Steefeland raadde een glas madera te
doen, waartegen zich Dr. Latour kragtdadig
verzette. De Koning lagtte om de iever
waarmede ieder zijn stelsel verdeedigde doch
zeide mij in 't oor dat ik er Madera in zoude
laten doen, hetwelk als dan ook geschiedde
en door de Koning gebruikt zijnde, gevolgd
was van het breken der partij, naar gewoonte
de tafel van zich schuivende en met een


