Brief van Mattheus Hermanus Vermaas, soldaat, groentenverkoper, werkman, herbergier en
veldwachter, RK gedoopt Naarden 25 september 1787, overleden Vinkeveen 23 februari 1840
zoon van Hendrik Vermaas en en Johanna Hart (Hert), overleden Naarden 14 december 1798;
mogelijk opgenomen geweest in een weeshuis; heeft waarschijnlijk gediend in het Regiment
Pupillen behorende tot de Keizerlijke Garde in garnizoen te Versailles; trouwt Utrecht 30 juli
1817 Hendrika van den Berg;
Bron: gegevens verstrekt door de heer J.C.Bader Sr. te Harmelen.
Koningsberg, Den 10 December 1812
Zeer Geliefde Minnares
Ik kan niet nalaten om uw Deze leteren toe ge
Zenden Hopende dat uw Dezelve in een volmaakte
Staat van Gezondheijd Zal aantreffen wat mij aangaat
ik Ben Goddank weer Gezond Schoon ik drie
Maanden Ziek ben Geweest waar ik verder zal
na toe gaan dat weet ik niet ik heb van J.van
Wees een Brief ontvangen Dog het verwondert mij ten
hoogssten dat ik in dezelde van uw geen Brief vond
Dat doet mij in de Ziel leed gelijk ook van mijn
Lieve Zuster die mij niets geschreven heeft waaar of zij
Blijft of dat Zij verhuist Liewe Heijntje ik zit
voor een Heet Vuur mogelijk zien wij malkaar Nooijt
Meer egter kunt gij versekerd zijn dat ik uw
getrouw blijf tot aan mijn Laatstenogenblik
Waar ik ook na toe mogt.Ten ersten
Tweede blad gij zult altoos de Voogdesse van mijn
hart blijven en Schoon ik op mijn Rijs
hondertmaal in de Gelegenheijd ben geweest
egter heeft Nooijt een ander meijsje mijn kunnen
bekooren ik leef op hoop dat god ons weder
in malkanders armen Zal Voeren en dan zal
Niets als de dood ons van malkander Rukken.
Nog wanneer een dodelijke kogel mij moog
Treffen dan Zal nog nijn Ziel na uw overvliegen
en uw het Laatste het eeuwige Vaarwel
in de ooren fluijsteren. Lieve Heijntje ik
moet afbreken met de Pen dog niet met mijn
hart van Liefde ik omhels uw en mijn Lieve
Zuster Duijsendmaal in mijn gedagten
En blijf zo lang mijn hart klopt en
mijn bloed warm zal zijn uw getrouwe
minnaar M.Vermaas

