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IN WOELIGE TUDEN.

Van 1780~ 1785 waren de Nederlanden in een oorlog
met Engeland qewikkeld, en van den ongelukkigen toestand,
waarin wij toen verkeerden, zocht Keizer [ozef II. tot wiens
erflanden het tegenwoordige Belqie behoorde, partij te trekken,
door van ons de vesting Maastricht en de vrije vaart op de
Schelde af te eischen. Leger en vloot waren dermate ver
waarloosd. dat er eigenwillig overal gewapende burgerwachten
ontstonden. om. wie het wilden, gelegenheid te geven zich in
den wapenhandel te oefenen.

Evenwel, die exercitie-qenootschappen hadden een politiek
tintje en bestonden uit Patriotten.

In een paar woorden is moeilijk te zeggen. wat dat waren.
Men moet dan weten, hoe velen gehoopt hadden, dat inder
tijd prins Willem IV. wien daartoe groote macht gegeven
was, voor eens en voor goed een einde gemaakt zou hebben
aan de drukkende reqenten-reqeerinq. Dit was niet geschied.
Veel te kort had daartoe zijn bewind geduurd, terwijl, zoo
wei door de lange minderjarigheid van zijn opvolger Will em V
als door het weinig energieke in diens karakter, er verder
niets meer van gekomen was.
T oen begonnen vele lieden. vooral uit de ontwikkelde

burgerklasse en aanhanqers van de nieuwe ideeen, te vinden,
dat zoo'n Stadhouder eigenlijk een sta-In-rlen-weq was ter
bereiking van een beteren regeeringsvorm, en sloten zich
dus bij de Staatsgezinden aan, die, maar dan ter vermeerde
ring van eigen macht, liefst geen Stadhouder hadden. Vandaar
dat men onder de Patriotten of Vaderlanders twee schakee
ringen had. een aristocratische en een democratische.
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Tegenover de Patriotten stonden in hoofdzaak de "kleine
luyden", trouw blijvende aan Oranje en door hun teqen
standers minachtend Oranjeklanten of Oranievee genoemd.
De scheldnaam van de Patriotten was Keezen, waarschijnlijk
naar Cornelis [Kees) de Gijselaar, pensionaris van Dordrecht.
Alom in den Iande heerschten verdeeldheid en verwarring

. en daardoor ook in de Staten ~Generaal. In Overijssel en
Groningen werden, evenals in Holland, de Patriotten meester,
in Zeeland en Gelderland de Prinsgezinden. In Friesland
scheidde zich het Patriottisch deel der Staten van de anderen
af en ging afzonderlijk vergaderen. In Utrecht vertoonde
zich iets soortgelijks. Op allerlei wijzen begon men den Prins
te kleineeren. Het dragen van Oranje-lint en het roepen van
Oranje-boven werd strafbaar gesteld. De Staten van Holland
ontnamen den Prins zelfs het commando over Den Haag.
T oen was voor hem de maat vol. Hij verliet Den Haag en
vestigde zijn residentie op het Valkenhof te Nijmegen.

Helaas, dat de burgertwisten tusschen de Oranjeklanten
en de Patriot ten de tusschenkomst van een buitenlandsche
mogendheid ten gevolge hadden. De aanleiding daartoe is
bekend. Prinses Wilhelmina, die den 28en Juni 1787 van
Nijmegen naar Den Haag reisde, werd bij de Goeianver
wellesluis, niet ver van Gouda, op last van de Commissie
van Defensie aangehouden. en eenigen tijd afgezonderd.
Spoedig evenwel werd zij vrijgelaten. De voldoening. welke
de koning van Pruisen vorderde voor de beleediging zijn
zuster aanqedaan, werd echter geweigerd. Want de Patriotti
sche regeerders rekenden vast op den bijstand van Frankrijk.
Door Engeland tegengehouden en zelf te worstelen hebbende
met binnenlandsche troebelen, voorboden van de groote
Fransche omwenteling, kon dit Rijk geen hulp aan de Patri
otten verleenen, en die waren nu op eigen krachten aanqe
wezen om zich te verdedigen tegen een Pruisisch leger van
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20 duizend man, dat ons land binnenrukte. Allerwegen wer
den de Pruisen meer als vrienden dan als vijanden ontvangen,
en op .enkele uitzonderingen na kon de krijqsmacht der
Keezen nergens stand houden.
Op 27 September 1787 verklaarde ook de regeering van

Kampen, dat de Prince-vlaq mocht uitgestoken worden. Een
groote ontroering maakte zich van de menschenmassa
meester, die door het luiden van de Stadhuisklok samen
gestroomd was om van de reqenten op de pui van het
Stadhuis het groote nieuws te vernemen, dat het werkelijk
wederom Oranje-boven was.

In de daqen, onmiddellijk volgende op den Patriottentijd,
is er door de bovendrijvende partij heel wat misbruik van
haar macht gemaakt. Allerlei vernederingen moesten de
Patriotten ondergaan en ontzien werd niemand. De stad
Kampen maakte op dezen regeI wel een gunstige uitzonde
ring. Door de wijsheid en gematigdheid van haar regeering
verzekerde zij aan vele patriottische ballingen, die zich hier
met hunne gezinnen vestigden, de grootst mogelijke vrijheid.
Llit het nabije Elburg kwamen de ter dood veroordeelde
burgemeester Rauwenhoff, de voor altijd uit Gelderland ver
bannen stads ~secretaris Mr H. H. Vitrinqa, lid van den
Landdag, secretaris van het Provinciaal College van Gelder
land en afgevaardigde ter Staten-Generaal, en diens lotgenoot
schepen Maurits Sels. In het jaar 1785 had ook de dichter
Willem Hendrik Sels zich om politieke redenen uit Elburg
in Kampen gevestigd. Hij was te Amsterdam boekhouder
van de Wissel bank en auditeur militair van het garnizoen
geweest en had daarna een aantai jaren op zijn landgoed
Dennebroek, bij Barneveld, doorgebracht. Ook Ds Jacobus
Kantelaar vond hier een veilige woonplaats. Deze was te
Almelo in de burgerlijke oneenigheden betrokken geworden
en had deswege in het jaar 1787 van het predikambt afstand
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gedaan. Hi] was een man van voortreffelijke beqaafdheden,
groote qeleerdheid. uitstekend Godqeleerde, bekend dichter
en zeer welsprekend redenaar. De vervolging in Friesland
bracht hier o.m, nog de patriotten van Knijff van Kleffens,
Fontein, Scheltema, de Boer en Meinsma en uit Holland
kwamen prof. de Monchy, Kreek. Dudaar, Blomberg en
Breebaart. Deze vervolgde en van hun middelen van bestaan
'beroofde mannen toonden zich rustige burgers. wars van
iedere gedachte aan samenzwering en rustverstoring. in
tegenstelling met zoovelen hunner lotgenooten. die geen
middelen onbeproefd lieten om' zich te wreken en de be
staande regeering omver te werpen. Kalm maar hoopvol
zagen zij den dag teqemoet, die hen in hun geschonden eer
zou herstellen en oproepen om de hand te helpen slaan aan
de redding van het vaderland. Weldra zouden zij dien dag
beleven: evenwel in een wereldbrand, die men de Fransche
Revolutie genoemd heeft. Eerst bleef het tot dat land be
perkt. Maa~ .... toen sloegen de vlammen over de grenzen
heen en kwamen ze los, de sansculottes, ook op ons vader
land. In het jaar 1793 vermochten wij ze nog terug te
drijven, maar in het jaar 1795 kregen zij een machtigen
bondgenoot in den buitengewoon strengen winter. Met
kanonnen en al trokken de Franschen de bevroren wateren
over en ons land binnen. 18 Januari 1795 week Prins
Willem V over Scheveningen naar Engeland uit, hopende
daardoor zijn yolk een dienst te bewijzen, omdat de Fran
schen oorlog voerden tegen de Souvereinen en niet tegen
hun onderdanen. Intusschen rukte de Fransche generaal
Picheqru steeds verder vooruit en reeds den 1gen Januari
was de omwenteling binnen Amsterdam voltrokken. De
proc!amatie daarvan, die heel wat beloften Inhield, werd nu
ook spoedig in Kampen bekend. Naarmate de Franschen
vorderden, steeg de spanning onder de burgerij met den dag
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en het uur. De patriotten hielden reeds heel in het geheim
afzonderlijke samenkomsten. Deze burqer-qezelschappen ston
den in de beste verstandhouding tot elkander. Een commissie
werd benoemd, belast met het vormen van een geschikt plan.
om. zoodra de omstandigheden daartoe gunstig zouden zijn,
in onze stad de revolutie te bewerken.

Maar ook de stadsregeering was paraat en vastbesloten in
deze hoogst moeiliike en zorgvolle dagen de snel naderende
revolutiegolf op tactische wijze in de juiste richting te voeren
en rust en veiligheid in de stad te handhaven. Heel gevoelig
reageerde het regeeringsapparaat op iedere opkornende be
weging en zoo bleven ook de handelingen van de burger
gezelschappen der regeering niet onbekend.

28 Januari, natuurlijk des avonds, waren de verschillende qe
zelschappen weder bijeen om het voorloopig rapport van de
commissie te bespreken, toen, tot niet geringe verbazing van de
patriotten, de procureur Evers binnentrad en de verrassende
mededeeling deed, "dat hij uit naam van Burgemeesteren
"kwam zeggen, hoe het aan de regeering niet onbekend was.
"dat de aanwezige burgers voornemens waren de revolutie te
"bewerken, dat derhalve de regeering mits dezen liet verzeke
"ren. dat zij er zich niet tegen zou verzetten, maar vee! meer
"wenschte. dat zulks zoo spoedig mogelijk mocht geschieden".

Nog dienzelfden avond werd in de Broederkerk door een
ontelbare menigte een Comite-Revoluttonnair gekozen en den
volgenden morgen om 9 uur waren aile burgers alweer in
deze Kerk bijeen om het ontwerp van een verandering van
het stedelijk bestuur aan te hooren. Natuurlijk konden de
aanwezigen hun goed- of afkeuring te kennen qeven, maar
dit Jaatste bleek niet noodig.

Om elf uur had de plechtige ontvangst van het Comite
Revolutlonnair op het Sradhuis plaats. In de Raadzaal binnen
geleid, hield burger Kantelaar een toespraak tot de leden van
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den Magistraat en tot het College van de Gezworene Ge
meente, dat in een nevenvertrek vergaderde, waarna hij in
naam van het Yolk de leden van hunne posten vervallen
verklaarde. Daarop antwoordden de voorzitters van de beide
Colleges, dat de leden bereid waren zich naar den wil des
Yolks te voegen en hunne posten neder te leggen.

Inmidde1s waren alle burgers in de Bovenkerk bijeen ge~
roepen om een Voorloopigen Raad te kiezen.
Vroeger ging dat kiezen heel gemakkelijk; men liet dat

alles maar aan de "heeren" over en daarmede uit, maar nu
waren de burgers zelf stemgerechtigd.

Intusschen ging het er in de stad lustig naar toe. Een
ieder had zich getooid met de nationale kokarde en van' de
torens en de openbare gebouwen waaide het rood, wit en
blauw van de Fransche Republiek. De klokkenist Berghuis
zette van den Nieuwen Toren de Marseillaise in en met
groot gejuich werd de prachtig versierde Vrijheidsboom,
door een groote menigte omstuwd, naar de Nieuwe Markt
gevoerd en voor de Hoofdwacht gepla:Qt.

De eene plechtigheid volgde op de andere. 's Middags
om twee uur werd de bevolking door klokge1uialweer voor
het Raadhuis verzame1d. De deuren werden geopend en
daar verscheen her Comite-Revolutionnair op de pui. De
Secretaris Willem Goede trad naar voren en met krachtige
stem riep hij de namen af van de gekozen volksverteqen
woordigers. Het waren de burgers W. F. van Hemert, J. B.
Forsten, D. Ridder, C. W. de Vriese, J. Kantelaar, H. R.
Verhagen, J. J. C. de la Sabloniere, L. C. H. Strubberg,
F. W. Stennekes, T. Bundes, A. Strockel. G. Bondam, W.
Bijsterbos, J. O. van Ingen en de secretarissen: F. L. Ram~
bonnet. A. J. Lemker en J. A. de Mist *). Nu volgde een

*) In een ander geschiedkundig verband hopen wij op dezen kundigen
stads-secretaris van Kampen t.z.t, nader de aandacht te vestigen.
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gloeiende rede. Het ging daarin van vrijheid voor en vrij
heid na. Oat hadden, volgens burger Goede, de menschen
tot nu toe nooit begrepen, want nu eerst wist men; wat de
echte Vrfjheid was. Een luid gejuich steeg op, een compagnie
burgers loste een drievoudig geweersalvo, dat overstemd
werd door het gebulder van het kanon. Het was een treffend
moment en men zag "de traanen der menigte uitbersten,
"waar mede zij den Redenaar, als met teekenen, plechtig be
"looEden: ja, gij zult ons deugdzaani, en door de deugd
"waarlijk vrij, gelijk, verbroederd en gelukkig zien 1"
En zoo kwam de eerste Gemeenteraad van Kampen

tot stand.
Reeds was de zon van den 2gen Januari onderqeqaan, de

zon van het aloude machtige Campen, dat de eeuwen door
zoo prat was gegaan op zijn groote zelfstandigheid en nu
zou afdalen tot een doodgewoon provinciestadje. Toen, het
zal zoo ongeveer vijf tiur zijn geweest, trok een compagnie
Fransche soldaten, met aan het hoofd de generaal Chardon,
de stad binnen. Met gejuich en gezang werden de Fransche
vrienden begroet en de generaal met veel eerbetoon het
Stadhuis binnengeleid. Van dat oogenblik af waren de bur
gers van Kampen geen Nederlanders meer: zij waren Bataven
geworden, bondgenooten van de Fransche Republiek.

Met de staatsomwenteling van het jaar 1795 eindigde het
verbltjf te Kampen van de patriottische ballinqen, die hier
een zevental jaren gastvrijheid hadden genoten, Zij werden
op de meest eervolle wijze in hun woonplaatsen teruqont
vangen en in hun vorige posten hersteld of in andere ver
eerende betrekkingen geplaatst. De Friesche ballingen werden
zelfs onder het lossen van het geschut en groot gejuich te
Leeuwarden binnengehaald. De dichter Willem Hendrik Sels
heeft deze omwenteling niet beleefd. Hij overleed, 49 jaar
oud, den 16en December 1789 te Havelte in Drenthe, waar
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hij zich voor de afwikkeling van zaken ophield en waar hij
ook begraven werd.
Tot degenen die te Kampen bleven behoorde zijn broeder

Maurits Sels, de vroegere schepen van Elburg en ook burger
Kantelaar, die door zijn scherpzinnigheid en gematigdheid
als voorzitter van het Comite-Revolutionnatr zooveel had
bijgedragen tot de rustige ontwikkeling van de politieke
omkeering. Niet dan na lange aarzeling had Kantelaar erin
toegestemd de regeering terzijde te staan; nu zou Kampen
nog eenigen tijd vee! van hem vergen.
Het verstandiqe beleid van de regeering in deze dagen

van woelinq. werd over het algemeen maar matigjes ge~
waardeerd.

De warme Oranje-klanten konden zich moeilijk bij den
gewijzigden toestand aanpassen, hetqeen de. regeering aan
leidinq gaf een waarschuwing te richten tot de "kwaad~
"willige personen, die zich niet ontzien, om door haaren
"hande!ingen de rust en eendracht, die door de teqenwoor
"dige gelukkige omkeering van zaaken thans plaats heeft te
"storen; voornamentliik door zoodanigen haatelijke woorden,
"die ten uitersten de goede ingezetenen en ook die troupes
"die zich thans hinnen deze stad bevinden en aan wie zij
"haare vrijheid te danken hebben, tot erqernisse strekken,
"te qebrutken, als onder andere het roepen van Oranje
"Boven en derqelijke woorden meer .... bij poene dat zij
"zelfs aan der Liive zullen worden gecorrigeerd".
Maar ook de democrat en onder de Patriotten gaven uiting

aan hun ontevredenheid. Na hun jarenlange strijd tegen de
onduldbare Oranje-tyrannte had Kampen bij de omwente!ing
niets gewonnen, meenden zij. "De oude Orange Burgemees~
"teren waren in Patriottische Municipalen herschapen". Tot
hun verwondering werden zelfs de ambtenaren niet uit hun
baantje gestooten, terwijl zi], die er aanspraak op hadden,
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er geheel van werden uitgesloten. Feller en oproeriger
werden de aanvallen op de regeering. die in hun volks
vergadering. onder de zinspreuk "Ter bevestiging van vrij
heid, gelijkheid en broederschap" werden uitgebroed. Ook
in de stad veroorzaakten de volksmenners groot tumult.
Ruiten werden ingegooid en rustige burgers gemolesteerd.
Zelfs werd in het woonhuis van een lid der regeering een
"moordslag" geworpen ..bestaande in "een blikken busse ge~
"vult met een half pont kruid en omwonden met 30 vadem
"touw. dik met pek en harst voorzien, en waaraan gehecht
..of ingezet was een van papier gemaakt pijpje met zunder
..gevuld en welke moordslag was aangestoken en brandende
..doch door een bizonder toeval, aan de bestuurende hand
..der Voorsienigheid aileen toe te schrijven, in desselfs val
..zoo is ter neer qekomen, dat dezelve niet verder heeft
..kunnen aanqaan".
Zondag 8 Maart was de verjaardag van den gevluchten

despoot Wrllem V en op dezen fameusen gedenkdag had
de volksvergadering een burgerfeest georganiseerd teneinde
met groote plechtigheid de Oranjevaandels van het ont
bonden Burgerregiment te verbranden. Aan den vooravond
van het feest werden de vaandels opqeeischt maar door de
regeering herhaaldelijk geweigerd. De qistinq onder het volk
nam hand over hand toe. Een langere weigering kon de
ernstigste gevolgen hebben, zoodat het bestuur tenslotte be
sloot de vaandels ter beschikkinq te stellen. Burger Kantelaar
zou nog eens met klem op dit vandalisme wijzen. Zijn kloeke
rijzige gestalte trok in deze oogenblikken sterk de aandacht.
Zijn zware donkere wenkbrauwen hadden zich tot een ont
roerenden ernst samengetrokken en zijn krachtige stem klonk
zieldoordringend ... Zietdaar. burgers 1 de gevraagde vaandeIs•
..volgens ons besluit ter uwer beschikking gesteld. Handelt
..er zoo mede, dat gij altijd verzekerd kunt zijn, dat het

11
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"gezond verstand en de deugd uwe handelinqen goed zullen
"keuren, in het bijzonder - dit raden wij u als uwe vrien
"den en medeburgers - overweegt wei, of een beuzelachtige
"wraak, op levenlooze dingen uitgeoefend, een vrij en edel
"volk betame, en of deze vaandels, voor zooverre zij van
"eenige waarde zijn, ook nog zouden kunnen worden ver
"kocht, en tot een aangenaam offer dienen, ter verkwikking
"onzer arme medeburgers, waarvan velen in dezen tijd in
"den bitters ten nood zuchten. Dit alleen moeten wij er nog
"bijvoegen, dat wij gisterenavond, na het scheiden onzer
"vergadering, geinformeerd zijn geworden, dat sommige van
"deze vaandels bijzonder eigendom zijn, en dat wij dus aan
"uw rijp overleg overlaten, welken invloed ook deze infor
"matie op uwe handelingen hebben meet".
Het gevolg van deze toespraak was, dat twee van de

acht vaandeIs naderhand werden teruggebracht. Een van
deze vaandels wordt nog bewaard in de SchepenzaaI van
het Oude Raadhuis.

Doch hierrnede was de zaak niet afgeloopen. De regeering
moest in een nog neteliger positie worden gedrongen. Men
eischte de geweren op van de ontbonden schutterij om tijdens
het festijn daarmede de burgerij te wapenen. De weigering
van het stadsbestuur was voor de heethoofden koren op
hun molen. Onder de zwaarste bedreigingen werd de eisch
herhaald, maar de regeering hield voet bi] stuk. Een conflict
kon niet uitblijven. Reeds was het middernachteIijk uur ver
streken. Nag vergaderde de Municipaliteit. Een golvende
massa van betoogers deinde door de Oudestraat. Ruiten
werden ingegooid. Er werd gejoeld en gefloten. De spanning
was ondraqelijk. Een uur, half twee klonk het van den
Nieuwen Toren. Een loeiende menigte drong op het Stadhuis
aan. Er was geen houden meer aan. Reeds stoven de eerste
rijen naar binnen en "met een hoI gedruisch, waarvan de
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"akeligheid door de stilte des nachts vermeerderd werd", de
trappen op. Een lichte aarzeling voor de RaadzaaI, waarin
de Municipaliteit vergaderde. Dan drong men ook daar
binnen. Nu werd het zelfs den oproerkraaiers te machtig en
met uitgestrekte armen schreeuwden zij: "Toegestaan! toe
"gestaan! Er moet hier niet gemoord worden!" Met groote
moeite gelukte het de razende menigte eenigszins tot bedaren
te brengen en de Raadzaal te doen ontruimen. Een commissie
uit de burgerij werd nu binnenqelaten.' De beschrijving die
zij van den bedenkelijken toestand en het groote gevaar in
de stad gar, deed de regeering besluiten voor den drang der
omstandiqheden te bukken en aan ieder burger, die zulks
wenschte, een geweer uit te reiken.

's Middaqs van dienzelfden 8en Maart 1795 trok een
vroolijke stoet van feestvierenden door de met vlaggen qe
tooide straten. Voorop schreden de vaandeldragers met de
prachtige Oranjevaandels. Dan volgde in de beste stemming
de feestelijk uitgedoste burgerij, vrouwen en mannen, meisjes
en jongens, gesierd met driekleurige cocarden en sjerpen.
Verder de gewapende burgers en niet te verge ten de
Fransche en Bataafsche soldaten, die het geheele repertoire
van Fransche soldatenliedjes ten beste gaven Na den rond
gang door de stad kwam men op de Nieuwe Markt aan.
De vaandels werden bijeengeplaatst en de Fransche Corn
mandant, die in de qeheele geschiedenis van de wapening
der burgerij wel een zeer dubbelzinnige rol had gespeeld,
genoot nu de twijfelachtiqe eer het eerste vaandel in brand
te mogen steken. Onder een luid wraakgejoel ging de gehate
Oranjekleur in vlammen op. Op de asch werd een prachtig
versierde Vrijheidsboom geplant, waaromheen door oud en
jong de carmagnole werd gedanst. Met een groot bal werd
het met weinig betamelijkheid gevierde feest besloten.

Den volgenden dag maakte de voorloopige regeering bij
11*
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publicatie bekend, dat hare leden zich op korten termijn
van hunne posten ontslagen achtten. *)

Kampen ging nu onder het Fransche juk een zwaren
levensstrijd tegen, waarin zij ontzaqlijk zou moeten wor
stelen om het hoofd boven water te houden.

JOH. DON.
Kampen,
in de woeliqe dagen
van September 1938.

*) Burger Kantelaar wenschte zich nu, geheel ontrnoediqd. uit het
openbare leven terug te trekken. Zeer tegen zijn zin maar daartoe ge
dwongen door de behoeften van zijn qezin, aanvaardde hij 28 November
1795 het hem aangeboden secretariaat van onze stad. Ook deze periode
werd voor Kantelaar een groote teleurstelling en op zijn verzoek weI'd hij
in Januari 1796 van dit stedelijk arnbt ontslagen. Toch scheen deze begaafde
man. die als Godgeleerde was opqeleid, voor staatsman geboren te zijn.
Evenals zijn vrienden H. H. Vitringa en J. A. de Mist kreeg hij zitting in
de Nationale Vergadering te 's Gravenhage. Zelfs werd hij tot Voorzitter
van deze Vergadering gekozen in welke functie hij door zijn inzicht, wel
sprekendheid en gevatheid sterk de aandacht trok. Bij de radicale omwen
teling in het jaar 1798 werd Kantelaar in hechtenis genomen en gedurende
6 maanden in de staatsgevangenis opgesloten. Na zijn ontslag trok hij zich
geheel uit het politieke leven terug. Hi] was nog eenigen tijd werkzaam op
een kantoor van commissiehandel en effecten en vestigde zich daarna op
zijn buitengoed Landwijk bij Zwolle. waar hij zich in hoofdzaak aan de
letterkunde heeft gewijd. 7 Juli 1821 overleed deze groote Nederlander op
62-jarigen leeftijd. Hi] werd begraven op het kerkhof op den Agnietenberg
te Zwolle. waar een eenvoudige zerk nog zijn rustplaats aanwijst.




