
Geschiedenis van Kampen.

De 18e eeuw.

Na de dood van Will em III werd de stedelijke regering weer
"vrif; dit bled zo tot 1747. In deze eerste helft van de 18e
eeuw wentelde op het raadhuis het regeringsrad zonder grote
schokken. Evenals in de vorige eeuwen ontmoeten we op
de regeringslijsten voortdurend dezelfde namen. Er waren
regentenfamilies, welker leden gaandeweg in de bestuurspos
ten schoven. Dikwijls hadden ze gestudeerd, vaak waren ze
gegoed, twee omstandigheden die meetelden, want groot was
de keuze van geschikte personen niet en hoog gesalarieerd
waren de regeringsambten evenmin. Op de magistraatlijst van
1702 vinden we de namen: C. H. Lemker, G. H. van Santen,
D. van Romond, R. van Marle, H. ter Burg, G. Erckelens,
A. van Bentheim, R. Ridder, A. W. van de Merwede, G. D.
Daendels, J. R. Steenbergen, M. Coops, The. van Tengbergen
en P. Olycan. De meeste van deze namen vinden we te1kens
weer terug (men vergelijke met de reeds gegeven lijst van
1735), tot zelfs in en na de Franse tijd 1). Er werdin het alqe
meen niet slecht geregeerd. Bovendien oefende de Meente,
hoezeer een gesloten lichaam, een zekere controle uit van de
zijde der burgerij en kon ze, indien nodiq, de Magistraat
zuiveren.
In 1700 wijdt de roededrager B. Arentsen Utenhorst zijn

heilwensen aan deze 36 leden der stedelijke regering. Ook de
predikanten werden in een "weelderige dichtvlaag" bedacht.

Geduchte Heeren van de Meente in 't generaal
Uwen seer geringen Dienaar wenst U altemaal.
In dit van U allen beleefde jaar seventien hondert,
Dat den Hemel noyt ten gnaden over U dondert, .

Afzonderlijke wens en zijn er voor "den oltsten redenrijken
Heer Ohkan", "den edelmoedigen Heer Roeterinck ("Och, dat

1) Zie Kamper Almanak 1954-55, biz. 166/167.
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het hem weI met een brave dame qmck"}", "den zoetvloeyen
den Heere Bisschop", "den in alles wel oordeelenden Heere
Munt", "den prijswaardigen en liberalen Heer Oestrinck"
"den kennelijken Heer Ekelboorn", ..den deftigen Heer Docter
Herweyer ..

Verheven poezie was het niet, maar de regelen des roeden
dragers geven toch wel een kijkje op die weinig bewogen stad
huissfeer, gedrenkt in een gemoedelijkheid, die ook voor later
tijd kenmerkend blijft.

Het begin van de 18e eeuw is in onze geschiedenis bekend
als de tijd der contracten van correspondentie, waarin de stede
lijke regentenfamilies op weloverwogen wijze de te begeven
ambten onder elkaar verdeelden. Niet alles verdient met de
naam corruptie gebrandmerkt te worden, maar vele toegepaste
practijken konden toch niet door de beugel, wanneer men let
op het algemeen belang. Ook van Kampen kennen we zulk een
overeenkomst, nl. "het Contract van onderlinge goede vriend
schap" van 27 Januari 1742. Bij dit convenant werden de veer
tien leden van de Raad gesplitst in twee groepen van zeven
personen. De stads- en provinciale ambten, die de stad te ver
geven had, werden in vijf klassen verdeeld. De benoemden in
elke klasse moesten een bepaalde vergoeding betalen aan de
stad. Bij een vacature lootte men eerst, welke helft de begeving
zou hebben en daarna lootte de gelukkige helft het lid uit, dat
het bedoelde ambt zou begeven. Dit lid droeg dan iemand voor
en de andere leden namen op zich, deze candidatuur te steunen.

Het lidmaatschap van de Raad gaf ook grote voordelen bui
ten de stad. Immers, men werd afgevaardigde naar de Land
dag, afgevaardigde ter Generaliteit, men kon Gecommitteerde
ter Admiraliteit of in de Delftse Kamer der Oost Indische
Compagnie worden en had dan telkens kans op emolumenten
en het uitoefenen van invloed op benoemingen.

In het tweede stadhouderloze tijdperk (1702-1747) hielden
de regenten het heft stevig in handen. Oat ze, wanneer het ge
eist werd, hun gezag op krasse wijze handhaafden, bleek in
1740, toen dokter E. Valek het plan had opgevat om de oude
stadsrechten van Kampen door middel van de drukpers publiek
te maken. Het doel was verrnoedelijk, door de uitgave van een
Corpus JUris Campensis op historische grond de bevoegdheden
der Gezworen Gemeente te versterken en te verrneerderen. Dit
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was niet naar de zin van de Magistraat, die Valek er van
beschuldigde "de wettige reqerinq van het kussen te willen
schoppen". De drukproeven werden in beslag genomen en
Valek bedreigd met arrest en boete. De rust herstelde eerst,
toen het handschrift ingeleverd werd. De invloedrijkste burqe
meester in deze dagen was Joan Beeldsnijdet Steenbergen. In
spotverzen wordt hij Lange Jan en Kampens dwingeland ge~
noemd, ook wel "onze grote Baas".

Drie zonnestanden heeft nu Campen zitten zugten
En met nat betraande oogen, helaas! aangezien,
Hoe dat de onnoozelheid (= onschuld) meet

wijken en vlugten .
Maar enige jaren later wordt "de oude Lucifer gebonst van zijn
troon", Blijkbaar was er toen in de regering tweedracht.
Volgens de schrijver van het "Historisch Verhaal van het

geen te Campen in den jare 1740en 1741is voorqevallen" werd
in 1741bij de maqistraatskeur 'n deel der Gezworen Gemeente
van haar recht uitgesloten. Deze aanslag op de "wettige reprae
sentanten" verwekte echter verzet en in 1743werd de Meente
in haar rechten hersteld en het Vroedschapsbesluit van 1741
uit het Resolutieboek gescheurd en verbrand. We horen nu
reeds beweren .xlat de souverainiteit bij des Volks Repraesen
tanten berust", maar ervaren tevens, dat de Meente een con
tract van correspondentie had opgesteld, waarin de benoe
mingen volgens het lot in vier groepen geschiedde. In 1744
wordt trouwens aangetekend, dat, als enige vacante schout
plaatsen op het platteland vervuld moeten worden, "enige
leden van de Magistraat vooralsnog difficulteren om mede te
tekenen het Convenant, tussen de Heeren van de Maqis
traat onderlinge opgerigt over het begeven so van stads- als
van provinciale ampten op de tour van de stad open vallende".
In 1747bracht de inval der Fransen in het Zuiden der Repu~

bliek evenals in 1672 weer een Oranje aan de regering. De
Friese stadhouder W. K. H. Friso werd in alle gewesten er
kend; op 4 Mei had Kampen zich op Ieestelijke wijze, door
vlagvertoon, klokkenspe1 en geschutvuur van de wallen, voor
Will em IV verklaard. Een burgercompagnie met vliegende
vaandels en slaande trom loste salvo's van het Raadhuis en
het huis van de president-burqemeester. De andere compag~
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nieen herhaalden dit de acht volgende avonden. Toen de Prins
op 11 Mei door Ridderschap en Steden erfstadhouder werd
gemaakt, was er weer Ieest: er werd gelllumineerd en vuurwerk
afgestoken. In vele gewesten ging de verheffing van de Prins
gepaard met een volksbeweging tegen bepaalde misbruiken,
vooral op belastinggebied. In Amsterdam ontstond zelfs het
pachtersoproer, dat gericht was tegen de niet populaire ont
vanger der accijnzen. Ook in Overijssel mopperde de burgerij
over deze belasting; 8 [uni 1748 rnoest de Magistraat de burqe
rij aanrnanen, zich van Ieitelijkheden te onthouden. Op de land
dag te Kampen, in de volgende maand, werden de accijnzen
afgeschaft; de rechten op brandewijn, bier en tabak werden
echter het volgend jaar weer ingevoerd.
Het in 1702 vervallen Regeringsreglement was in 1748weer

van kracht verklaard en bled ook van kracht, teen Will em IV
in 1751 overleed en zijn echtgenote prinses Anna hem als stad
houder opvolgde met de titel van gouvernante. Zoals reeds op,
gemerkt werd, had de stadhouder door dit reglement het recht
der goedkeuring van de meente.. en raadskeuren verkregen.
Omdat de gouvernante zwak van gezondheid was, bestond de
mogelijkheid, dat bij haar overlijden haar zoontje Willem nog
minderjarig zou zijn. Aan wie zou dan de approbatie der keuren
toekomen? Na veel beraadslagen werd in 1755 door Ridder
schap en Steden bepaald, dat in dit qeval de leden van de
Magistraat, die reeds gekozen waren of bij vacature gekozen
zouden worden, gedurende de minderjarigheid van de stad
houder zouden aanblijven. Deze regeling voor het geval van
een voogdij, Reglement van Tutele genoemd, trad in 1759 in
werking. Het was echter niet goedgekeurd en zelfs bestreden
door een grote meerderheid in de Gezworen Gemeente te
Kampen, 27 van de 36 leden. Men beqreep, dat de Magistraat
door het reglement Ieltelijk voor lange tijd gecontinueerd werd.
In Januari 1759, enige dagen voor de dood der Prmses, had de
Raadskeus plaats en waren twee nieuwe meensmannen ge
kozen. De approbatie geschiedde nu door Ridderschap en Ste
den. Deze goedkeuring werd echter, als strijdig met de aloude
stadswetten, door de Gezworen Gemeente verworpen. In April
verklaart de Meente, "die de burgerij repraesenteerd", dat de
raadskeuze gehee1 vrij behoort te zijn; hoe zou men anders
kunnen onderzoeken, of de burqemeesters de stad en de burgers
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"trouw en hold" zijn geweest? De Magistraat dacht er anders
over. In een uitvoerig verwcerschrift, in 1670 bij Aegidius
Valckenier uitgegeven en opgesteld door de leden Daendels,
Roelinck en Vestrinck, merken ze op, dat de volstrekt vrije
keuze, door de Meente, zoals deze voor de aanstellinq van
stadhouders zou hebben plaats gehad, buitensporig was; het
maakte de positie der burgemeesters onzeker en hun optreden
zwak. Toch konden ze niet wegredeneren, dat het "behouden
van de keur" thans voor de Meente al zeer weinig betekenis
meer had. Gedurende het gehele jaar 1759 bleef de Meente
obstinaat. Vooral het heffen der belastingen, waarin ze ge~
kend moest worden, bood gelegenheid tot machtsvertoon. In
1760 gaf de keur weer wrijving. Na de raadskeuze, Woensdag
na Driekoningen (9 [anuari ) wil de Meente op eigen hand de
keuze publiceren en dus de approbatie niet afwachten. Wan~
neer ze tot dat doel de schepenklok luiden wil, wordt dat door
de burgemeesters belet. En als op 21 Februari de gebruikelijke
gezamenlijke vergadering van Raad en Meente gehouden
wordt, tast de Raad door. AIleen de 7 niet protesterende Ieden
worden opgeroepen en de 29 andere leden "voor met der daad
gesteid buiten de waarneminge van derse1verampten en verdere
bedieningen, daartoe behorende". Een der leden, die ook in
geschrifte op krachtige toon voor zijn mening uitgekomen was,
jonker Francois van Ingen, werd uit de stad gebannen en van
zijn burgerrecht vervallen verklaard. Mr. Abraham Vestinck
(t 1793) was in deze tijd "de Prins van Kampen"; een be
kwaam rechtsgeleerde, maar een heerszuchtig karakter. Ook
hij werd in anonieme verzen aangevallen, evenals de ongunstig
bekend staande schepen Nicolaas de Nunnik. De sprekende
kop van Vestrinck werd in 1756 door Tischbein in beeld qe
bracht.
Voorlopig behield men de vreemde toestand, dat de meerder

heid der Meente wel ontheven was van de uitoefening harer
Iunctie, maar toch met de wel Iunctionnerende minderheid nog
steeds de Gezworen Gemeente vormde. Toen de predikant
H. Hubert 1 Mei 1763 zijn afscheidspredicatie hield en daarbij
niet aIleen de Meente toesprak, maar ook gewaagde van haar
plicht om de oude stadrechten te handhaven, bepaalde de
Magistraat, dat de predikanten in het vervoig bij officiele
gelegenheden slechts de Raad en de Kerkeraad mochten toe-
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spreken, Alleen bij de keurpredlcatie was het geoorloofd ook
het woord te richten tot de Gezworen Gemeente.

In 1766 werd Willem V meerderjarig; het Reglement van
Tutele verviel en de stadhouder zou dus nu zelf de keuze van
Raad en Meente bevestigen. 28 Augustus verscheen de Prins,
vergezeld door de Hertog van Brunswiik- W olfenbiittel te
Kampen, om plechtig zitting in de Landdag te nernen. V er
tegenwoordigers van de stad en het qewest, in twee rijtuigen
met zes paarden qezeten, ontvingen de hoge gast op de grens
van de stadsvrijheid.

In de stad fungeerde een compagnie cadetten, uit de
burgerij gevormd, als erewacht. Ook de burgervendels waren
present. Het carillon speelde. Muziek klonk van de omgang
van de Nieuwe Toren, waar op tromp etten en bazuinen ge~
blazen werd. Op het balkon van het Raadhuis weerde zich een
orkest. 's Middags werd de Prins, nadat hij de stadhouderlijke
zetel ingenomen had, namens de Landdag verwelkomd door
de drost van Salland. De volgende morgen reed hij de Haqen
poort uit, om op de Greente militaire oefeningen te zien uit
voeren onder leiding van de garnizoenscommandant baron
Von Wilcke. Hij verlaat 30 Augustus's morgens om 9 uur de
stad weer. De cadettencompagnie ontving in 1769 ecn vaandel
van de Prins, met het opschrift Praemium Viqilantiae (Belo
ning voor waakzaamheid}, dat haar op de Nieuwe Markt door
de voorzittende burgemeester werd overhandigd. De compaq
nie werd nu voor goed georganiseerd, om naast de schutter
vendels bij brand en oploop dienst te doen.

Kampen en omgeving werd in 1775 (14 en 15 November) en
1776 (20 en 21 November) geteisterd door een zware water
vlced, die een dee! van de stad onder water zette.

We naderen nu de Patriottentijd, waarvan het eerste dee!
in Overijssel wel de tijd van Van der Capellen tot den Poll
genoemd mag worden. Deze Geldersman, gehuwd met freule
H. A. Bentinck, woonde eerst enige jaren ten huize van zijn
schoonouders op Wittesteyn onder Kamperveen. In 1772 werd
hij aIs lid van de Overijsselse Landdag toegelaten; sedert 1775
was hij eigenaar van de havezate den Poll bij Avereest. Bekend
is zijn strijd tegen de drostendiensten, niet alleen in Twente,
maar ook in het drostambt IJ sselmuiden en omgeving. In
1769 adresseerde men uit Grafhorst tegen de drostendienst,
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in 1778 uit Wrlsum, IJ sselmuiden en Kamperveen. Hf
noemde ze onrechtmatig en in strijd met de rechten van de
mens. Zijn heftige toon was oorzaak, dat hij in 1778 uit de
Landdag verwijderd werd. Vier jaar later werd hij weer toe
gelaten. In 1784 stierf hij, betrekkelijk jong, in zijn woning aan
de Bloemendalstraat te Zwolle. De "burgerbaron" trad ook
op tegen de naar zijn inzicht te grote macht van de stadhouder
en diens "creaturen". Hij was democraat in zoverre, dat hij
contact wenste tussen de burgerij en de regering, dat hij volks
wapening verlangde. De methoden der democratic: persactie,
adresseren en vergaderingen, wist hij te hanteren. Toch hield
hij vast aan de oude regeringsvorm. Onder het volk verstond
hij alleen "het eerwaardig deel der natie, de eigenaars, de parti
cipanten der grote Maatschappij". In de drie steden was de
democratische beweging het sterkst te Deventer, maar ook te
Kampen verloor de regentenpartij, geIeid door A. Vestrinck en
P. E. Sabe, terrein. Men adresseerde voor Van der Capell en;
de geneesheer B. van Goutum en de advocaten Bondam en Van
Ingen werkten ook voor hem, zodat burgemeester Stenneckes
in 1782 wel mee moest werken aan Van der Capell ens read
missie in de Landdag. Het sedert 1749 hangend qeschil tussen
Raad en Meente werd in 1779 opgelost. Van Goutum en Van
Berkum, twee oppositiemannen, werden zelfs burgemeester, na~
dat de 29 gemeenslieden weer in functie waren hersteId. Het
was Vestrinck, die in 1784 de approbatie van deze keuze bij
de stadhouder aanbeval. Er was dus weI wat veranderd. Drie
van de vier predikanten waren op de hand van de Patriotten.
Vooreerst ds. J. M. van der Llpwich, die in zijn keurpredicatie
van 1784 duidelijk genoeg op Willem V doelde, toen hij, over
het oude Israel sprekende, dat een koning begeerde, deze be
geerte "zeer kwaadt in de ogen des Heeren" noemde. Zijn
ambtgenoot J. J. van Doorne hield in het volgende jaar een leer
rede over de eigenschappen van een Volksbestierder, die enig
sto£ opwierp. En in 1786 had ds. J. 'I'ichler het weer over de
vereisten van een rechtvaardig regent, waarin hij liet uitkomen,
dat een regent geliefd, maar niet gevreesd moet zijn, en zijn
post bekleden moet niet tot vermeerdering van eigen grootheid,
maar in het beIang van de Maatschappij.
De burgerwapening, het vormen van een Patriots weermacht,

was in alle hoeken der provincie met geestdrift ter hand ge~
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nomen. In Zwolle was Van der Capellen zelfs, ondanks zijn
zwakke gezondheid. een tijdje kolonel. Te Kampen werd in
1784 het exercitiegenootschap ..Voor Vrijheid en Eendracht"
opgericht. In de Staten van Overijssel streden de steden hun
laatste strijd tegen de Ridderschap over het oude twistpunt:
wanneer er een meerderheid was. Een commissie uit de Hooge
Bondgenooten - de andere gewesten - gaf 4 Maart 1784 de
decisie: ..Oat niet meer dan een enkel beschreven edelman
noodig is. om met gevolg de steden Deventer, Kampen en
Zwolle te effecteren, dat overstemming geformeerd en gecon~
cludeerd kan worden". De enige ridder, die de zijde der steden
hield, was de oude vriend van Van der Capellen, Adolf
Warner. graaf van Pallandt, de drost van IJ sselmuiden. Met
forse hand. bijna triumferend, schreef de Kamper secretaris
J. A. Uittenhage de Mist deze beslissing in het Resolutieboek
van Schepenen en Raden op.
De winter van 1783 op '84 was buitenqewoon streng en lanq

durig. In Maart was er een sterke stroom en zware ijsgang in
de rivier. Zo kon het qebeuren, dat in de morgen van 4 Maart
"de twe agterste stukken der Visbruqqe", met de daarop liq
gende brugge zelve, losgewoeld en naar zee gevoerd werden.
De Mastenbroeker dijk brak door. zodat de gehele polder van
Mastenbroek onderliep. Op de verjaardag van Zijne Hooq
heid (8 Maart) werd het niet toegestaan ereschoten te lessen.
opdat de ingezetenen niet zouden denken aan noodschoten,
vanwege watersnood.
Het burgergenootschap was aangegroeid tot een corps van

180 leden; het werd nog uitgebreid met een compagnie burqer
artillerie. Commandant was de meensman H. J. Croff.
Een kleine uitqever, de Amsterdammer Van Laar Mahuet

dichtte mars en voor het genootschap; door de organist Buys
werden ze op muziek gezet. In September 1785werden ze door
de donderpoeet, na het beeindiqen der exercities met drie
salvo's, op de Zandberg aan de majoor overhandigd met de
berijmde aanspraak:

...... Schoon snoodaarts tariden knarssen,
Daar stoor ik mij niet aan. Geen zucht tot Eygenbaat
Was drijfveer van mijn werk. Neen, om 's Lands onverlaat
Te toonen dat ik hem - met alle wie hem minnen-,-
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Door V rije Burgertaal zal trachten t' overwinnen ......
Ontfang mijn Marschen dan, Juweel der Vrijheidszoonen,
Dingt met uw Heldencorps naar onverwelkbare kroonenl"

Een staaltje van de vele holle woorden, die de geestdrift ver
gezelden. Jan Louis werd erelid. In 1786werden twee vaande1s
uitgereikt, wit en blauw, met het beeld der vrijheid.
De actie tegen het Regeringsreglement en de Stadhouder

ging door. In 1785 werd een commissie van twaalf uit de
burqerij benoemd, die de bezwaren zou formuleren. In 1786
bracht ze verslag uit, waarop de Magistraat een Concept
reglement op de regeringbestelling der stad Kampen samen
stclde, dat na enige wijziging 10 [uli 1787 werd aangenomen.
De hoofdzaak was, dat de Stadhouder zich in het vervolg dien
de te onthouden van het begeven van militaire en burgerlijke
ambten. Men brak dus met het Regeringsreglement.
In 1786 had Willem V eindelijk zijn lijdelijke houding laten

varen; zijn troepen trokken op tegen de onwillige Gelderse
steden Hattem en Elburg, waar H. W. Daende1s de leider van
het verzet was. Toen Van Pallandt van Zuthem zijn partij
genoten te Kampen bezocht, had het geschutvuur van .mieer
dan 50 stuks kanon, door burgerkanonniers bediend", van de
wallen gedreund. Maar toen Hattem spoedig en roemloos vie},
bedaarde de strijdlust der Kamper Patriotten snel. WeI had de
Magistraat een commissie, bestaande uit de schepenen J. A.
van Knuth, P. D. van Heinenberg en de secretaris J. A.de Mist
naar Het Loo afgevaardigd, om met vertegenwoordigers der
andere steden Zijne Hoogheid te spreken over de afkeer van
het geweld, door de Staten van Gelderland tegen Hattem en
Elburg gebezigd, maar gebaat had dit niet. Toen 5 September
de tijding kwam, dat Hattem door de troepen werd aangetast
en gebombardeerd, werd de predikanten gelast om bij het
publiek gebed de tegenwoordige situatie bij de Voorzienig heid
aan te bevelen en de gemeente aan te manen tot boete en
berouw. Llit Elburg vluchtten gewapende leden van exercitie
genootschappen, zelfs uit Harderwijk en Hierden, binnen
Kampen. Ze werden er in de eed genomen en langer dan een
maand voor wachtdiensten gebruikt. Toen er enige tijd later
in Utrecht strijd gevoerd werd, stond men aan de burqerman
schappen niet toe, daarheen te vertrekken, ofschoon de "op
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zichzelven prijslijke gevoelens van hulp en dienstvaardigheid"
weI gewaardeerd werden. Hunne diensten konden immers
eventueel ten bate van de stad gevraagd worden. T och schijnen
ze er geweest te zijn: er is sprake van een 70 tal Camper en
Gelderse jagers met 5 officieren (Colenbr. Patriottentijd Ill,
Bijl. p. 197).

In het najaar van 1787 verschijnt een Pruisisch leger in de
Republiek om het gezag van de stadhouder, die daartoe zelf
onmachtig was, te herstellen. Groot en plotseling was de om
keer. Patriotten, die zich gecompromitteerd hadden, vluchtten,
eerst naar Holland, daarna naar Frankrijk. Zo emigreerden
Daendels en Van Pallandt van Zuthem. Burgemeester Croff
was uit Kampen verdwenen. Gewezen vaandrig bij het reqi
ment van d'Envie, dat hier gelegen had, commandant der Kam
per jagers, was hij door de Staten van Holand benoemd tot
majoor in het legertje van de Iameuze, Rijngraaf van Salm, die
tegen de Pruisen zou strijden, maar er met de krijgskas van
door ging. En andere Kamper Patriotten verzuimden niet, snel
van koers te veranderen. In der haast werd op de Landdag het
Regeringsreglement hersteld. En de stedelijke regering was
verplicht tegenover Gelderland haar verontschuldigingen te
maken wegens haar bemoeienis met Hattem en vooral met
Elburg. Ze beweerde niet te weten, dat Croff met zijn trawan
ten Elburg geholpen had; het eigenlijke burgerregiment, dat
wel in eed van de stad stond, had er niet aan deelgenomen.
Veel schuld werd dus geladen op het hoofd van de afwezige
Harm Jan Croff. De stad kreeg weer garnizoen, een bataljon
van generaal~majoor Dundas. De burgerij mocht weer oranje
drag en. Aan de commanderende officier werd gelast geen at
trouperingen van yolk, 't zij burgers of militairen, op de publieke
straten te dulden.
De oude regeringsvorm, met haar gebreken, was hersteld. De

democratie zweeg en wachtte. Het Nederlandse YOlk, aan zijn
regeringsvorm ontgroeid, had zich zelf niet weten te hervormen.
De wens van vele burgers: rechtstreekse invloed op het bestuur,
bled onvervuld. In Frankrijk begon een revolutie. De Fransen
zouden ons de een- en ondeelbaarheid brengen, eerste eis voor
een krachtig landsbestuur.

H. J. Moerman t
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