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Gesc hie den is van Kamp e n.

De Franse tijd.

In' de winter van 1794 op '95 drong de Franse generaal
Pichegru onze Republiek binnen. Willem V vluchtte en zag
ons land niet weer terug. In Januari 1795 zijn Schepenen en
Raden "ten uitersten aangedaan door de situatie, waarin het
Lieve Vaderland zich op dit oogenblik bevind ". De vijand
stond toen al in de provincie Utrecht. Nu steken ook in Kam
pen de Patriotten het hoofd op; hun clubs doen 28 Januari in
de Broederkerk een Cornite Revolutionnair uitroepen, uit acht
personen bestaande: Mr. L. C. H. Strubberg, Ds. J. Kantelaar,
Ph. J. van Zuylen van Nyevelt, A. Nieuwenburg Hzn, A.
[ilink, J. Berghuis H. R. Verhagen en Ds. W. Goede. Het is
uit hun naam, dat J. Kantelaar de volgende dag het woord
.voerde; hij was tot 1787 predikant in Almelo geweest, in dit
jaar verbannen en woonde na de opheffing van het verban
ningsbesluit in 1792 ambteloos te Kampen. Op het Raadhuis
ontslaat hij uit naam des yolks de Magistraat: "Eindelijk is het
tijdstip daar, Medeburgers, dat het volk van Nederland zich
in de mogelijkheid ziet van zijn natuurlijke rechten te her
neemen ...... ", Opmerkelijk zijn in deze toespraak de woorden
"het yolk is niet onbillijk, het zal altijd tonen, dat het meerden
of minden verdiensten van een ieder Uwer weet te weqen",
W at dit betekende bleek, toen in de Bovenkerk aIle burgers
boven 18 jaar door luidkeels noemen van namen een voorlopig
bestuur en drie secretarissen benoemden.De 14 representant en
waren: F. W. Stennekes, Th. Bundes, A. Stroekel, G. Bon~
dam, W. Bijsterbos, W. F. van Hemert, J. C. van Ingen, J. B.
Fontein, D. Ridder, Ph. J. van Zuylen v. Nijevelt, J. Kantelaar,
H. R. Verhagen, J. J. c. de la Sabloniere en L.C. H. Strubbing.
Provisionele secretarissen werden F. L. Rambonnet, A. J.
Lemker en J. A. de Mist. Zeven leden van de oude regering
en de drie secretarissen werden herkozen. Zo werd de Revolu
tie een ommekeer zonder te grote schokken, oude burgemeesters
zijn nieuwe municipalen. Maar naast de burgergezelschappen,
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die het meest de hand gehad hadden in de samenstelling van
het Comite Revolutionnair, was er ook een radicale groep, in
dit Cornite door twee leden vertegenwoordigd. En die groep
was niet tevreden: "Ziedaar reeds Campens ongeluk! Zeven
leden en drie secretarissen van het oude bestuur worden ter
stond na de Revolutie in het bewind gekozen".

Het Comite Revolutionnair bleef als Cornite van W aak
zaamheid bestaan. Meer politieke actie ging van de radicalen
uit, die een Volksvergadering oprichtten "ter bevestiging van
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap". Deze vergadering
kwam wekelijks bijeen en besloot de 8e Maart een burgerfeest
te vieren, door na het houden van een gewapende optocht de
Oranjevaandels van het Burgerregiment (8 vaandels van de
schutters en 1 van de adelborsten) te verbranden en in de as
een vrijheidsboom te planten. Na enige moeite kreeg men de
geweren van de oude schutterij ter leen. De Franse comrnan
dant Hennichart - er was hier ondertussen een Franse be
zetting gekomen - verbrandde het eerste vaandel persoonlijk
op de Nieuwe Markt. Deze gebeurtenissen hadden niet de in
stemming van het Voorlopig Stedelijk Bestuur, dat ontslag
nam, maar op verzoek voorlopig aanbleef.

In [anuari '95 was dadelijk het publiek gebed afgeschaft,
laatstelijk herzien in 1789, toen de predikanten opgedragen
was, eerst Ridderschap en Steden in het gebed te herdenken,
en de Staten der andere provincien en hun bondgenoten, ver
volgens de Gedeputeerden in de Staten-Generaal en de Raad
van State, daarna Zijne Hoogheid en zijn Gemalin en ten
slotte de Magistraat. Nu bereikte de pr edikanten het verzoek,
"om alleen Gods zegeningen af te smeeken over diegeenen, aan
welke tegenswoordig het bestier van de publieke zaken provi
sioneel is toevertrouwd".

In Mei had den de verkiezingen voor de Municipaliteit plaats
met deze uitslag, dat de voorlopig zittende leden werden her
kozen. Dit was niet naar de zin van de radicalen, die als terrein
van hun werkzaamheid de vier wijkvergaderingen kozen,
waarin men het reglement op het stadsbestuur aan kritiek
onderwierp en een verklaring opstelde, die door elke kiezer
zou moeten worden ondertekend. Ze Iuidde:

"Ik ondergeteekende bekenne, en verklaar als man van eer,
, de V rijheid, en Gelijkheid, gegevend op de Regten van den
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Mensch, en Burger, te erkennen,en te omhelzen; dat het Stad~
houderschap wel, en wettig is afgeschaft, involge de verklaa
ring van de Representanten van het vrije Yolk van Nederland;
dat de Oppermagt in den boezem van het Yolk berust; dat
ik elk en een iegelijk, welke daarop eenige inbreuk zal tragten
te maken, uit al mijn vermogen zal tegengaan, en openbaar
maken; en dat ik tot deze verklaring door niemand ben qenood
zaakt, of gedwongen, maar uit overtuiging van mijn hart
dezelve heb afgelegd, en met mijne handtekening bekragtigd;
en vervolgends dat ik in alle voorkomende gelegenheden
belove, nog om lief en leed, tegen mijn beter weeten te zullen
stemmen" (2 Juli 1795).

De bedoeling van de directeuren der Wijkvergaderingen
was dus, door mid del van deze verklaring niet alleen deze
vergaderingen te zuiveren, maar op dezelfde wijze bij de keur
van Februari 1796, de municipaliteit te ontdoen van de ge~
matigde eIementen. In het begin van dit jaar werd de verkla
ring op deze wijze verscherpt: "Ik belove, in de tcqenwoordiq
heid van den Alwetenden God, aan welken ik eenmaal, niet
slechts van mijne daden, maar ook van derzelver bedoelingen
zal moeten rekenschap geven, dat ik de vrijheid en gelijkheid,
gegrond op de regten van den mensch en burger, naar mijn
beste vermogen, en, zoo veel de betrekking, waar in ik geplaatst
ben, of geplaatst zal worden, vordert, zal voorstaan en hand
haven; dat ik voorts nimmer, directelijk of indirectelijk of in
eenigerlei maniere, zal medewerken, om in dese stad, of in
ons Vaderland een reqeerinqs-bestier in te voeren, dat tegen
die regten en gronden strijdig mogt zijn, of, in het bijzonder,
om het Erfstadhouderschap weet te herstellen; eindelijk, dat ik
in geen vergadering, waar in ik stem hebbe, of verkrijgen mogt,
immer om lief of leed tegen mijn beeter weeten sal stemmen;
verklarende voorts, dat ik tot het afleggen dezer belofte door
niemand ben genoodzaakt of gedwongen, maar dat ik uit over
tuiging van derzelver billijkheid, dezelve heb afgelegd, en met
mijn handteekening bekrachtigd."

De Municipaliteit bezweek voor de drang der wijkverqade
ringen, waar Zwier Nieuwenhuys en Jan van 't Oever de
leiding hadden. Ze verklaarde, "in achting genomen, dat het
yolk volstrekt wil, dat het stemrecht beperkt wordt tot het
teekenen der verklaring, in de wijkvergaderingen gearresteerd
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en in die verklarinq volstrekt geen verandering bcqeert", zich
niet meer te verzetten, terwijl ze haar post zou verlaten, als dit
zonder gevaar voor regeringloosheid kon geschieden.

Nu werden onder toezicht van de directeuren der wijk
vergaderingen twaalf burgers gekozen, "welke het vertrouwen
van het weldenkendstegedeelte des Yolks bezaten" en even
zo tien nieuwe leden van het Comite van Algemeen We1zijn
en 'Toezicht. De wijkdirecteuren en hun aanhang triumfeerden.
"Hiermede liepen deze beide dagen in alle gepaste or de en
bedaarde stilte af, wordende bij het beeindiqen der geheele
keur door de Burqer-artillerie het kanon gelost en door de
wagthebbende Burgers een driemaal herhaald salvoo uit klein
geweer gedaan, terwijI van de puye van het Raadhuis bij
tusschenpoozen van het speelen der klokken, een aangenaam
muziek wierd gehoord; ook wierd mede voor het Stadhuis
door een aantaI weldenkende Burgers een V rijheidsboom ge~
plant, worden de verder dien dag, en de volgende nacht, in
gepaste vroolijkheid, vrede en eensgezindheid doorgebragt."
De gematigden hadden voorlopig het spel verloren (Februari
1796) .

Een hooggestemde brief van de Municipaliteit, waarin
A. [ilink, M. Sels (in 1787 uit Elburg gevlucht) en D. G.
Escher op de voorgrond traden, aan de in Den Haag bijeen
gekomen Conventie of Nationale Vergadering, gaf lucht aan
het overkropt gemoed. "Een geheele reeks van eeuwen is er
in het plan der ondoorgrondelijke Voorsienigheid nodig ge~
weest om het (nl. het Nederlandse yolk) te doen rijp worden
voor de Vrijheid, waar door het deese ketenen verbreeken en
een maatschappelijk geluk onder sig tot aen het einde der
Eeuwen vestigen soude". "Dit tiidstip is daer." "Palinuren van
den Staat! Brengt het schip in veilige rheede." Deze zinnetjes
typeren de stemming van blijde verwachting op een .xmuit
sprekelijk gelukkig tijdstip. Ze verraden ook het pathetisch
element: "AIs men geheel gevoel is, ontbreken wcorden".
De secretarissen Uitenhage de Mist, Lemker en Rambonnet

hadden hun ontslag genomen. De eerste was, evenals Kante
laar, afgevaardigde naar de Nationale Vergadering geworden.
Later speelde hij een belangrijke rol in Zuid~Afrika, waar hij
in 1802 als commissaris-qeneraal heen reisde en er de regering
.orqaniseerde: in 1803 deed hij een inspectiereis door de kolo-
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nie, waar de plaats Uitenhage zijn naam nog in herinnering
houdt. Na zijn terugkeer werd hi] onder Lodewijk Napoleon
President van het Hof van Rekeninqen en onder Willem I
lid der Eerste Kamer. Hij stierf 3 Augustus 1823.

Hoofd van de gemeentelijke administratie werd J. J. Sniet,
met de titel eerste secretaris. De schutterij werd gezuiverd; de
manschappen moesten zich verbinden "de tegenwoordige orde
van zaken", zo nodig met de wapens, te steunen. Ook onder
het gemeentelijk ambtenarencorps werd een schifting qehou
den. De stadsarchitect A. M. Sorg werd "om redenen de ver
qaderinq daartoe moverende" ontslagen en evenzo de post
meester W. Optennoort. Kerkmeesteren en andere beheerders
mochten aileen leveranciers en werklieden nernen, die de ver
ldaring getekend hadden. Onder de burgerij gistte het; ge~
matigde burgers zoals J. A. de Chalmot, O. Moulin en
J. Berghuis vormden een cornite van klagenden, dat aIle moeite
deed om met hulp van het Provinciaal en het Centraal bestuur
de onwettige regering te verwijderen. "Zo dobberde de bur
gerij, te midden van de onophoudelijke woelingen van Munici,
paliteit, Committee, Wijkvergaderingen en Schutterij, in ene
zee van daaglijks meer en meer toeneemde onzekerheid over
haar toekomend lot", schrijft de gematigde patriot, de Leide
naar F. G. Blok in zijn nauwkeurig verhaal van deze troebelen.
Ook na de keur van Februari 1797 bled de koers Jacobijns.
In Maart 1797 besloot de Municipaliteit, dat tweemaal per

week, voor het aanvangen der vergadering, het volgende gebed
voorgelezen zou worden:

"Goedertieren God! Hemelsche Vader! Bestuurder der
geheele waereld! Gij die ons in deesen zwaerwigtigen post, .
door de stemme des Yolks, tot het Bestier deser Stad geroepen
en geplaetst hebt, verligt de oogen onzes verstands; zuiver onse
harten; weer af van ons al hetgeen onse goede oogmerken
mogte in den weg staen, en vernietig alle raedslagen, die tegen
't heil van ons lieve Vaderland, en van dese Stad en Burgerije
in 't bisonder mogten aenlopen. Alles ter verheerlijking van
Uw grote naem; en Uwe Vaderlijke goedheid over de gansche
aerde. Amen!"
WeI een zwaarwichtige post! Men was ook in conflict met

het Provinciaal Bestuur. De Landdag had in 1796 te Kampen
vergaderd, maar omdat enige leden in een koffiehuis aan de
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Oudestraat door Kamper Patriotten waren gemolesteerd, had
ze haar zetel verplaatst naar Zwolle. De verhouding was dus
gespannen en ze werd het nog mcer. toen een commissie uit de
Landdag, die kennis wilde nemen van de burgergeschillen in
deze stad, niet toegelaten werd. De 20e Maart 1797 omstreeks
half twaalf verschenen de afgevaardigden uit de Provisionele
Representanten van Overijssel voor de lange brug, waar ze
door de burgers Kamphuis en Vincent en de secretaris Kiers
ontvangen werden met de verklaring, dat de Municipaliteit
geen commissie wilde afwachten, "omdat zij zelve de rust en
veiligheid wel konde maintineeren", Ongetroost konden de
her en dus naar Zwolle terugreizen. Deze breuk tussen het
bestuur van Kampen en dat van Overijssel had ten gevolg, dat
de Kamper Gecommitteerden ten Landdage [ilink, Sels, Karnp
huis en Kok op hun beurt uit Zwolle moesten verdwijnen.
Maar de Jacobijnen waren van zins desnoods met de sterke
arm de hoogheid der stad, zoals ze het noemden, te hand
haven. Een kanon bled enige tijd voor de IJsselbrug gepos
teerd om verdere inmenging van Zwolle uit te keren. Daarna
werd het in zegepraal door de schutters met takken op de
hoeden, slaande trom en muziek, weer in de stad teruggevoerd.

De klagende burgerij had echter gehoor gekregen in de
Nationale Vergadering, waar een man als De Mist veel in
vloed had. Ook de Municipaliteit werkte in Den Haag. Ze
zond er twee gecommitteerden heen. De directeuren der wijk
vergaderingen zonden in April 1797 - het derde jaar van
de voor ons zugtende Bataaffsche vrijheid - een noodkreet
aan wijkvergaderingen elders. Met een verwijzing naar het
vroeger in Hattem en Elburg qebeurde, vragen ze: "Of zouden
wij verwisseld hebben van tirannen in dispotcn?" Ze wens en
druk op de Nationale Vergadering, opdat er geen gebruik van
de militaire gewapende arm gemaakt wordt. "Spitsbroeders,
verla at ons niet, wij verhopen de gunstige uitwerkselen Uwer
onciersteuninge, en verwachten dat Gijluiden ons heil en wel
varen geen oogenblik uit het oog zult verliezen, en bevelen
Ulieden in Gods heilige hoede".

Aan Amsterdam was hulp van gewapende burgers gevraagd
door de afgevaardigden W. Pastoor en H. Wenning. In Juni
kwam een Amsterdamse commissie in Kampen, maar tenslotte
, wilden de Amsterdammers niet veel wagen tot bescherming der
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Kamper vrijheid. Men stelde voor een vriendschappelijke
cornmissie te vormen, "om het storten van dierbaar burqer
bleed" te voorkomen en hield het'verzoek om steun in advies.
De Municipaliteit moest zichzelf redden. Merkwaardig is de
wijze, waarop de Amsterdamse weigering werd qecamou
Ileerd. De Municipaliteit verklaart zich zeer geroerd door de
Amsterdamse bereidwilligheid om de vrijheid te beschermen,
en rriee te werken "ter wettige verdediging van dezelve tegen
overheersing en geweld". Ze kan voor het tegenwoordige de
hulp del' gewapende medebroeders ontberen, na het te boven
komen van aIle tegenkantingen, en dankt voor "de vriendeIijke
offerte van het Ieenen van een broederlijken hand".

De wolken pakten zich samen. De Nationale Vergadering
benoernt een commissie, die naar Kampen reist en wel ont
vangen moet worden, want de garnizoenscommandant Koloncl
eras had uit Den Haag bevel ontvangen, haar te steunen. Ze
riep de qehele sternqerechtiqde burgerij op; met 800 tegen 400
stemmen werd nu uitgemaakt, dat er voor het uitoefenen van
het kiesrecht geen verklaring geeist mocht worden en dus de
stadsregering van het ogenblik onwettig was verkozen. Een
nieuw stadsbestuur werd op regelmatige wijze aangewezen;
27 Juli 1797 had de beeediqinq plaats in tegenwoordigheid der
Haagse commissie. De secretarissen Sniet, indertijd benoemd
.nut consideratie van dezelfs erkende kunde en vaderlands
en vrijheidslievende sentimenten", en Kiers werden vervangen
door Lernker en Rambonnet, "die 26 Februari hun functie qe
staakt hadden, om zig niet te laten gebruiken als ministers van
een onwettig en ingedrongen lichaam", Voorzitter der Munici
paliteit werd Mr. L. C. H. Strubbing, bekwaam rechtsgeleerde
en auteur der Overijsselsche Advysboeken; tot de gekozenen
behoorden verder de oud regent Stennekes en gematigde Patri
otten zoals J. J. c. de Ia Sabloniere en B. Kesselaar. De Krijqs
raad, het bestuur del' schutterij, werd ontslagen, andere kerk
meesters, wezenmeesters enz. verkozen. Sorg werd weer stads
architect en fabrieksmeester, W. op ten Noort weer post
meester en H. de Haaze weer vinnekijker of varkensschouwer.
J. Jilink, waagmeester aan de Venepoort, kreeg ontslag. Zo
scheen het evenwicht hersteld.

Maar - 22 Januari 1798 had er in Den Haag een staats
greep plaats. De Unitarissen der oude Republiek, grepen naar
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de macht. Van de N ationale Vergadering werden 22 leden
gearresteerd, waaronder De Mist en Kantelaar, die op het
Huis Ten Bosch werden geYnterneerd. In het Album Amicorum,
dat onder de vrienden rondgaat, worden de regels van L. van
Merke aangehaald:

Hij, die met d' ongenae der dwingelanden strijdt
Zijn tijd, hoe schuldeloos, in een gevang'nis slijt,
Is wel beklagenswaard .

De Mist schreef kort: Qui bene latuit beni vixit (Wie wel
verborgen Ieeft, leeft rustig - Ovidius). Van de leden der
Nationale vergadering en de kiezers, die stemmen zouden
over de nieuwe grondwet, werd een betuiging van afkeer van
het stadhouderlijke bewind gevraagd. De Jacobijnen triumfeer
den ook in de provincie. "Feitelijk kwam de zaak hierop neer,
dat de Jacobijnenkliek van iedere plaats de macht kreeg om
haar vijanden weerloos, en tevens om een goed deel van hen
brodeloos te maken" (Colenbrander). In Amsterdam werd
b.v. een .Jdopjacht onder de ambtenaren gehouden; daar ge~
beurde, wat in '96 al in Kampen gebeurd was, en nu, April '98
opnieuw gebeurde! Want op 7 April '98 verschijnen twee
agenten van het Llitvoerend Bewind in Den Haag, de baat
zuchtige Amsterdamse Jacobijn A. Boesekens en de Friese
Patriot C. Godschalk, twee mannen van twijfelachtige bescha
ving, om de bokken van de schapen te scheiden. Ze krijgen een
erewacht. Het stadsbestuur wordt (9 April '98) ontbonden
en vervangen door een nieuw, waarin C. Berghuys en Willem
Pastoor aIs president en vice-president fungeren. De secre
tarissen worden weer verwisseld en een onderzoek ingesteld
naar overtollige ambten: essayeur van de Munt, stempelsnijder,
Scholte bij nagte, commandeur van de klepperlieden, advocaat
van de stads geestelijkheid enz. Sorg wordt weer ontslagen
en uit zijn huis gezet en het secretariaat-honorair van De Mist
ingetrokken (7 Mei). De uitvoering van een publicatie van het
Provinciaal bestuur van 7 Maart 1798 gelast de Municipaliteit,
dat v66r 15 April aile wapenborden, eergestoelten en andere
tekenen van onderscheiding uit de kerken weggenomen moe
ten worden. De tekenen daarvan zijn nog zichtbaar in de
Bovenkerk.
De burgerij verzette zich lijdelijk tegen het nieuwe Jacobijnse
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bewind, dat zijn zwakheid voelde. In Den Haag beklaagde het
zich, ,,lusteloos onder den zwaren Iastpost van bestuurders
van deze gemeente", over de algemene tegenwerking.

Dan he eft in datzelfde Den Haag op 12 Juni 1798 een nieuwe
staatsgreep plaats. Het Llitvoerend Bewind, dat het te bont
maakt, werd door generaal Daendels omvergeworpen. Deze
val der Haagse Jacobijnen werkte terug op de Kamper ver
houdingen. De notulen der Stedelijke Regering verrnelden op
22 [uni 1798 een en ander over het begeven van kostqevers
proeven in het St. Geertruiden-qasthuis en daarop voIgt dan,
ongedateerd, een kort N.B.: "Zijn (!) de regeering veranderd
door het Interrnediair bestuur van het voormalig gewest".
Dit betekent, dat de Kamper Jacobijnen opnieuw gevallen
waren. Lemker en Rambonnet worden 25 Juni weer secretaris
en De Mist ere-secretaris, 8 Aug. (P. L. Rambonnet werd
weldra vervangen door I.Augier). De koers bled, evenals in
Den Haag, gematigd Llnitartstisch. Wie de bij de Staats
regeling bepaalde verklaring tegen het stadhouderschap niet
wilde afleggen, werd niet in een openbaar ambt gehandhaafd;
zo de ontvanger der stadsdomeinen Van der Upwich, 1 Oct.
'98, en de postmeester Op ten Noort. Sorg liet men verder met
rust.
De grondwet van 1798 bracht grote veranderingen, ook

voor Kampen. De gewestelijke zelfstandigheid verviel. Kampen
was niet meer een invloedrijk lid van de Overijsselse Landdag,
maar een stad als zoveel anderen. In Den Haag werd nu qe
regeerd en het bestuur van het Departement van den Ouden
Ijssel, waarin het thans was gelegen, was weinig meer dan een
administratief lichaam. Op kerkelijk terrein legde de grondwet
de gelijkheid van recht voor alle kerkgenootschappen vast.
Ook de Katholieken en Joden werden staatsburgers als
anderen. De overheid hield op voedsterheer der N. Hervormde
kerk te zijn: kerk en staat werden gescheiden. Elk kerkqenoot
schap had te zorgen voor het onderhoud van zijn eredienst en
zijn dienaren. "De torens, aan de kerkgebouwen gehegt.
henevens de klokken, met derzelver huizingen, worden ver
klaard eigendommen te zijn en te blijven der burgerlijke
gemeenten, staande te allen tijde onder derzelver beheering en
onderhoud."

De woelige tijd is nu voorbij. Nog meer kalmeren de qemoe-
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deren, als in 1801 de "verklaring" vervalt en alleen trouw aan
de constitutie wordt gevraagd en onderwerping aan de wet.
Alleen: het was oorlogstijd. Engeland was onze vijand en
Frankrijk, waar Napoleons ster begon te rijzen, onze bond
genlOot. In 1797 was onze vloot verslagen bi] Kamperduin.
Jan Willem de Winter, een Kamper Patriot. die met Daendels
uitgeweken en in 1795 teruggekeerd was. voerde haar met ere
aan. De Municipaliteit van Amsterdam schonk hem een versier..
de deqen, In 1799 vall en de Engelsen en Russen in Noord
Holland, maar deze inval wordt gekeerd. De Lutherse predi
kant J. Schultz, die op het daarvoor gehouden nationale Ieest
als spreker optrecdt, wordt geregaleerd met een anker goede
rode wijn, omdat hij "op een zeer gepaste en tot eensgezinde
vaderlandsliefde opwekkende wijze aan het heilzaam oogmerk
van dezen plegtigen dag voldaan had". Het sedert 1795 gel~
dend verbod om gesloten bijeenkomsten en societeiten te hou
den. was in 1799 buiten effect gesteld.
De welvaart van de stad was er niet op vooruit gegaan.

Nog steeds Iezenswaardiqyis een memorie van Mr. Jacobus
Scheltema over het gebrek aan vertier en de middelen, die
verbetering zouden kunnen brengen. Deze Patriot. die ook op
het Huis ten Bosch gelogeerd had. een vruchtbaar schrijver,
o.a. over Russische geschiedenis. was sedert 1799 raadsheer
in het nieuwe Departementale Gerechtshof te Kampen. dat
echter reeds in 1801 weer verdween. Hij zette uiteen, hoe
Kampen geleden had door de revolutie, die het als residentie
der Staten onttroond had (sedert 1799 is Zwolle blijvend de
zetel der Provinciale regering). zodat de regerende geslachten
niet meer zoals vroeger toegang verkregen tot openbare
ambten. Hij spreekt ook over de vervallen industrie en het
grote aantal pachters onder de boeren. Als geneesmiddel noernt
hij het verbeteren van de weg naar zee, de Ketelmond, het
bevorderen van werkgelegenheid, waardoor een werkstad
mod ontstaan inplaats van een renteniersstad. Warm is zijn
pleidooi voor beter onderwijs, betere scholen, beter bezoldiging
der onderwijzers, vaak met zulk een sober inkomcn, "dat ze
in de noodzakelijkheid zijn omvan de armzalige negotie in oude
verderfelijke leerboekjes een extra-winstje te zoeken". Wegens
het overgroot aantal bedelaars wenst hij werkhuizen onder
goede leiding. Hi) stelt zelfs voor de burgerweiden af te
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schaffen en de stadserven te verkopen. Deze memorie is een
programma, waarvan meniq onderdeel vrocqer of later ver
werkelijkt werd. De regering, sedert 1802 bestaande uit 12
burqemeesters (8 schepenen en 4 raden) offreerde de bekwame
schrijver een half aam rode wijn.

Ook uit een andere bron vcrnemen we, dat de econornische
toestand ornstreeks 1800 te wens en overliet. Die bron is het
reisverslag van de agent voor nationale economie. waarin ook
Kampen besproken wordt. De vroeger blociende weefindustrie
in het bijzonder de fabricage van linnen en damast verkeert in
verval: vIas en linnen worden bijna niet meer verwerkt. De
fabriek van langet of kant kwijnt. In de duffelweverijen maakt
men hoofdzakelijk wollen dckens, die naar elders verzoriden
worden. Een zcepziederij, een speldenmakerij en een paar
pottcnbakkerijen, vroe qer florerend, zijn nu van weinig be
tekenis meer. Verder zijn er nog 5 looierijen, een lijrnstokerij,
een branderii, 2 lijnbanen,4 korenmolens, een runrnolen, 2 vol
molens (waarvan een van de stad) en 2 schcepstimmerwerven.
Van de bierbrouwerijen is het aantal geducht achteruitqelopen.
In het Iaatst der 18e eeuw waren er nog 20; nu zijn er slechts 2.
Elke Maandag houdt men markt; hier wordt boter aanqevoerd,
maar ook graan uit de omgeving. Deze producten gaan vooral
naar Amsterdam per beurtman. Bovendien zijn er beurt
schippers op Lemmer, Deventer, Hoorn en Enkhuizen.

De verlichte denkbeelden hadden prikkelend op de geesten
gewerkt; er kwam rneer zin voor vereniqinqsleven, meer studie
lust bij de gewone burger, ook meer belangstelling in het
onderwijs.

In 1770 werd de vrijmetselaarsloge Le profond silence op
gericht, nadat sedert 1764 reeds eniqe jaren een militaire loge
bestaan had. De stichter was de reeds eniqe malen genoemde
J. A. Llitenhaqe de Mist, cen aangenomen zoon van burqe
meester Vestrinck, die te Leiden had gestudeerd.

In 1792 werd een Leessocieteit opgericht, die boeken van
wctenschappelijke aard liet circuleren. Tot de eerste bestuur
ders behoorden Mr. Strubberq, Mr. Erkedeens, rector Wijn
gaard en ds. Thooft. In 1794 opent de voorzitter L. Dresselhuis
[Ieraar in de wiskunde aan de Latijnse scholen, later predikant
te Aardenburg) een vergadering met een aanspraak over het
nut der wiskunde. In 1795 is burger Kantelaar voorzitter.
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N aast Wagenaar en Van Loenen Martinet, schaft men N eed
ham, "Over de oppermacht des volks" aan. C. A. de Chalmot
schenkt delen van een biografisch woordenboek, "door hem
zelven beschreven".
Boeken worden weI door de bestuursleden op reis in Holland

of op de kermis aangeschaft. Later circuleren meer letterkun
dige werken, ook in vreemde talen. Er was trouwens ook nog
een Hoogduits Leesgezelschap.
In 1805werd een stedelijke schoolcommissie ingesteld, naar

Haags voorschrift. Het was de tijd, dat de landsregering zich
sterk met het onderwijs bemoeide en met name de onderwij
zersopleiding en het schooltoezicht verbeterde. Leden waren
dr. J. de Vries Hofman, ds A. S. Alting en de rector van het
gymnasium H. Weyting. De laatste, een bekwaam classicus en
schrijver van enige bekende schoolboeken en Latijnse gelegen~
heidsgedichten, was ook jarenlang bestuurslid van de Loge en
het Leesgezelschap.
Een bekend schoolmeester uit deze dagen is Timen Prins,

die in 1790 benoemd werd tot schoolmeester aan de Buiten
kerk; zijn bekendheid hangt samen met zijn bekwaamheid in
het scheppen van caIIigrafische kunstwerken. Behalve de drie
gewone scholen was er nog een Franse school, toen onder lei
ding van [ohan Glaser, en een Franse kostschool voor jonge
dames. In 1807 werd madame Rosalie Rapin de Poyras, geb.
Boukote als kostschoolhoudster opgevolgd door madame
Roland. Het is de Kamper samenleving van toen, waarvan de
kleur zo goed getroffen is door Julie Engelberts in haar
Silhouetten. "Toen de menschen nog den tijd hadden ...... "
Toen de "jeunes demoiselles", madame Roland en haar oudste
eleves uitgenodigd werden op het bal der officieren van het
garnizoen, waar de "perigourdine" werd gedanst. Want gar~
nizoen was hier voortdurend. Zo Iiggen er in 1798 Bataafse
dragonders, wier paarden gestald worden in de stallen van het
H. Geest-qasthuis. In 1806 vertrekt dit escadron onverwacht.
In 1804 wordt de Latijnse school weer in orde gemaakt. Ze
was geducht gehavend doordat er militairen ingekwartierd
geweest waren. Het onderwijs werd zoIang bij de praeceptoren
aan huis gegeven. Een commissie tot de vivres der Franse
troepen had de moeitevolle taak zorg te dragen voor de zieke
~n gewonde militairen, die - ook 's nachts - per schip
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binnenkwamen of doortrokken.
In 1805, toen de bedelarij erger dart ooit was, werd een

localiteit ingericht tot werkhuis.- werklozen konden hier
spinnen. breien en mattenvlechten. In 1807 verklaarden de
directeuren, dat ze wekelijks aan 700 mens en loon moesten
uitbetalen. Om ongewenste toeloop te voorkomen werd be
paald, dat alleen zij, die reeds zes jaar in Kampen woonden,
toegelaten werden.

Wat in de loop der laatste halve eeuw verbeterd was, was
de geneeskundige verzorging. In 1742 waren er voor het eerst
twee stadsdoctoren aangeste1d, B. van Goutum en R. W olt
graaf. In 1780 werd M. S. du Pui niet alleen geneesheer, maar
ook lector anatomes, chirurgiae et artis obstetriciae. Hi] gaf dus
Ies aan vroedvrouwen, chirurgijns en dergelijke. Hij vertrok in
1788 naar Alkmaar. J. W. Heppe, in 1788 stadsqeneesheer,
werd in 1794 lector botanices, chemiae et pharmaceutices. In de
tuin achter het toen nieuw ingerichte ziekenhuis zouden offici
nale planten voor arrne zieken en voor de apothekers worden
gekweekt. In 1805 werd een Commissie voor Geneeskundig
Toezicht benoemd, die gevormd werd door de artsen De Vries
Hofman en Buchner (beide ook weer lectoren), door de medi
cus P. D. van Heinenberg (later D. A. Troulja) de chirurgijn
D. Ekkelboom en de apotheker J. Stuurman. Het reglement
schreef haar voor, de magistraat te adviseren en te letten op
kwakzalverij; ze had het recht boeten op te leggen.

Sedert 1806 werd de Bataafse Republiek veranderd in het
Koninkrijk Holland. Koning Lodewiik. die in 1809 een reis
deed door de Oostelijke departementen, bezocht 16 Maart
Kampen. Komend uit Genemuiden, logeerde hij ten huize van
de Waalse predikant ds Serrurier, aan de Koornmarkt. "Na
des avonds van Hare aankomst te Kampen, de geconstitueerde
magten en de geestelijkheid der verschillende godsdienstige
gezindheden te hebben ontvangen, heeft Z.M. den 17en het
stadhuis, de hoofdkerk en verscheidene fabrijken bezigtigd,
onder anderen de trijpfabriek en die van wolledekens; en heeft
bijzonder belang in het werkhuis en eenige andere inrigtingen
getoond. De kerk gezegd de buitenkerk is aan de roomschen
toegewezen, en zal voor dezelven ingerigt worden; de wallen
zijn aan de stad in eigendom gegeven. Z.M. is zeer tevreden
geweest over de staat der schoone stad Kampen " Het
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vorig jaar had Kampen een burgemeester gekregen, baron
J. c. F. van Heerdt; verder bestond het stadsbestuur uit 5 wet
houders en 13 vroedschappen.

Een jaar later was Lodewijk vertrokken uit ons land en de
inlijving bij Frankrijk tot stand gekomen. Het stadsbestuur
bled ongewijzigd. Van Heerdt heette nu maire en zijn mede
bestuurders adjoints au main en conseillers municipaux. De
notulen worden in het Frans gehouden en adressen aan het
stadsbestuur in dezelfde taal opgesteld. In 1812 hezocht de
keizer Zwolle, waar hij een wapenschouwing hield, maar het
verwachte bezoek aan Kampen bled uit. In hetzelfde jaar werd
hier een vredegerecht gevestigd. In een adres aan het stads
bestuur wordt erkend, dat "la bourgeoisie en general est si
considerablernent appauvrie". In 1812wordt F. Lemker maire;
onder de leden der vroedschap (ook deze naam wordt nog wel
gebruikt) vinden we de namen: R. A. W. van den Merwede,
J. N. Bijsterbos, R. van Romuride, H. A. de Chalmot, J. J. Fels
en E. Moulin. Maar de ster van Napoleon verbleekt. Na de
slag bi] Leipzig wordt het onrustig in de stad, vooral wanneer
op 13 November 1813 en de nacht daarvcor de Franse bezet
ting afrnarcheert. In Zwolle waren de vorige dag Kozakken
verschenen; 's avonds om zes uur rijdt een patrouille Kozakken
Kampen binnen, wordt onthaald op brood met worst, maar
verdwijnt om acht uur weer. Maar de volgende morgen, op
Zondag 14 November onder kerktijd - een dankdienst voor
de bevrijding - marcheert het teruggekeerde detachement
Fransen onder Michel, versterkt met een dozijn bereden gen~
darmen onder De Flavard, met slaande trom de stad binnen.
Het val van de IJsselbrug, die voor de oprukkende Russen en
Pruisen van het grootste belang was, werd weer opgehaald.
De depart ementale commandant, majoor Cerisies, juist in de
stad gekomen, zal de verdediging leiden. Aan de overzijde
vertonen zich Kozakken, in Oosterholt gelegerd; later een
paar kanonnen van het huis De Gelder bij Wijhe, bediend
door Zwolse kanonniers. Een te Kampen gelegerde afdeling
nationale garde onder Van Golstein, was voor de Fransen
waardeloos; men had haar zelfs ontwapend. De eerste actie
onder de burgers gaat uit van hen, die buiten de Vischpoort
wonen en gevaar lopen door de beschieting en nu de gesloten
poorten geopend willen hebben. Ook in de stad wordt het nu
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rumoerig: Cerisies wordt door de menigte overmand en in de
Schepentoren opgesloten. De soldaten worden ontwapend, de
schoorsteenveger Jacob Benvenuti laat de brug neer en met
een hoera rennen de Kozakken de stad in, waar ook De Flavard
en de zijnen gearresteerd worden. Aile gevangenen worden
naar de stadsherberg over de brug gebracht, waar ook de
Kozakken in bivak komen te liggen. Met geweren en oude
hellebaarden van het stadhuis wordt een burgerwacht ge~
formeerd. Op Zondag 21 November wordt algemeen Oranje
gedragen. Twee dagen later leest men van de pui van het
stadhuis de proclamatie van baron R. H. Bentinck af, waarbij
deze als provisionee1 gouverneur het bewind over het departe
ment aanvaardt. Het stadsbestuur blee£ voorlopig in functie.
Op 24 November hield de Russische generaal prins Narischkin
inspectie te Kampen en de volgende weken trokken talrijke
troepen door de stad. De ingezetenen werden soms be1ast met
inkwartiering van tien manschappen; vooral was dat een last,
wanneer de Kozakken, die bovendien ,.lang niet ongevoelig
voor het schoone geslacht" waren, jenever met peper op had
den. Na de Russen kwamen in Januari 1814 Duitsers; alleen
op 30 en 31 Januari passeerden 7000 man op weg naar Frank
rijk. In het laatst van Februari trok in omgekeerde richting
een transport gevangenen uit Gorkum, 3000 man sterk, dat
in de Bovenkerk overnachtte. In het begin van dit jaar was
een landstorm gevormd; 110 gewapende d.w.z. van pieken
voorziene Kampenaren deden enige tijd dienst voor Deventer,
dat betrekkelijk lang Frans gebleven is.

In December 1813 had de president der raadsvergadering
F. Lemker de mededeling gedaan, dat hij "op het voetspoor
van de regeeringen van andere steden voorriemens was zich
naar Den Haag te begeven om zijne Koninklijke Hoogheid den
Heere Prinse van Oranje-Nassau wegens de door hcoqst
dezelve aanvaarde regering als souverein vorst der N cder
landen te complimenteeren". Tot hetzelfde doel worden uit de
vergadering J. N. Bijsterbos en H. A. de Chalmot afqevaar
digd. Op 26 Februari 1814 was de edprins van Oranje korte
tijd in de stad: hij reisde door naar Zwolle om in'de Noorde
lijke provincien een inspectiereis te houden. Terugkerende
logeerde hij 7 Maart ten huize van de ontvanger Van der
Upwich op de Burgwal; de volgende dag was er audientie
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en inspectie van de landstorm. Liedjeszangers galmden de
nieuwste rijmsels op de val des vervloekten Corsikaans en de
10£ des Oranjebooms. Zo was Kampen "bevrijd"; de geschie~
denis van deze maanden is even kleurig als nauwkeurig door
J. Dorre beschreven.

H. J. Moerman t.
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