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Kampen in het revolutiejaar 1848

door Jonn van Zuthem

In het Gemeentearchief Kampen bevindt zich in het ‘Archief van het Stads-
bestuur, 1813-1933’ een map met ‘Aanschrijvingen van hoger hand betref-
fende het politiecorps en de handhaving van de orde, 1841-1893’. Daarin 
zit een aantal unieke documenten waarin de politiek-maatschappelijke 
gebeurtenissen en ontwikkelingen van die tijd worden beschreven. Twee 
documenten - een steunbetuigingsbrief en een proces-verbaal - laten zien 
hoe de situatie in Kampen in het turbulente voorjaar van 1848 was. De 
lijst met namen van de ondertekenaars van de brief wordt opgenomen als 
bijlage. In dit artikel wordt getracht een prosopografische schets van de 
ondertekenaars van de brief te maken. Op de inhoud van en reacties op de 
brief zal niet worden ingegaan.

Internationale onrusten
In de eerste maanden van 1848 sloeg in veel Europese landen de revolutio-
naire vlam in de pan. Het begon in februari van dat jaar in Parijs - waar 
anders? - waar liberale en republikeinse burgers een herziening van het kies-
recht eisten. Toen de Franse regering bijeenkomsten van deze opposanten 
verbood, ontstonden er onlusten. Kort daarna gingen ook in Oostenrijk en 
in Hongarije burgers de straat op om hun roep om hervormingen kracht 
bij te zetten. In meerdere landen kwam de bevolking in opstand. Menig ge-
kroond staatshoofd hield ondertussen de adem in.1 

Niet geheel toevallig was vlak voor de Februarirevolutie in Frankrijk het 
Communistisch Manifest van Karl Marx en Friedrich Engels verschenen. De bei-
de Duitse denkers riepen in het vierde en laatste hoofdstuk van dat geschrift 
de arbeidende klasse op in opstand te komen. Kenmerkend waren de drie 
laatste zinnen: ‘De proletariërs hebben daarbij niets dan ketenen te verlie-
zen. Zij hebben een wereld te winnen. Proletariërs aller landen, verenigt U!’2 
Dat ook in Nederland het volk in opstand zou kunnen komen was niet denk-
beeldig. Waren de eerste decennia van het Koninkrijk der Nederlanden in 
velerlei opzicht - zeker op sociaaleconomisch vlak - al niet gemakkelijk ge-
weest, de jaren veertig van de 19de eeuw waren dat zeker niet. De Neder-
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landse staat had grote schulden als gevolg van de weigering van  koning 
Willem I om de nieuw gevormde staat België te erkennen: een kostbare 
volhardingspolitiek die duurde van 1831-1832 tot 1839. Die schulden - in 
het begin van de jaren veertig bestond de helft van alle uitgaven uit rente-
betalingen - moesten worden afbetaald. Een op de zes landgenoten leefde 
inmiddels van de bedeling. In de winter van 1846-1847 werd Europa boven-
dien geteisterd door de aardappelziekte, die misoogsten en voedselschaar-
ste veroorzaakte.3 De schaarste leidde vervolgens tot gigantische prijsstijgin-
gen. In de zomer van 1847 kwamen bewoners van diverse grote Nederlandse 
steden in opstand. Deze opstand werd later als ‘hongerrellen’ bestempeld. 
In de stad Groningen vielen eind juni zelfs meerdere doden en gewonden. 
Handelaren werden ervan beschuldigd door speculatie de prijzen extra op 
te drijven. Grote delen van de bevolking konden de gestegen voedselprijzen 
niet meer opbrengen. De armoedebestrijding was toentertijd nog geen zaak 
van de overheid, maar voornamelijk van kerken, charitatieve verenigingen 
en particulieren. De armenkassen van deze instellingen begonnen steeds 
leger te raken.4 

J.M. Dunst. ‘Panorama van Kampen’, omstreeks 1847. Fragment. Steendruk. Collectie Remy Steller.
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In Nederland werd koning Willem II volgens eigen zeggen in de nacht van 
12 op 13 maart van ‘très conservative, très liberal’. Tot voor kort gingen his-
torici ervan uit dat de gewelddadige onlusten in het buitenland hem ertoe 
hadden bewogen concessies te doen. Sinds kort weten we dat het staats-
hoofd naar alle waarschijnlijkheid ook werd gechanteerd om zijn biseksuele 
geaardheid.5 Hoe dan ook: de koning koos in het voorjaar van 1848 eieren 
voor zijn geld en stelde een Grondwetscommissie in die werd voorgezeten 
door de in Zwolle geboren liberaal Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872). 
Niet alleen de koning en zijn relatief kleine kring van adellijke getrouwen 
hadden iets te verliezen als het revolutionaire oproer Nederland zou berei-
ken, dat gold ook voor de gezeten burgerij (in de termen van Marx en Engels: 
‘de bourgeoisie’). Deze sociale midden- en bovenklasse, waarvan veel repre-
sentanten de kost verdienden met het maken van producten en/of de handel 
erin, hadden belang bij de handhaving van de orde en de rust. 

De brief van 9 april 1848
Begin april 1848 ondertekenden bijna tweehonderd mannelijke Kampena-
ren een brief waarin zij zich ter beschikking stelden aan het stadsbestuur 
van Kampen om deze te ondersteunen bij het bewaren van de orde en rust 
in de stad. De inhoud van deze brief, die te mooi is om verkort weer te geven 
of om te parafraseren, spreekt voor zich: 

‘Aan de Edelachtbare Regering der stad Kampen

De drukkende tijdsomstandigheden en het daaruit voortspruitend gebrek aan 
werk voor de arbeidende klasse hebben in den laatsten tijd in verschillende rijken 
tot wanordelijkheden aanleiding gegeven.

In ons vaderland heeft men zich daarover nog niet te betreuren en de goede geest 
der natie strekt tot den grootsten waarborg dat men daarvoor bewaard zal blij
ven.

Het voorbeeld van andere natien leert echter in tijds bedacht te zijn op de gevol
gen, die de stilstand in handel en de vermindering van vele bronnen van bestaan, 
ook hier te lande zou kunnen hebben, en dien ten gevolge hebben zich dan reeds 
op verschillende plaatsen in ons vaderland, en ook in onze provincie, uit de burge
rij corpsen rustbewaarders gevormd.
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Steunbetuigingsbrief. Collectie Gemeentearchief Kampen.
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De ondergetekenden, allen ingezetenen dezer stad, gaarne de Regering in het be
waren van orde en rust wenschende te ondersteunen, nemen, in navolging van 
hetgeen op zoovele andere plaatsten is geschied, de vrijheid zich, tot bereiking van 
dit doel, ter beschikking van UEachtbare te stellen.

UEachtbare verzoekende, om zoodra UEachtbare zulks voegzaam zult oordeelen, 
en op de wijze, die UEachtbare het meest geschikt zal voorkomen. ’t Welk doende.’6

Dan staan er onder ‘Kampen, 9 April 1848’ de handtekeningen van 192 
mannelijke Kampenaren. Met potlood is op de brief genoteerd: ‘1848 April 
de hand van F.L. Rambonnet’. Deze steunbetuigingsbrief was dus hoogst-
waarschijnlijk (mede) geïnitieerd door de in 1819 in Kampen geboren Frede-
rik Lode wijk Rambonnet, die net als zijn in 1844 overleden vader François 
 notaris van beroep was. Rambonnet was een gevestigde naam in Kampen. 
Frederiks gelijknamige grootvader ‘Frederic Louis’ - de Rambonnets stam-
den af van Hugenoten, vandaar die vele Franse voornamen - was in de 
 Bataafs-Franse tijd secretaris van de stad Kampen. En zijn oom Jean Jacques 
Rambonnet was in de periode 1832-1866 predikant in Kampen, zoals diens 
gelijknamige grootvader dat in de jaren 1733-1752 was geweest.7

Wie tekenden er?
Voor zover de handtekeningen zijn te ontcijferen - helaas is dat niet bij alle 
signaturen gelukt8 - tonen deze in meerderheid toch vooral de namen van 
de meer gegoede burgers van Kampen in die tijd. Helaas is het in het beperk-
te kader van dit artikel niet mogelijk de achtergrond van alle onderteke-
naars te belichten. Vraag is echter of het desondanks mogelijk is een ruwe 
prosopografische schets van deze groep te maken. Met andere woorden: is 
er bij de ondertekenaars sprake van gemeenschappelijke kenmerken als 
 beroep, inkomen, religie en her- en/of afkomst? 
Als we naar de beroepen van de heren kijken, kunnen we in ieder geval een 
aantal groepen onderscheiden. Een ‘beroepsgroep’ die er echt uitspringt, is 
die van hoge militairen, waarvan het merendeel inmiddels gepensioneerd 
was. Dus niet bepaald mensen die de kost nog moesten verdienen, maar wel 
een groep die bereid en - niet onbelangrijk - indien nodig ook in staat was 
de orde en rust te herstellen. 
Kampen was om meerdere redenen een prettige vestigingsplaats voor of-
ficieren die op hun lauweren konden gaan rusten. Allereerst had de stad 
een militaire traditie. In de jaren 1840 was er weliswaar geen garnizoen 
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in de stad gevestigd - daarvan was in 
1850 met de komst van het Instruc-
tiebataljon weer sprake -, maar me-
nig officier was er gestationeerd ge-
weest. Verder kende de stad een rijk 
sociaal en cultureel leven, lag zij in 
een fraaie omgeving en had zij door 
de ligging aan de IJssel goede verbin-
dingen over water met andere de-
len van het land. Bovenal was Kam-
pen aantrekkelijk, omdat er geen 
plaatselijke belastingen hoefden te 
worden geheven. De pachtopbreng-
sten van Kampereiland leverden het 
stadsbestuur voldoende inkomsten 
op.9 

Beschouwen we de groep van (oud)
militairen nader, dan zien we een 
bont gezelschap. Als elfde tekende 
de in 1802 in Montfoort geboren ge-
pen sioneerde majoor Jo(h)annes van 

Blokland. De volgende ondertekenaar, de in 1790 in Gent geboren Judocus 
Mathijs, was ook een gepensioneerd majoor en woonde net als Van Blokland 
aan de IJsselkant. Jacobus Hoogeveen (Den Haag 1776), die met dezelfde rang 
de militaire dienst had verlaten, woonde aan de Oudestraat. In september 
1845 was zijn dochter Anna Maria met Van Blokland getrouwd. Na deze ma-
joors komen we vervolgens op de lijst de in 1791 in Doetinchem geboren 
Hendrik Ketjen tegen. Hij was een gepensioneerd ‘kapitein ter zee’. 
Het rijtje gepensioneerde officieren op het eerste blad gaat vervolgens door: 
luitenant Frederik H.G.A. Enderlein (Amsterdam 1819); kapitein Pieter Ramm 
(Helferskirchen (Nassau) 1781); ‘generaal-majoor der infanterie’ Jacobus van 
Duijnen (Dordrecht 1776); majoor Cornelis Isaac Thooft (Gameren 1788); 
 kapitein Johannes Augustinus Breson (Den Haag 1795) en de in 1797 in het 
Duitse Anholt geboren jonkheer Willem Frederik van Spengler, die in de 
Kamper Raad zat. Vervolgens zien we een handtekening van de eerste lui-
tenant Carel Joseph van Kempen (Geldern 1796), die later directeur van de 
begraafplaats werd en die van de majoors Gerhard Wilhelm Stahl van Hol-
stein (Minden (Westfalen) 1797) en Harm Eilers (Wildervank 1787) en ten 

Carel Joseph van Kempen (Geldern 1796-Kampen 1888), 
deserteerde als pupil-soldaat uit het leger van Napoleon. 
Carrière in het Nederlandse leger, van 1829-1832 in Neder-
lands Oost-Indië. Drager van de Militaire Willemsorde. 
Woonde met zijn gezin in IJsselmuiden en Kampen. 
Miniatuur in familiebezit.
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slotte - tussen de handtekeningen van de koopmannen Gezelschap en Doms-
torff - die van de in 1794 in Olsene (Oost-Vlaanderen) geboren Jean Baptiste 
Ringoir, wiens rang onbekend is. 
Op het tweede blad komen we de handtekeningen tegen van de luitenant- 
kolonel Willem (de Tourton) Bruijns (Den Haag 1771); luitenant Salomon 
Marinus Gaal (Middelburg 1797), die een jaar later directeur van de Kamper 
Bank van Lening zou worden; luitenant Hermanus Adolf Kloosterhuis (Ven-
lo 1788); majoor Lodewijk Slokbroo (Hoorn 1801); ‘officier van gezondheid’ 
Johannes Bausch (Delft 1794) en kolonel Abraham Petter (Den Bosch 1776). 
Minstens twintig militairen tekenden dus. De geboortegrond van de heren 
lag ver verwijderd van Kampen en omgeving, er zaten zelfs ‘Duitsers’ en ‘Bel-
gen’ bij. Sommige huwelijkspartners van deze officieren waren echter wel 
in Kampen geboren. Zo was de pensioneerde majoor Van Duijnen getrouwd 
met de Kampense Aleida Geertruij Herweijer. En zou in 1852 de eveneens in 
Kampen geboren jonkvrouw Grietje Judith von Bülow, een dochter van de 
reeds in 1832 overleden eerste luitenant Carel Floris Willem von Bülow, in 
de echt treden met de luitenant Enderlein.

Kooplieden
Ook bij de ruim zestig ondertekenaars uit de grootste te onderscheiden be-
roepsgroep, die van de ‘winkeliers/koopmannen’, zijn er veel die oorspron-
kelijk van buiten Kampen kwamen. De lijst wordt aangevoerd door Johannes 
Gerardus van Riemsdijk, een in 1804 in het Gelderse Bemmel geboren koop-
man. Hij handelde voornamelijk in tabak. Er zijn veel meer ondertekenaars 
die elders zijn geboren. De derde ondertekenaar, de winkelier-grutter Karel 
Bastiaans, was in 1803 geboren in Deventer. De nummers vijf en zeven, de 
koopman Wilhelm August Jozef Bruns en de winkelier Gerhard Wilhelm 
Kramer, waren ‘Duits’ van geboorte. Bruns kwam uit Westfalen en Kramer 
uit het Emsland. Beide heren waren, overeenkomstig hun geboortestreek, 
rooms-katholiek. Petrus Theodor Heinecken was geboren in Emden, hij was 
in 1838 getrouwd met Johanna, een dochter van de logementhouder Peter 
Porthei(j)ne. Diens zoon Hendrik, die winkelier-ijzerhandelaar was, tekende 
als vierde. De hervormde drogist Barend Willem Poortenaar (1809) kwam 
uit Amsterdam. Het valt op dat burgers van zowel protestants-christelijken, 
rooms-katholieken als ook joodsen huize de steunbetuiging ondertekenden. 
Er zaten ook nogal wat wijnhandelaren onder de kooplieden die tekenden. 
Zo zien we de handtekening van Leonardus Hendrikus van Romunde jr., een 
zoon van de rooms-katholieke wethouder Richardus Josephus van  Romunde. 
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Ook de in Harlingen geboren gebroeders Stroband, Johannes (1817) en Lub-
bertus (1820), verkochten wijn. Evenals hun Kamper ‘concullega’s’ Casparus 
Antonie Gluijsteen (1790) en Jan Veen Valck (1819). Ook de joodse likeurfabri-
kant Phinie Salomon Stibbe (1801) was in Kampen geboren.

Overige beroepsgroepen
Na de militairen en de kooplieden (winkeliers en handelaren) kunnen er 
nog twee beroepsgroepen worden onderscheiden: die van de ‘ambtenaren’ 
en die van wat ik gemakshalve aanduid met de ‘ambachtslieden’. Tot die 
eerste groep behoorden onder anderen Nicolaas van Berkum Bijsterbos, die 
sinds 1844 de (gemeente)secretaris van Kampen was en daarvoor een aantal 
jaren in de Raad had gezeten, en de in 1826 in Arnhem geboren ‘secreta-
rie-commies’ Willem Albertus Colthoff. Die laatste zou in 1851 trouwen met 
een dochter van majoor Van Duijnen en later directeur van de Kamper Bank 
van Lening worden. Voorts zien we de handtekeningen van de klerken Alikx 
Karel van der Weg en Jan Albertus Tebbetman en die van de commiezen 

J.J. Fels, ‘Kampen. Gezigt aan de kade bij de IJsselbrug.’ Uitgave van J.C. Loman jr.. Steendruk. Omstreeks 1846. Collectie SNS 
Historisch Centrum / Frans Walkate Archief.
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Herman Veen Valck en Olfert Jan 
Meijer; de postmeester (tevens lid 
van de Raad) Cornelis Johannes de 
Vriese, een zwager van ds. J.J. Ram-
bonnet; de gemeenteontvanger Jan 
Rudolph Veen Valck, die in de peri-
ode 1825-1835 raadslid was geweest 
en de  vader was van commies Her-
man; Frederik Lodewijk Christiaan 
Graaf van Rechteren Limpurg en 
Willem van der Velde, ontvangers 
der registratie en de rijksbelasting-
ambtenaren Kornelis Joost Kooiman 
en Albert Jan Reumer. Van deze 
ambtenaren was het gros in Kam-
pen geboren. Nicolaas van Berkum 
Bijsterbos was zelfs de zoon van een 
oud-burgemeester van de IJsselstad. 
De adellijke Van Rechteren Lim-
purg was weliswaar geboren op het 
kasteel Rechteren in Dalfsen, maar 
deels getogen in Kampen. 

De ‘ambachtslieden’, die nadrukkelijk niet tot de gezeten burgerij behoor-
den maar waarvan toch een behoorlijk aantal de steunbetuiging onder-
tekende, vormen een wel zeer gemêleerd gezelschap. Van de loodgieter 
Hendrikus ten Raa, de schilders Olof Held en Martinus van Dijk, waarvan 
de laatste een schoonzoon van de eerste was, tot de uit Amsterdam afkom-
stige kastenmaker Richard Eijman. In totaal telde deze beroepsgroep zo’n 
dertig representanten. Het verschil met de groep van winkeliers-kooplieden 
is soms moeilijk aan te geven, want deze schilders, smeden, kleermakers 
en timmerlieden en andere ‘bouwvakkers’ waren vaak ook (kleine) zelfstan-
digen. Het is interessant om te zien dat dus niet alleen de ‘grote jongens’ 
tekenden, maar ook representanten van wat de antirevolutionaire voorman 
Abraham Kuyper later als de ‘kleine luyden’ aanduidde. 
Toch vallen de handtekeningen van de mannen met de bijzondere namen, 
die met een hoge status en/of die met een zogeheten ‘vrij’ beroep het meest 
op. Zoals die, op de achtste plaats, van advocaat, schoolopziener en raadslid 
Johannes Jacobus van Ingen. Een paar jaar later zou hij ook nog wethouder 

Johannes Hermanus Buijtendijk, smid, is één van de onder-
tekenaars van de brief. De kunstschilder Frederik Jacobus 
Buijtendijk (Kampen 1813-Kampen 1892), portretteerde leden 
van zijn familie; hier een oudere verwant, omstreeks 1849.
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worden. Hendrik Tofield tekende als achttiende. In 1848 was deze geboren 
Rotterdammer ‘zonder beroep’, zo staat het althans genoteerd in de Volk-
stelling van 1849-1850. Van huis uit had hij blijkbaar voldoende geld om te 
kunnen rentenieren. Later zou Tofield raadslid en wethouder worden. Karel 
van Hulst, zoon van een doopsgezind predikant, was boekdrukker en hande-
laar. Het was bijzonder dat deze Van Hulst tekende, omdat hij kort daarvoor 
nog twee jaar gevangen had gezeten. Hij was veroordeeld voor het drukken 
van het blaadje De staatkundige tooverlantaarns of utopischpolitische snelwagen, 
waarin in een van de nummers kritiek op koning Willem II was geuit.10 Van 
Hulst was een prominent lid van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. 
Verder zien we de naam van de in Hattem geboren notaris Jan Meijlink, die 
sinds 1840 ook lid was van de Kamper Raad, en die van de apotheker Johan 
Ennema. Ook de jurist Johan Christiaan Bijsterbos en de ‘chirurgijn’ Antonie 
Johan Baars en diens vakgenoot Jan van Beverwijk tekenden. 
Charles Auguste Frowein, directeur van de Rijn- en IJsselstoombootmaat-
schappij die sinds het eind van de jaren dertig vanaf Kampen tal van verbin-
dingen onderhield, zag zijn onderneming ook niet graag ten gronde gaan 
door politiek-maatschappelijke onrust. Ook hij zette zijn handtekening. 
Datzelfde geldt voor een aantal representanten van de groep ‘fabriqueurs’ 
(fabrikanten). De meeste van deze heren, die men in veel gevallen nouveaux 
riches (nieuwe rijken) zou kunnen noemen, hadden veel tijd, geld en energie 
in de opbouw van hun ondernemingen gestopt. Want het economisch tij 
kon in Nederland in de jaren 1840 dan wel niet bepaald meezitten - en dat is 
zacht uitgedrukt -, in de oude Hanzestad Kampen was er in dat decennium 
wel degelijk sprake van een behoorlijke mate van bedrijvigheid.11 
Ruim een kwart van de Kamper arbeiders was toentertijd werkzaam in de 
textielindustrie. De in 1793 in Kampen geboren Peter Herbert Gallé, die als 
68ste tekende, was een succesvol kousen- en garenfabrikant. De in 1823 in 
Almelo geboren jood Lion Bottenheim was katoenfabrikant.12 Hij woonde 
aan de IJsselkant waar sinds 1845 ook zijn fabriekspand was gevestigd.13 

Zijn geloofsgenoot Phinie Salomon Stibbe, die we ook al tegenkwamen in 
de rij van winkeliers/koopmannen, deed eigenlijk van alles. Dat had hij met 
de paplepel ingegoten gekregen. Zijn vader Salomon David Stibbe, die tot 
1834 ook houder van de Bank van Lening was, kreeg in 1822 een licentie 
als slijter. Samen met zijn broer Lion had Phinie Salomon in 1848 ook een 
likeurstokerij. Later begon hij ook een sigarenfabriek. In 1847 was hij lid en 
voorzitter geworden van de Kamper Kamer van Koophandel.14 De van huis 
uit evangelisch-lutherse Jurjan Michiel Groebitz jr. (1808 Kampen) was ook 
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fabrikant. Hij woonde aan de Oudestraat, evenals de geboren ‘pottenbakker’ 
Jacobus Stapper 1786 (Amsterdam). De in 1817 in Kampen geboren Johannes 
Petrus Ruijs was oliefabrikant. De laatste fabrikant op de lijst is de in 1825 
eveneens in Kampen geboren sigarenfabrikant Willem Gerrit Boele. 

Een homogene groep?
Na bovenstaande opsomming is het duidelijk dat er bij de heren ten aanzien 
van hun beroep, religie en her- en/of afkomst weinig gemeenschappelijke 
kenmerken kunnen worden ontdekt. De meesten behoorden tot de meer 
gefortuneerde inwoners van de stad, al komen we ook een aanzienlijk groep 
ambachtslieden en/of kleine zelfstandigen tegen die al geruime tijd last had 
van de sociaaleconomische crisis. Doorgaans bewoonden de ondertekenaars 
een pand in een van de betere straten van Kampen: langs de IJsselkant, aan 
de Burgwal en bijzonder vaak in de Oudestraat. 
Als we de bevolkingsregisters van rond het midden van de 19de eeuw nader 
bestuderen, dan blijkt maar weer eens hoe gemêleerd Kampen toentertijd 
in religieus en cultureel opzicht was.15 Naast mannen van Nederlands-her-
vormde signatuur komen we ook relatief veel evangelisch-luthersen, doops-
gezinden, rooms-katholieken en joden tegen. Het aantal ‘Christelijk-Afge-
scheidenen’ (gereformeerden) is er dan nog gering. Opvallend is ook dat de 
wieg van veel ondertekenaars ver buiten de stad en/of de provincie Overijs-
sel had gestaan. Met name bij de (gepensioneerde) militairen, de kooplieden 
en de fabrikanten komen we zelfs de nodige ‘buitenlanders’ tegen. Aan de 
vooravond van de Grondwetsherziening van 1848, die onder meer volledige 
vrijheid van godsdienst en vereniging bracht, was Kampen in menig opzicht 
een multiculturele stad. 
Voor deze groep nieuwkomers was het waarschijnlijk ook - of misschien wel 
juist! - sociaal wenselijk de steunbetuiging te ondertekenen. Tegen het be-
waren van de orde en de rust kon immers geen weldenkend mens bezwaar 
maken. Het gros van de ondertekenaars was getrouwd. De meesten waren 
dertigers en veertigers. Verstandige Kampenaren dus, die hun politiek-maat-
schappelijk betrokkenheid wilden beklemtonen. Al bedacht de man die na 
de timmerman Isaak Nijhoff als 83ste had getekend zich en kraste hij zijn 
handtekening zorgvuldig door. 
Enkele ondertekenaars - Van Ingen, Van Spengler, De Vriese, Meijlink, Mid-
delbergh, Bijsterbos en Gallé - waren in april 1848 lid van de Raad. Na de 
democratische hervormingen van 1848 zou een aanzienlijk aantal onder-
tekenaars zitting nemen in de Kamper gemeenteraad en/of het College van 
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Burgemeester en Wethouders. Albertus Berghuijs, Hendrik Rijkx, Willem 
Jan Swart, Christiaan Hendrikus Adolf Engelenberg, Kornelis Kooiman, 
 Leonardus Hendricus van Romunde, Jan Veen Valck, Phinie Salomon Stibbe, 
Joannes Petrus Ruijs, Hendrik Tofield en last but not least Willem Gerrit Boele 
zouden in de daaropvolgende decennia een groot stempel op de gemeente-
lijke politiek drukken.16

Welke namen ontbreken?
De inhoud van de brief was zo opgesteld dat zowel conservatieve als liberale 
geesten er geen aanstoot aan hoefden te nemen. Toch tekende niet iedere 
Kampenaar van enige betekenis en/of status. Het is moeilijk met honderd 
procent zekerheid te stellen wie er wel of niet hebben getekend. Immers, 
niet alle handtekeningen kunnen worden ontcijferd en waar de achternaam 
wel duidelijk zichtbaar is, daar is het soms ook niet helemaal zeker of het 
nu de vader of de gelijknamige zoon betrof of welke van de broers (of in een 
enkel geval welke van de gelijknamige neven) nu tekende. Ook kan het zijn 
dat sommige mannen hun steun wel hadden willen betuigen, maar op dat 
moment niet in de stad aanwezig waren. Van oudere heren kon natuurlijk 
niet verwacht worden dat zij nog fysiek in staat waren eventueel de orde te 
herstellen. Toch zetten de gepensioneerde officieren Jacobus Hoogeveen en 
Jacobus van Duijnen, die beiden al ruim de 70 gepasseerd waren, een hand-
tekening. De oudste ondertekenaar was waarschijnlijk wethouder Jan Jacob 
Stahl von Holstein, die zijn diensten dus aanbod aan de ‘Stadsregering’ waar 
hij zelf onderdeel van uitmaakte. 
Opvallende afwezigen op de lijst zijn in ieder geval vader Johann Wilke en 
zoon Johann Heinrich Lehmkuhl. Deze oorspronkelijk uit het Duitse Bre-
men afkomstige sigarenfabrikanten tekenden niet. Datzelfde gold voor de 
in  Kampen geboren joodse slachter-koopman Salomon Nathan Kalf. Enkele 
vooraanstaande ‘Nederlands-Israëlitische’ Kampenaren, zoals Phinie Salo-
mon Stibbe, Abraham Levi Keijzer en Lion Bottenheim konden dan hebben 
getekend, lang niet al hun geloofsgenoten volgden dit voorbeeld. Zo ont-
breekt ook de naam van Bottenheims compagnon, de in 1821 in Kampen 
geboren Hijman Jacob Wolff. Maar ook de namen van de oorspronkelijk uit 
Arnhem afkomstige ondernemers: de gebroeders Johan Dirk en Johan Con-
rad van Hasselt, die korte tijd later onder meer een stoombootonderneming 
zouden oprichten, zien we niet op de lijst staan. Opvallend genoeg ontbreekt 
naar alle waarschijnlijkheid ook de handtekening van de ‘controleur in- en 
uitklaring douane’, Jean Philippe Schlui(j)ter, die nota bene getrouwd was 
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met een dochter van Johannes Jacobus van Ingen. Ook die van de in 1805 in 
Haarlem geboren winkelier Gideon Boekenoogen staat er niet op, evenmin 
als die van de in 1796 in het Noord-Brabantse Andel geboren Jasper Cornelis 
Piera, apotheker en secretaris van de Bank van Lening. 
Opvallend veel representanten uit de groep van de zogeheten ‘vrije beroe-
pen’ tekenden niet, zoals de jurist Pieter Christiaan Bondam en de medicus 
dr. Karel Frederik Christiaan Buchner. Datzelfde geldt ook voor alle in Kam-
pen werkzame dominees en andere zielenherders. En zo kunnen we nog wel 
even doorgaan.

De kwestie Jacmar
Ondanks het feit dat bijna tweehonderd mannelijke Kampenaren meenden 
een handtekening te moeten zetten, is het de vraag of de Kamper burgerij 
ook daadwerkelijk bang was voor een mogelijke verstoring van de openba-
re orde. Uit de opmerking in de brief aan het stadsbestuur dat ‘de goede 
geest der natie’ er wellicht voor zou zorgen dat Nederland gevrijwaard zou 
blijven van wanordelijkheden, spreekt ook niet bepaald een grote mate van 
verontrusting. In tegenstelling tot Noord-Nederlandse steden als Harlingen, 
Leeuwarden en Groningen kende Kampen toch sinds jaar en dag een uiterst 
vredelievende en gezagsgetrouwe bevolking. 
In dezelfde map ‘Aanschrijvingen van hoger hand betreffende het politie-
corps en de handhaving van de orde, 1841-1893’ zit ook een ‘Proces-Verbaal’ 
dat op 27 juni 1848 werd opgemaakt. Ook de inhoud van dit document, dat 
in zijn geheel en letterlijk is overgenomen, spreekt voor zich:

‘Arrondissement Zwolle

Kanton Kampen

ProcesVerbaal

In den voormiddag van den zeven en twintigsten Juny achttien honderd acht en 
veertig, zijn wij C.F. Nehrkorn Commissaris van policie te Kampen door den Heer 
H. Wttewaal van Stoetwegen, Burgemeester dezer stad verzocht, ons op het raad
huis in de kamer te visiteren, al waar de gewone zittingen gehouden worden van 
Heeren Burgemeester en Wethouders, aldaar verscheenen, heeft zijn Ed.Achtb ons 
verzocht proces verbaal te dresseren [op te maken, JvZ] van de navolgende klachte, 
te weten: dat Franciscus Jackmar oud vijf en dertig jaren, van beroep arbeider, 
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geboren te Didam, provincie Gelderland, wonende te Kampen, zich vergezeld van 
een vijf en twintig tal ingezetenen dezer stad van de arbeidende klasse, voor onge
veer een uur geleden op het raadhuis in voorgenoemde kamer vertoond en tot zijn 
Ed.Achtb gewend had met eene petitie strekkende tot het verkrijgen van arbeid, 
dat hij Jackmar zich aan het hoofd van meergedachte lieden bevond, het woord 
voerde en de petitie overreikende met het mondelinge aanzoek om aan hun lieden 
werk te verschaffen.

Dat de Burgemeester te kennen gegeven hebbende voor het oogenblik, uit hoof
de van de uitgeputte staat der stads kas niet in de gelegenheid te verkeren om 
aan hun verlangen te voldoen; Jackmar alstoen op eenen onbeschoften toon het 
woord gevat heeft, zeggende: “dat zij l(ieden) niet konden bedelen en niet mogten 
stelen, dat er werk moest gegeven worden”, te gelijker tijd de naast hem staande 
personen met de ellebogen aanstotende, om zoo doende ook hen tot spreken aan 
te zetten.

Dat de Burgemeester bepaaldelijk aan Jackmar het woord gerigt en den zelve af
gevraagd had, of men hem niet in dienst van de stoomboot maatschappij op een 
der stoomboten geplaatst, en zoodoende werk en onderhoud voor zijn huisgezin 
verschaft en of hij die dienst niet vrijwillig verlaten had?

Dat zulks bevestigend door Jakmar beantwoord wordende, hij daarbij gevoegd 
heeft: “werken en werken is twee, dat was geen werk.” Dat nu de Burgemeester 
herhaald heeft, dat de stad hem voor het tegenwoordige geen werk kunnende ge
ven, hem niet anders zoude overschieten dan zich aan de armkamer te wenden, of 
zich naar de kolonie Ommerschans te begeven; Jackmar in toorn was ontstoken, 
met opgeheven vuist in een dreigende houding vooruit gestapt, en op den Burge
meester was afgekomen, zeggende: “dat heb jij mij voorleden jaar ook al gezegd, 
dat zal jij mij niet weer zeggen, naar de Ommerschans wil ik niet en de armka
mer is mijn eer te na, ik wil werken en werk moet ik hebben.” Waarop ettelijke 
uit de aanwezenden hem (Jackmar) waarschuwende toeriepen: Jackmar! Jackmar!

Dat daarop de Burgemeester met waardigheid en in bedaarden toon Jackmar 
gelast had de kamer en het raadhuis te verlaten, hem nogmaals herhalende, dat 
hem geen werk konden verschaft worden, heeft Jackmar met kwaadaardigheid de 
pet op het hoofd gezet, de kamer verlatende zijn Ed.Achtb toegevoegd: “nu dan zal 
ik wel weten wat mij te doen staat” en is vertrokken.
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Wij hebben gevolg gevende aan het regtmatig verlangen van Mijnheer de Bur
gemeester van het voorgevallene dit proces verbaal opgemaakt, op den eed bij 
den aanvang onzer bediening afgelegd, hetzelve gesloten op den in het hoofd ver
melden datum en jaar, en heeft zijne Ed.Achtb. na duidelijke voorlezing met ons 
getekend.’17

Deze ‘Jackmar’ (waarvan de achternaam aan het begin van de vierde alinea 
in het proces-verbaal met alleen een k is geschreven) is de op 11 februari 
1813 in het Gelderse Didam geboren Franciscus Jacmar (met alleen een c).18 

Op 5 december 1839 was hij in IJsselmuiden getrouwd met de op 17 septem-
ber 1813 in diezelfde plaats geboren Hendrina Wezenberg.19 Op oudejaars-
dag van datzelfde jaar deed Franciscus bij de gemeente Kampen aangifte 
van een doodgeboren kindje. Nog zes doodgeboren of kort na de geboorte 
overleden kinderen volgden. Uit de gegevens van de volkstelling van 1849-
1850 blijkt dat Jacmar en zijn vrouw toentertijd in de (Boven) Nieuwstraat 
woonden. Een paar huizen verder woonde Salomon Marinus Gaal met zijn 
gezin, de oud-militair die de steunbetuiging ondertekende en in 1849 direc-
teur van de Kamper Bank van Lening was geworden. Arm en rijk woonden in 
de dichtbevolkte Kamper binnenstad vaak dicht op elkaar. Bij het echtpaar 
Jacmar-Wezenberg woonde toen ook de in 1810 in Elburg geboren Reijer 
(van) Dijkhuizen in.20 Deze was als deelnemer aan de Tiendaagse Veldtocht 
in 1832 onderscheiden met het Metalen Kruis, maar had tien jaar later voor 
de krijgsraad moeten verschijnen en was vervolgens uit dienst ontslagen. In 
augustus 1883 zou Reijer sterven in de strafinrichting Veenhuizen. In zijn 
overlijdensacte staan geen verdere familieleden vermeld.21 
Ommerschans, waar Jacmar nadrukkelijk niet naartoe wilde, was een bede-
laarsgesticht. De leef-, woon- en werkomstandigheden waren er al decennia-
lang abominabel. Jacob van Lennep beschreef al in 1823 de mensonterende 
situatie waaronder de ‘bedelaars’ werden gehuisvest in zijn later zo bekend 
geworden dagboek.22 Net als Veenhuizen, waar Jacmars huisgenoot Dijkhui-
zen uiteindelijk terechtkwam en zou sterven, werd ook Ommerschans in 
1859 omgevormd tot een strafinrichting.23 
Of Jacmar vervolgd is en wat hij uiteindelijk is gaan doen, is vooralsnog 
onduidelijk. In ieder geval kreeg het echtpaar Jacmar-Wezenberg in 1852 
in Kampen toch nog een dochter die wel in leven bleef. Deze Willemina 
Katrina zou op 80-jarige leeftijd in Zwolle sterven. De achternaam Jacmar 
(Jakmar, Jackmar of Jackmaer) komt in Nederland niet meer voor. In Kam-
pen (en IJsselmuiden) is Wezenberg daarentegen nog altijd een veelvoor-
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‘Koloniale kleding voor mannen’. Promotiemateriaal van de Maatschappij voor Weldadigheid die de kolonies in 
Drenthe en Overijssel exploiteerde, waaronder de Ommerschans. 
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komende achternaam. Rond 1848, toen veel Kampenaren gebukt gingen 
onder grote armoede en er onder brede lagen van de bevolking veel onvrede 
heerste, was de ‘allochtone’ Jacmar een van de weinigen die het aandurfde 
zijn ‘rechten’ op te eisen. Zij het dat hij dat, als wij de lezing van de burge-
meester mogen geloven, uitermate lomp en weinig overtuigend deed. 
Franciscus Jacmar werd maar liefst 85 jaar oud, op 24 mei 1898 overleed hij 
in Kampen. Burgemeester jhr. mr. Henri Assuerus Wttewaall van Stoetwe-
gen van Kampen, die hem zo dapper de deur had gewezen, werd daarente-
gen niet bijzonder oud: 54 jaar slechts. Hij stierf 27 september 1866 in Den 
Haag, waar hij kort tevoren lid van de Tweede Kamer was geworden. Het ver-
haal gaat dat hij zo geschokt was over het indienen van een motie van afkeu-
ring door de antirevolutionair Levinus W.C. Keuchenius, dat hij eraan zou 
zijn overleden.24 Wttewaal werd begraven op de begraafplaats Zandberg te 
IJsselmuiden. Ook de Kamper politiecommissaris Carel Frederik Nehrkorn, 

Jhr. Henri Assuerus 
Wttewaall van Stoetwegen, 
van 1842 tot zijn overlijden 
op 54-jarige leeftijd in 1866 
burgemeester van Kampen. 
Woonde aan Broederweg 5. 
Hij rekende zich tot de 
antirevolutionaire of chris-
telijk-historische richting in 
de Nederlandse politiek. 
Foto SNS Historisch 
Centrum / Frans Walkate 
Archief.



154

die het proces-verbaal hoogstpersoonlijk optekende, werd maar 54 jaar oud. 
Hij overleed 13 juni 1855 in Kampen.
 
Epiloog
Koning Willem II vroeg na zijn politieke ommezwaai in maart 1848 de libe-
raal Thorbecke een commissie te leiden die een herziening van de Grondwet 
moest voorbereiden. Die grondwetsherziening kwam er en zorgde onder 
meer voor een grotere rol van de Tweede Kamer, waarvan de leden voortaan 
rechtstreeks werden gekozen. Toch zou het nog zo’n zeventig jaar duren eer 
alle volwassen Nederlandse mannen (en uiteindelijk ook vrouwen) kiesrecht 
kregen. 
Na jaren van stagnatie ging het vanaf het midden van de 19de eeuw in veel 
sectoren van de Nederlandse samenleving een stuk beter. Kampen daaren-
tegen kreeg kort na 1850 juist een paar economische tegenslagen te verwer-
ken. De IJssel begon weer te verzanden, waardoor niet alle schepen de stad 
konden aandoen, en er kwam (aanvankelijk) ook geen aansluiting op het 
nationale spoorwegennet.25 
De enige industrie in Kampen die in de decennia na 1850 groeide, was die van 
de sigarenmakerij. Werkten er in 1850 zo’n 250 Kampenaren in die bedrijfs-
tak, veertig jaar later waren er dat ruim vijf keer zoveel. Ook in tijden van 
overproductie, waardoor er minder werk was en dus minder (of geen) geld 
was te verdienen, schikten de Kamper sigarenmakers zich lijdzaam in hun 
lot. De historicus Bauke Marinus heeft in zijn boek “Verenigen hier is ‘fransch’”. 
Organisatie van sigarenmakers in Kampen (18941913) deze gemoedstoestand tref-
fend samengevat: ‘Van mentaliteitsverandering is, in elk geval heel lang, 
geen sprake. De sigarenmakers vormden er typisch een “toestandsklasse”. 
Solidariteit met kerk, bedrijf, staat (of misschien beter algehele apathie?) is 
sterker dan onderlinge solidariteit.’26 
‘Fransch’, en dan zijn we weer terug bij het begin van dit artikel, stond voor 
het gros van de Kamper bevolking gelijk aan revolutie, het afzetten tegen 
het (door God gegeven) gezag. De sigarenmakers van Kampen verenigden 
zich niet en zij wierpen dan ook niet hun door Marx en Engels veronderstel-
de ketenen af. En zo bleef Kampen ook na 1848 een stad waar de gevestigde 
orde en de sociaal-maatschappelijke rust zelden of nooit werd bedreigd.
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Bijlage: Alfabetische volgorde ondertekenaars steunbetuigings brief 
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