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Woord vooraf
Triomf, o Neêrlands. Volk' Hoe schoon staat tans uw' kans, Ziet daar uw' vrijheid, - ziet' U toont ze een' lauwerkrans.
De dwing'land tuimelt reeds, - de aristocraten beven Nog slechts éen' stouten stap, zo ziet ge uw heil herleven'
Maar aarzelt langer niet, nu ieder werken moet,
En komt, door wijs beleid, 's lands vad'ren te gemoet: Herneemt uw heilig recht, - herstelt, - hervormt de wetten, Laat niet, wat het ook ZIJ, dit heilzaam werk beletten.
Staat deze grondsteen vast, dan vreest het staatsgebouw
Geen shnksche lagen meer: - 't steunt op der burg'ren trouw
Stelt mannen m 't bewind die hunnen plicht beseffen. Op dat zij, door den tijd, zich niet te hoog verheffen,
Zo moeten uw' tribuns gedurig waakzaam zijn
De wet alleen regeert. - ZIJ is de middellijn,
Waar, als in 't zelfde punt, zich alles moet verbinden
Dan zal elk lid des volks zijn' juiste standplaats vinden.
Maar houdt de wapens ook, voor eeuwig, in de hand
Die zijn voor 't heil des volks het veiligst onderpand.

Bij het beëindigen van mijn studie en het publiceren van dit academisch proefschrift is een woord van dank op zijn plaats aan het adres van degenen die mi)
daarbij op velerlei wijzen behulpzaam zijn geweest.
Deze dissertatie zou nooit tot stand gekomen zijn zonder de voortdurende
ondersteuning en aanmoediging door mijn promotor, de heer prof.mr. O.
Moorman van Kappen te Ellecom. Waar het de rechtsgeschiedenis betreft mag
ik hem zonder voorbehoud mijn leermeester noemen. Zijn professionele en
zorgvuldige begeleiding in gesproken en geschreven woord, ook na zijn emeritaat, heeft mij dit werk vanaf het begin tot de voltooiing mogelijk gemaakt.
Met respect denk ik terug aan wijlen jhr.mr. R.C.C, de Savornin Lohman en
wijlen de heer dr. H. Schelhaas, die mij beiden vanuit hun kennis en belangstelling voor de geschiedenis van de Patriottenbeweging hebben geïnspireerd, alsmede aan wijlen de heer mr. E.D. Eijken, groot kenner van het oude Overijsselse
recht.
Graag dank ik Hare Majesteit de Koningin voor de door haar verleende toestemming om het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage te raadplegen. De
heer drs. B. Woelderink, de toenmalige directeur van deze instelling en zijn medewerkers ben ik erkentelijk voor hun gastvrije ontvangst en deskundige hulp.
Eveneens gaat mijn dank uit naar het College van Regenten en de rentmeester van de Stichting Twickel te Ambt Delden, gemeente Hof van Twente, die
mij toestemming hebben verleend, het huisarchief te raadplegen. In die dank
deelt ook mevrouw A J . Brunt, de archivaris van Twickel, voor haar vriendelijke
ι

Aanhef van een gedicht 'Aan het volk van Nederland' door 'eene vaderlandsche vrouw',
gedagtekend Deventer, 26 september 1786 Bron GA Kampen, oud archief, nr. 299. Het
slot van dit gedicht staat boven hfdst. ;.
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medewerking aan mijn onderzoek Evenzeer gaat mijn dank uit naar de heer mr
L H graaf Schimmelpenninck op H e t Nijenhuis te Diepenheim gemeente Hof
van Twente, die zijn huisarchief voor mij openstelde
Inspiratie kreeg ik eveneens door mijn contacten met mevrouw J J C van
Doornmck van Hasselt te Aerdenhout, en de heren W Hoogland te Raalte,
Τ A Kloosterboer en drs J van Lidth de Jeude, beiden te Deventer, dr Ρ W
van Wissing te Nijmegen, mr C J D Waal te Leiden en W A M Zuethoff te
Hellendoorn
Erkentelijk ben ik voor de hulp en steun die ik mocht ontvangen van directie en
medewerkers van H e t Nationaal Archief te 's-Gravenhage, het Historisch Cen
trum Overijssel (toen nog enerzijds het Rijksarchief in Overijssel en anderzijds
het Gemeentearchief Zwolle) te Zwolle, H e t Gelders Archief (toen nog Rijksar
chief in Gelderland) te Arnhem, de gemeentearchieven van en te Hasselt, Kam
pen en Oldenzaal, de Dousa-afdehng van de Universiteitsbibliotheek Leiden, de
afdeling Zeldzame en Kostbare W e r k e n van de Universiteitsbibliotheek Am
sterdam en voorts de universiteitsbibliotheken te Maastricht, Nijmegen, Tilburg,
U t r e c h t en Kampen (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Broederweg), de
Overijsselse Bibhotheekdienst te Nijverdal, Museum H e t Palthehuis te Olden
zaal, het Van Deinse Instituut te Enschede (bibliotheek van de Oudheidkamer
Twenthe) en het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam
Van alle instellingen mocht ik echter de grootste ondersteuning krijgen van
directie en medewerkers van Stadsarchief en Athenaeumbibhotheek te Deven
ter Hier heb ik het meeste onderzoek verricht in de archieven van de stad, van
haar instellingen en van de met haar verbonden families, ik heb er handschriften
en gedrukte werken geraadpleegd en er gebruik gemaakt van het interbibliothecair leenverkeer Van bijzondere waarde bleek de aldaar in bruikleen gegeven
bibliotheek van de Vereemging tot Beoefening van Ovenjsselsch Regt en Ge
schiedenis (evenals trouwens de archivalia en de handschriften van die Vereem
ging, berustende bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle) Dat de me
dewerkers van Stadsarchief en Athenaeumbibhotheek in de loop van mijn onder
zoek bovendien mijn collega's zijn geworden stemt mij tot dankbaarheid en
vreugde Van hen noem ik nog in het bijzonder M a n o n Karsch, die de bronnen
lijst en het literatuuroverzicht bewerkte Voor hun vertaling van het Resume,
resp de Summary, dank ik de heer drs I A J de Graaf, resp mevrouw drs J A
Resius-van der Lugt
H e t bestuurslidmaatschap van de zojuist genoemde 'Vereemging' en van de
Vereniging Oud Deventer betekenden een stimulans bij het uitvoeren van mijn
onderzoek Niet minder inspiratie kwam van mijn medeleden van de '95-ers', een
informeel gezelschap van onderzoekers uit vele faculteiten en wetenschappelijke
instellingen dat zich door een gezamenlijke passie voor de i 8 d e eeuw verbonden
weet
Van harte maak ik de woorden van de Overijsselse jurist en publicist mr
R E H a t t i n k tot de mijne, die over zijn voorganger in de 16 eeuw Melchior
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Winhoff schreef: 'Als een geboren landzaat prijs stellende op het behoud van de
'seden unde rechte' van het land (...)'.2 De zeden en rechten van mijn land (Deventer, Overijssel, Nederland) hebben mij van jongs af aan geboeid.
Hoewel ik niet in het bezit was van een getuigschrift van een tot de promotie toegang verlenend doctoraal examen, heeft het College voor Promoties van
de Katholieke Universiteit Nijmegen mij - op grond van de door mij verworven
(andere) getuigschriften - toegelaten tot de promotie aan die universiteit. Voor
die toelating ben ik het College erkentelijk.
Minder noodzakelijk maar wel aangenaam waren de bezoeken aan de plaatsen waar hoofdfiguren uit deze studie hebben gewoond en gewerkt. Vriendelijk
ontvingen mij de bewoners resp. gebruikers van de woningen in de stad en op het
platteland van Rutger Jan Schimmelpenninck, Joan Derk van der Capellen, Jan
Willem Racer, Simon de Vries, Gerhard Dumbar (de jongere) en Adam Persoon.
Het verheugt mij, dat mijn moeder de afsluiting van mijn studie mag meemaken.
Dankbaar denk ik terug aan mijn vader voor wie dit niet geldt, maar met wie ik
de eerste plannen voor mijn promotie nog tijdens zijn laatste ziekte heb besproken. Vermeldenswaardig is nog dat ik via hen beiden van Deventer Patriotten
afstam.
De subsidiënten en sponsoren, elders genoemd, dank ik voor hun materiële
bijdragen in de kosten van de uitgave van deze publicatie.
Bovenal echter was er de niet-aflatende steun die ik thuis heb mogen ontvangen van mijn vrouw Els (die het gehele manuscript in de computer heeft verwerkt en de registers heeft samengesteld), 1 alsmede van onze drie zonen Adriaan,
W o u t e r en Jeroen. Zonder de liefde en het medeleven van mijn gezin zou het
uitvoeren van een groot onderzoek en het daarvan verslag doen in dit proefschrift niet mogelijk zijn geweest; zeker niet naast een volledige werkkring, in
slechts enkele jaren en in een plezierige en ontspannen sfeer. Dit boek is er dan
ook door en voor jullie.
Deventer, voorjaar 2004

2
3

Winhoff/Hattink, 1968, p. XIII. Zie over Winhoff hfdst. 1 en § 2.1.
In dit boek zi|n de spellmgsregels gevolgd, zoals die zijn gegeven in de meest recente uitgave
van Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal en De Nieuwe Spellingsgids van
de Nederlandse Taal' van Van Dale Lexicografie (Utrecht, 1997) Voorts is gebruik gemaakt
van de 'Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden' ('s-Gravenhagc, 1988) en
van de 'Aanwijzingen voor tekstbewerking en annotatie' (Utrecht, 1971)
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Inleiding

Geografisch, sociaal en intellectueel is het
Patriottisme een verbijsterend complex
verschi)nsel.
E.H Kossmann.'

Na een betrekkelijk rustige en stabiele periode vormden de laatste twee decennia
van de 18 eeuw (evenals de daarop volgende Bataafse-Franse tijd) een veelbewogen episode in de geschiedenis van de Noordelijke Nederlanden. Binnen die gewesten manifesteerde zich een conservatieve, hiërarchische en protestantschristelijke samenleving. Dat was althans de zienswijze van de mannen die het er
voor het zeggen hadden. Zij redeneerden vanuit een standenmaatschappij, gebaseerd op uit de Middeleeuwen stammende en in de Republiek geconserveerde
voorrechten voor bepaalde groepen van personen en instituties. De stedelijke
regenten onder de Republiek gingen uit van een corporatieve samenleving,
waarin beoefenaren van beroepen, ambachtslieden en exploitanten van bedrijven
hun belangen in gilden in ruime mate zelfstandig behartigden, zij het onder toezicht van de stedelijke regering. H e t landsbestuur behoorde naar het oordeel van
de regenten in handen te zijn van hun standgenoten die beschikten over de daartoe vereiste 'qualiteit': door coöptatie aangewezen leden van de stadsregeringen
en door geboorte voorbestemde leden van de ridderschappen. Het vorenstaande
gold ook voor Overijssel en voor één van de drie hoofdsteden van dat gewest:
Deventer. Onder het Ancien Régime vormde die stad een welhaast soevereine
republiek.
De Patriotten verzetten zich tegen deze benadering, zij het in beperkte mate. Zij maakten zich sterk voor deelname aan het openbaar bestuur door een
bredere kring van gezeten burgers, die in hun eigen onderhoud voorzagen, lazen
en schreven: mannen die zich bewust waren van wat in de maatschappij omging,
variërend van beoefenaren van vrije beroepen als artsen en advocaten tot en met
de (kleine) winkelier, de eigenerfde boer en de geschoolde en geoefende ambachtsman. H e t ging de Patriotten om de gevestigde, zowel kleine als meer gegoede burgerij ('populus')- Die burgerij zou het recht tot meebesturen en meebeslissen moeten krijgen, primair in de steden, ook de kleinere. Gezien de confederale staatsstructuur van de Republiek zou hun inbreng dan vanzelf doordringen
naar het niveau van de gewesten en van de Unie. De gezeten burgers zouden weten, hoe op gepaste wijze gebruik te maken van de hen toekomende vrijheid.
'Het grauw' of 'gemeen' ('multitudo', 'plebs') viel niet alleen buiten de horizon

ι

Kossmann, 1986, p. 47

van de regenten, maar ook buiten die van de Patriotten. 2 Deze Patriotten waren
het die, als tegenhangers van de Prinsgezinden of Orangisten, omstreeks 1780 in
de openbaarheid traden en een proces van verandering in werking stelden. Dit
proces maakte deel uit van de intense maatschappelijke strijd, die ook elders in
Europa tussen ongeveer 1780 en 1815 woedde en waarvan de inzet de herordening
van de samenleving vormde. Deze strijd betekende in de Nederlanden tevens de
laatste grote krachtmeting van het corporatisme, dat daar in de Bataafs-Franse
tijd zijn einde zou vinden. 3 Over een blauwdruk voor de toekomst beschikten de
revolutionairen van 1780 overigens evenmin als hun opvolgers van 1795.
Op het oog leek en lijkt dat zojuist genoemde veranderingsproces onverwacht in te zetten. Een sluipende erosie had echter al langere tijd het bestaande
maatschappelijke en politieke bestel van binnenuit aangetast. Een combinatie
van vooral buitenlandse ontwikkelingen, met name het uitbreken van de Vierde
Engelse Oorlog in december 1780, vormde de katalysator die allerlei onvrede in
één beweging samen zou brengen. Het eind van deze beweging kwam in september 1787 als gevolg van opnieuw een buitenlands (ditmaal Pruisisch) ingrijpen in
de politiek van de Republiek. Globaal genomen vormt het tijdvak van december
1780 tot en met september 1787 dan ook de chronologische begrenzing van deze
studie. Voor een goed begrip van de hierna behandelde stof zullen echter ook
voor het laat-achttiende-eeuwse Deventer relevante feiten, omstandigheden,
ontwikkelingen, personen en ideeën die zich vóór en na het genoemde tijdvak
manifesteerden, aan de orde worden gesteld.
De Patriottentijd te Deventer, die het kernthema van deze studie vormt,
was slechts een korte - zij het veelbewogen - periode in de geschiedenis van deze
stad, een geschiedenis die terugreikt tot in de vroege Middeleeuwen. In de loop
van die eeuwenlange ontwikkelingsgang vormden zich ter stede de bestuurlijke,
rechterlijke en rechtsinstellingen, die voor de Deventer Patriotten het primaire
object en aangrijpingspunt van hun politieke en 'constitutionele' hervormingsstreven zouden uitmaken. Daarom worden in het eerste deel van dit werk in de
beide eerste hoofdstukken de hoofdlijnen geschetst van deze ontwikkelingsgang
tot ongeveer 1780, met inbegrip van de vooraanstaande positie die Deventer
zich, samen met de beide andere Overijsselse hoofdsteden Kampen en Zwolle in
de gewestelijke regering, in de Staten van Overijssel, wist te verwerven. Een reden temeer daartoe vormt de omstandigheid, dat er over de institutionele en
rechtsgeschiedenis van Deventer tot dusverre weinig is gepubliceerd.' 1
Met deze inleidende historische schets kan echter niet worden volstaan.
Immers, dat wat de Deventer Patriotten in de tachtiger jaren van de 18 c eeuw in
deze oude IJsselstad op- en loswoelden, was uiteindelijk in hoge mate de resultante van een heel complex elkaar beïnvloedende en versterkende ontwikkelingen, die zich in die tijd op gewestelijk niveau, op dat van de Republiek als geheel,
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Prak, 1999, pp 12, 22-23, 25 2 7. 33; Kloek-Mijnhardt, 2001, pp 46, 56, 261
Het enige rechtshistorische proefschrift specifiek over Deventer dat in de 20ste eeuw is
verschenen is dat van Kronenberg over de weiderechten Zie Kronenberg, 1902

elders in Europa en zelfs in de 'Nieuwe Wereld' aan gene zijde van de Atlantische Oceaan voltrokken hadden of nog aan het voltrekken waren Van die ontwikkelingen waren het naast de politieke vooral de vernieuwende ideeën in het
denken over recht en staat en over de positie van de burger in de staat, die ook te
Deventer de denkwereld van de toonaangevende Patriotten in belangrijke mate
bepaalden Om de voornaamste beinvloedingsfactoren zo inzichtelijk mogelijk te
presenteren wordt in het tweede deel van dit boek geopteerd voor een benadering van het laat-achttiende-eeuwse Deventer aan de vooravond van de Patriottentijd vanuit een 'model' van concentrische cirkels, waarbij achtereenvolgens die
op het internationale en buitenlands niveau (hoofdstuk 3), die op dat van de Republiek der Verenigde Nederlanden (hoofdstuk 4) en die in de provincie Overijssel (hoofdstuk 5) aan de orde worden gesteld. Het streven is hierbij, de in deze
hoofdstukken ter sprake gebrachte factoren - hoezeer deze ook niet steeds volledig van elkaar te scheiden bleken - zoveel mogelijk in gelijkwaardige clusters te
rubriceren In het derde en laatste gedeelte van deze studie wordt in de hoofdstukken 6 en 7 het kernthema - om zo te zeggen de binnenste cirkel van het zoeven genoemde concentrische model - behandeld Daar gaat het om de wording(sgeschiedenis) en de acta et gesta van de Deventer Patriottenbeweging
Hoofdstuk 8 ten slotte bevat de Epiloog
Het toegepaste benaderingsmodel van concentrische cirkels, dat vanuit een Atlantisch perspectief via de Verenigde Nederlanden en het gewestelijk niveau naar
de IJsselstad voert, biedt een gepaste mogelijkheid om beïnvloeding vanuit grotere op kleinere maatschappelijke en politieke verbanden duidelijk te maken
Van omgekeerde bewegingen was echter evenzeer sprake De als het ware van
onderaf federatief opgebouwde staatsinrichting van de Republiek en de plaats
van Deventer daarin als stemhebbende stad brachten met zich mee, dat de ontwikkelingen op het niveau van Overijssel - en in mindere mate ook die op dat
van de Unie - in politieke zin mede vanuit Deventer werden bepaald
Daarenboven oefenden vanuit stad en gewest intellectuelen invloed uit in
een veel ruimere kring dan die van Deventer of Overijssel alleen Zo onderhield
de Deventer stadssecretaris mr Gerhard Dumbar contacten met geestverwanten
in de gehele Republiek Joan Derk van der Capellen te Zwolle, verschreven in de
Overijsselse ridderschap, was een stille kracht achter de Deventer Patriotten,
maar onderhield daarnaast ook een indringend verkeer dat zich uitstrekte van de
Twentse boerenleiders tot de voormannen van de Amerikaanse Opstand De
kennis van en waardering voor invloedrijke Anglo-Amenkaanse auteurs in de
Republiek vonden mede hun oorsprong in een stille studeerkamer in de Polstraat
te Deventer, waar Simon de Vries hun werken verzamelde, vertaalde, uitgaf en
deze, m samenhang met toen actuele artikelen in Engelstalige kranten en tijdschriften, besprak met veelal jeugdige geestverwanten, die invloedrijk waren of
het spoedig zouden worden T o t die geestverwanten behoorden onder meer
Rutger Jan Schimmelpennmck (die één van de belangrijkste theoretici van de
Patriotten zou worden) en de zojuist genoemde Dumbar (die na zijn gedwongen
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vertrek uit het openbaar leven als gevolg van het krachtdadig einde van de Patriottentijd een groot werk over de Noord-Amerikaanse constitutie zou publiceren). H e t materiaal voor dat werk had hij al eerder verzameld en tevens gebruikt
bij het voorbereiden van een concept-regeringsreglement voor zijn vaderstad
Deventer. 5
Naast de zojuist genoemde intellectuelen kwamen van hoogleraren aan het
Deventer Athenaeum 6 impulsen om toekomstig kader in Patriotse geest te vormen. Ook op het stuk van vernieuwende initiatieven in politieke en juridische
zin, als petitiebewegingen, het oprichten van een burgercomité (met als bijzonderheid een expliciete aanstellingsakte) en van een vrijkorps, het praktiseren van
een vrije verkiezing en het formuleren van een concept-constitutie op stedelijk
niveau vervulde Deventer een voortrekkersrol.
H e t tweerichtingsverkeer tussen Deventer en een zeer wijd gebied buiten de
stadsmuren maakt de beweging van de Patriotten en die van de Prinsgezinden in
die stad als hun politieke antagonisten niet alleen complex, maar ook interessant:
complexer en interessanter wellicht dan het beeld dat diezelfde bewegingen in
sommige andere lokale samenlevingen te zien gaven. Behalve de wisselwerking
tussen Deventer en een groot gebied buiten de stad, bepalen met name haar felle
karakter en de brede weerklank, die zij bij de bevolking vond, de bijzondere betekenis van de politieke beweging in de besproken periode te Deventer. Die betekenis had de Patriottentijd overigens - met enige nuances - ook voor de beide
andere hoofdsteden van Overijssel en voor Twente. Voor het eerst sinds de 14 ^
en i ^ eeuw, de tijd van de Hanze en de Moderne Devotie, traden de landgewesten - en met name Overijssel - in de Noordelijke Nederlanden prominent op de
voorgrond. Tot dan had de stad haar imago dat haar onderscheidde van andere
steden met name aan die laatmiddeleeuwse periode ontleend. De pretentieuze
aanduiding van 'Keizerlijke Vrije Hanzestad' ging terug op het eind van de iyd<'
eeuw. Vanaf 1780 kon een nieuwe component zich in het stedelijk zelfbewustzijn
invoegen: die van een leidende rol in de Patriottenbeweging. 7
Temidden van de drie IJsselsteden valt Deventer in het oog als de plaats
waar het politieke conflict zich met de grootste intensiteit manifesteerde en
waar de scheidslijnen binnen de lokale gemeenschap zich het scherpst aftekenden. Deventer liep voorop in politisering en radicalisering en vervulde de hoofdrol in zowel de Patriots- revolutionaire als in de Prinsgezind- contrarevolutionaire beweging. Specifiek voor Deventer tijdens de besproken periode was het binnenstedelijk conflict dat het voorbereiden van een nieuwe constitutie teweeg
bracht. In plaats van te dienen als uitdrukking van de eensgezinde wil van alle
Patriotten om het openbaar bestuur te hervormen overeenkomstig hun overtuiging, bracht het concept-regeringsreglement een diepgaande scheiding teweeg in
de gelederen van wat nooit anders dan een monsterverbond annex gelegen5
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prominente rol van Overijssel als geheel was in niet geringe mate te danken aan de inzet
Van der Capellen. Zie voor de eigenheid van steden. Prak, 1999, p. 13.

heidscoalitie was geweest. De gilden, eens steunpilaren van de plaatselijke Patnotse beweging, voelden zich in de exclusiviteit van hun bestaan bedreigd, zodat
hun leden massaal overstapten naar de Orangistische, Prinsgezinde partij.
Een rivaliserend burgercomité met Prinsgezinde sympathieën vormde de
uitdrukking van een interne strijd om de macht in het stadhuis. Bij de verkiezingen van 20 februari 1787 beschikten de Patriotten nog over zoveel macht, dat zij
in de magistraat hun partij een monopolie konden geven, maar dat betekende
niet het eind van de Oranjefactie. Op 29 juni 1787 kwam het zelfs tot een gewelddadig treffen tussen gewapende aanhangers van beide kampen, waarbij vijf
dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Voor de Prinsgezinden kwam hun uur
op 20 september 1787, toen zij als gevolg van de Pruisische inval de samenstelling
van de regeringscolleges en van alle daaraan ondergeschikte besturen en ambtenaren geheel naar hun hand konden zetten. 8 Ruim zeven jaar zou de alleenheerschappij van de Oranjepartij duren. In de tussentijd moesten de Patriotten, voor
zover zij niet naar elders waren uitgeweken, elkaar buiten het openbaar bestuur
ontmoeten. Enkele plaatselijke genootschappen en kerken boden daartoe, naast
informele contacten, de nodige mogelijkheden. 9
De overgang van de grote meerderheid van gildenleden van de Patriotten
naar de Prinsgezinden in 1786 laat zien, dat de omschrijving van de aanhangers
van de onderscheidene partijen niet altijd vanzelf spreekt. W i e bijvoorbeeld in
de kring van zelfstandige kooplui en ambachtslieden tot november 1786 met veel
collega's als Patriot bekend stond, kon daarna zeer wel als Prinsgezind door het
leven gaan. Enigszins anders was het echter met de intellectuele leidsmannen en
met de leden van de magistraat. Zij kunnen over het algemeen gedurende de gehele besproken periode tot één van de besproken partijen worden gerekend.
Voorzichtigheid bij het hanteren van allerlei, vooral politiek geladen woorden en
begrippen is evenzeer geboden omdat de betekenis daarvan voortdurend aan verandering onderhevig is. Zeker in een bewogen periode als de tweede helft van de
i8 l e eeuw verschoof de inhoud van begrippen als 'soevereiniteit', 'vrijheid', 'volk',
'natie', 'democratie', 'representatie' en 'vaderland'. Studie naar de evolutie van
deze begrippen brengt in beeld hoe de inwoners van de Lage Landen in de loop
van de eeuwen inhoud hebben gegeven aan hun identiteit. 10
Het optreden van de Patriotten had aangetoond, dat het mogelijk was om
het bewind over steden en gewesten te voeren zonder dat de stadhouder daarop
invloed van betekenis uitoefende. Datzelfde optreden had ook een inbreuk geforceerd op de exclusieve beslotenheid van de gezeten regeringskringen, samen8
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Zie voor de grote li]n in de ontwikkeling van de Patnottcnbeweging in Deventer. Prak,
1999, pp. 168-169, 172, 192-193. Prak geeft hierbij tevens een vergelijking met enkele andere
steden. Vgl ook de publicaties van Te Brake, m.η. 1977 en 1989
Zie § 8.2.
Een behandeling van de verschuivende inhoud van (politieke) begrippen valt buiten het
bestek van de onderhavige studie. De reeks 'Nederlandse Bcgripsgeschiedenis' doet verslag
van een onderzoek naar een aantal Nederlandse begrippen, waaronder de zojuist aangehaal
de Zie voor wat betreft 'vaderland': Van Sas (red ), 1999, met name de inleiding door
W R E. Velema inzake het moderne begripshistonsche onderzoek (t.a ρ , pp. ix-xiv) c q.
Nederlandse bcgripsgeschiedenis (pp xiv-xvn). Vgl. hierover ook Wessels, 1984, ρ 127.

5

gesteld als die waren uit (stedelijke) patriciërs en (landelijke) riddermatigen.
Voorts hadden de Patriotten laten zien, dat de idee van de volkssoevereiniteit
zeer wel 'operationeel' gemaakt kon worden in de vorm van een geschreven (concept)-regeringsreglement." Nadat zij uit de vergaderzalen van stedelijke en gewestelijke regeringscolleges waren verdreven en de door hen bereikte resultaten
ogenschijnlijk teniet waren gedaan, kon iedereen constateren, dat de vóór 1780
tamelijk algemeen als onveranderbaar beschouwde regeringsvorm van de Republiek en haar samenstellende delen niet meer onaantastbaar was.12
De complexiteit van de besproken periode en van de daarin zich manifesterende
tegenstellingen hebben juristen en historici niet onberoerd gelaten. H.T. Colenbrander, de historicus die het onderzoeksterrein als eerste heeft bewerkt en
wiens bronnenuitgave nog steeds onmisbaar is, zocht de verklaring van de gebeurtenissen vooral in de doorwerking van internationale machtstegenstellingen
in de Republiek. Zijn leermeester Robert Fruin was hem daarin voorgegaan. De
buitenlandse gezanten werden bij Colenbrander de hoofdfiguren en de Patriotten respectievelijk Orangisten marionetten in hun handen. Voor de twijfelende
Colenbrander maakte de nederlaag van de Patriotten in 1787 een definitief einde
aan elke mogelijkheid van een authentiek-Nederlandse hervormingsbeweging. 1 '
Tegen deze internationale appreciatie, die Colenbrander trouwens niet belette ook veel behartenswaardigs over de interne ontwikkeling van de Patriottenbeweging te publiceren, rees protest bij degenen die de specifiek op de Nederlanden gerichte dimensie van de Patriottenbeweging meer recht wilden doen.
Al in 1903 verscheen een regionale studie over Gelderland van H.A. Westrate,
terwijl M. de Jong het eigene van de beweging in Overijssel duidelijk liet zien. Na
de Tweede Wereldoorlog kwam P.C.A. Geyl met een op de Republiek gerichte
interpretatie, die de Patriottenbeweging neerzette als een belangwekkende hervormingsbeweging van eigen bodem. Met gevoel voor nuance sprak Geyl daarbij
over aristocratische en democratische Patriotten in bonte verscheidenheid en
veelsoortige varianten.' 4
Dank zij Geyl werd de Patriottenbeweging niet langer gezien als een betreurenswaardige breuk in, maar als een volwaardig onderdeel van de Nederlandse
geschiedenis. Evenals J. Romein en L.J. Rogier uitte hij waardering voor de verschillende groepen, die door hun deelname aan de Patriottenbeweging de grondslagen legden voor hun emancipatie. Tegelijkertijd weerhield het individualistisch nationalisme deze schrijvers van het geven van een vergelijking met de door
Colenbrander zo benadrukte ontwikkelingen buiten de Nederlanden. De Ame-
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Te Brake, 1977, ρ 3.
Zie over Η Τ Colenbrander: BWN, I, pp. 115-118. Zie voor 7i|n bronnenuitgave· Colcnbrancler, 1897 (het eerste deel, tevens 7i]n proefschrift). Vgl. ook De Wit, 1971, pp 31-35, idem,
1974, pp. 288-289, Romein, 1973, p. 541; Streng, 1996, pp 105-106, Klem, 1996, pp 39-41.
Zie voor de studie over Gelderland- Westrate, 1903, inzake Overijssel. De Jong, 1921 Zie
voor het werk waarin Pictcr Geyl een nieuwe interpretatie bood. Geyl, 1947 Vgl De Wit,
1974, pp. 289-290; Franken, 1984, ρ 222.

rikaanse historicus R.R. Palmer bracht hierin verandering door te stellen, dat de
gebeurtenissen in de Republiek grote gelijkenis hebben vertoond met die in andere delen van de Atlantische wereld. De 'Palmerthese' houdt in, dat de gehele
westerse beschaving aan het eind van de 18 eeuw zou zijn opgestuwd door één
samenhangende revolutionaire beweging met overal dezelfde doelstellingen en
beginselen Ook legde Palmer de nadruk op de invloed van Anglo-Amerikaanse
schrijvers op Nederlandse Patriotten (zoals Nederlands onderzoek naar de inspiratiebronnen van J.D. van der Capellen en Simon de Vries zou bevestigen).' 5
Palmer vormde in Nederland de inspiratiebron voor C.H.E. de Wit, die in
zijn (tot 1848 lopende) proefschrift de nadruk legde op de strijd tussen aristocraten c.q. regenten en burgers. Eerstgenoemden zagen zich genoodzaakt om in hun
strijd tegen de stadhouder de hulp van laatstgenoemden in te roepen. Echte samenwerking tussen regenten en burgers achtte De W i t evenwel niet mogelijk.
Alleen de burgers, wier emancipatiestrijd de drijvende kracht van de Patriottenbeweging vormde, waren voor De W i t (die overigens nauwelijks over Overijssel
heeft geschreven) echte Patriotten.' 6
De Britse historicus Simon Schama heeft De W i t als uitgangspunt gekozen
voor zijn (tot 1813 doorlopende) werk over revolutie in de Nederlanden. Hij is
vollediger dan De W i t , licht zijn betoog meer toe en illustreert het met enkele
goede 'case-studies'. Daarbij geeft Schama de sociale achtergronden van de politieke ontwikkelingen reliëf. Naast waardering voor de vernieuwende blik is ook
op de interpretatie van De W i t en - in diens voetspoor - Schama kritiek geleverd. Hun 'aristocratie-democratie' - schema is over het algemeen te eenzijdig
bevonden. De W i t benaderde de jaren tachtig te weinig op zichzelf, maar vooral
als een opmaat voor latere staatkundige eenheid (1798) en uiteindelijk voor de
hervormingen van Thorbecke van 1848. Schama hanteerde het onderscheid 'aristocratie-democratie' minder scherp, maar ging met betrekking tot de jaren tachtig even finalistisch te werk als De W i t en construeerde een directe relatie tussen democratisch gezinden van 1780 en 1848.'7
De herdenking van tweehonderd jaar Patriottenbcwcging in de jaren tachtig
van de 20M eeuw heeft (in een tijd dat de belangstelling voor de i8tk eeuw in het
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Zie over het oordcel van Gcyl, Rogier en Romein Franken, 1997, ρ lij, over de aangehaalde
these. Palmer, 1959; idem, 1964, aangevuld met korte artikelen in Palmer, 1963, alsook De
Wit, 1971, ρ 29 Zie voor het debat van Palmer en andere historici. Ilaitsma Mullicr, 1983,
pp 218-219, Prak, 1991, ρ 73. De betekenis van de Palmerthese voor Overijssel is beschreven
in: Franken, 1984, p. 21. Vgl. voorts. Zandstra, De Ontwikkeling, pp. 36-37, Streng, 1998, pp
140-141, over Van der Capellen § 5 2.1, over De Vries § 6 2.1
De publicatie van het proefschrift van De Wit heeft hernieuwde impulsen gegeven aan de
studie naar en het debat over de Patriotten, zie De Wit, 1965. Vgl. idem, 1974, 1978 De
Wits opmerking: 'Men zou de tweede helft van de 18de eeuw, en zeker de jaren van 1780 tot
1787, een bijna vergeten en weinig beschreven episode van ons verleden kunnen noemen' (in.
De Wit, 1974, ρ 287) is mede dankzij hem zelf niet meer van toepassing. Zelf spreekt De
Wit overigens niet meer over de Patriottentijd, maar van de 'de Nederlandse revolutie van
de 18de eeuw', die hij zich ziet uitstrekken over de jaren 1780-1801 als één periode van revolutie, slechts onderbroken door de restauratie van 1787-1795, zie. De Wit, 1971, p. 30
Schama, 1989 - in de Nederlandse vertaling - waarin hij op pp 12-15 ingaat op zijn oordeel
over De Wit Een kritische beschouwing van Schama in Van Sas, 1978, met name pp. 276280. Zie voorts· Wessels, 1988, p. 240; Klein, 1995, pp. 227.
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algemeen sterk steeg) opnieuw een stimulans gegeven aan historisch onderzoek,
met inbegrip van een kritische herbezinning op de historiografie. Daarbij ging de
aandacht meer dan in het verleden uit naar politieke, culturele en mentale inter
pretaties. T e r sprake kwamen revolutionaire feesten, symbolen en kostuums,
veranderingen in de wijze van communiceren en nieuwe vormen van sociabiliteit
en van politieke organisatie. O o k het in Patriotse kring karakteristieke vocabu
laire kreeg meer aandacht. De sociaal-economische en religieuze achtergronden
zijn tot dusverre echter veel minder belicht.'
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In de loop van de tijd zijn al verschillende publicaties verschenen waarin de De
9

venter Patriotten mede aan de orde komen.' Deze uitgaven zijn echter niet van
rechtshistorische aard. Ook een studie die enerzijds de ontwikkelingen te De
venter in hun totaliteit overziet en die ze anderzijds plaatst in relatie t o t wat el
ders is gebeurd, ontbrak t o t dusverre. H e t Deventer archiefmateriaal over de
Patriottentijd is rijk en het is nog slechts ten dele ontsloten. D e schrijver van dit
werk heeft er dankbaar gebruik van gemaakt.
Zonder de discussie over de plaatsbepaling van de Patriotten te herhalen,
moge wel duidelijk worden gesteld, dat de opvattingen van Colenbrander tekort
doen aan de betekenis van de Patriotten in Overijssel. Deze laatsten brachten
een op zichzelf staand revolutionair proces op gang en zij waren veel meer dan
marionetten in de handen van gezanten van buitenlandse mogendheden. Gelet
op de confederale opbouw van de Republiek mag dat niet verwonderen. Ook
18

De hernieuwde belangstelling voor de i8de eeuw komt aan de orde in Bui|nsters, 1994, pas
sim Zie over de Patriotten in Overi)Ssel· Franken en Kempermk, 1984, pp. 21-22, die wijzen
op de affiniteit in de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw met de politieke en sociale
hervormingsidealen in de jaren tachtig van de 18de eeuw Vgl. Streng, 1996, p. 106. Zie over
een herbezinning op de historiografie Ρ B.M Blaas, 1988, pp 9-26 Zie voor verschuiving in
de interpretatie van de besproken periode· Te Brake, 1990, passim; Van Sas, 1988, ρ 174,
Klein, 1996, ρ 41 Over feesten· Gnjzenhout, 1996, passim, alsmede- Kloek en Mijnhardt,
2001, p. 397. Over sociaal-economische en politieke aspecten· Trompetter, 1999, pp. 544545 Vgl voorts. Gnjzenhout, 1987, ρ 22; Bots en Mijnhardt, 1988, p. ç; Janssen, 1988, pp. 1015; Velema, 1988, p. 32; /.andstra, 'De ontwikkeling', pp. 1-2, 30-39; Tc Brake, 1990, ρ 354
Ook in het theater bestond belangstelling voor de actuele politiek. Zo gaf J. Allart te Am
sterdam in 1785 het 'Toneelspel De Patriotten' uit zie 'Boekzaal der geleerde waereld', 141
(september 1785), pp. 279-285. De 'Boekzaal der geleerde waereld' was een algemeen cultu
reel en populariserend tijdschrift met artikelen en boekbesprekingen, dat al in 1692 door Pe
trus Rabus was gesticht In het vorenstaande zijn slechts enkele toonaangevende schrijvers
aangehaald Een uitgebreide behandeling van de historiografie valt buiten de opzet van deze
publicatie Klein publiceerde in 1995 zijn 'Patriots Républicanisme' met als centrale these
dat de politieke cultuur in Nederland tussen 1766 en 1787 diepgaande veranderingen onderging. Het waren vooral de Patriotten die deze veranderingen tot stand brachten, aldus
Klein. Hij introduceerde in dit verband het begrip 'républicanisme', een term die hij vervolgens nader uitwerkt (Klein, 1995, ρ 4). Zie over de (recente) literatuur voorts: Prak, 1999, ρ
191, nt 1 en 2
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Uitgave van de brieven van Van der Capellen, met name de bundels door De Beaufort (1879)
en Sillcm (1879 en 1883), de dissertatie van De Jong (1921) (maar deze raadpleegde het De
venter stadsarchief niet en is alleen al daarom voor wat Deventer betreft incompleet), het
artikel van Van der Pot over de beide Dumbars (1958); de dissertatie van W Ph Te Brake
(1977) en diens studie over Deventer (1989) (beide werken waarop vanuit rechtshistorisch
oogpunt het nodige valt aan te merken, maar Te Brake is dan ook geen rechtshistoncus);
het artikel van Mccking over Dumbar de jongere (1985), de dissertatie van Jansen over Van
der Marck (1987A), alsmede de scriptie van Zandstra (1983), omgewerkt tot een artikel in de
Patnottenbundel van de VMORG (1984), pp. 32-34

binnen het kader van de provincie Overijssel traden nog sterke verschillen op
tussen de onderscheidene rechtskringen, bijvoorbeeld tussen de drie hoofdsteden onderling, tussen hoofdsteden en kleine steden en tussen steden en platteland.
Tegelijkertijd was van een uitsluitend gewestelijk of lokaal verschijnsel
geenszins sprake. Eerder in deze inleiding is immers al gewezen op de wisselwerking tussen ontwikkelingen in Deventer resp. elders in de Westerse wereld. Dat
vormt een bevestiging van de these van Palmer, die Franken kenschetst als: 'de
internationale congruentie van het burgerlijk emancipatiestreven in het laatste
kwart van de 18 c eeuw'. 20
Zo richt zich de centrale vraagstelling van dit boek op de specifieke positie
van Deventer in de jaren tachtig van de 18 e eeuw. Bezien zal worden, wat het
eigene van Deventer met name vanuit politiek- en rechtshistorisch oogpunt in de
besproken periode was: in intellectueel en onderwijskundig opzicht, in het mobiliseren van de burgerij (petitiebeweging, rivaliserende burgercomités, vrije verkiezingen, vervullen van regeringsambten, burgerbewapening) en in het streven
naar constitutionele vernieuwing. H e t eigene van de stad wordt daarbij mede
bepaald door haar voortrekkersrol in de politisering en radicalisering, hetgeen
een leidende positie opleverde in achtereenvolgens de Patriotse en de Orangistische bewegingen. Die positie had een uitstraling naar de directe omgeving van de
stad, maar ook naar het gewest Overijssel en naar heel de Republiek. Daarbij
komt de internationale oriëntatie van sommige van de direct betrokkenen.
Daarom is het noodzakelijk om Deventer te bestuderen in een ruim juridisch,
historisch, politiek en geografisch kader. Dat is de opdracht die de auteur zich
heeft gesteld. 2 '
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Franken, 1984, ρ 22θ.
Zie § 8.3.
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Deell
Historische inleiding in de institutionele en
rechtsgeschiedenis van Deventer

Hoofdstuk ι. Hanzestad in de Middeleeuwen

luns cultu peregrinai
Daventria laude per urbes
Claret, quam censeo dignam
Opibus quae semper abundet

Deventer is ontstaan op de rechteroever van de IJssel,2 halverwege Westervoort
en het Keteldiep, resp. het begin en het eind van de rivier. De verschillen tussen
eb en vloed waren er niet meer merkbaar. Drie zandduinen boden er, ook bij
hoog water (dat de stad van alle kanten kon omgeven, zodat zij een eiland vorm
de), veiligheid en droogte. H e t dal van de IJssel werd bovendien beschermd door
grote moerasgebieden: de venen aan de flanken van Twente en Drente en het
centrale merengebied, het Almere, later de Zuiderzee. Dwars op de loop van de
rivier (en deze bij Deventer kruisend) liep een breed karrenspoor van het Franki
sche westen naar het Saksische oosten, van de Veluwe naar Twente, van de oude
gerichtsplaats het Herenhul op de Uchelerberg nabij het Engelanderholt en
Beekbergen naar die op de Markelose Berg, en later van Holland en Utrecht naar
Westfalen. 3 De Dorther- en de Markelose Beek maakten bovendien verkeer over
water in oostelijke richting mogelijk. In de 8''te eeuw of iets eerder kwam hier een
nederzetting tot stand: het Karolingische Deventer. Hoge gronden reikten er
direct tot de oostelijke oevers van de rivier. Ze vormden een natuurlijke aanlegplaats voor schepen en boden een comfortabele mogelijkheid voor een korte
oversteek naar de andere oever. Onbewoond was het er niet; al vanaf de prehis
torie hadden boeren er hun bedrijf uitgeoefend. De drie zandduinen zouden la
ter, van noord naar zuid, bekendheid krijgen als respectievelijk de Noordcnberg,
vervolgens die van het kapittel van St. Lebuïnus, de immuniteit (aanvankelijk
omsloten door de Romaanse ommuring), en ten slotte de Berg. Deze laatste is
nog het beste in de huidige stad herkenbaar. De duinen sloten aan op een dekzandrug, die via Colmschate verbinding gaf met hoger gelegen gronden.
De oudst bekende berichten over Deventer betroffen niet haar functie als
handelscentrum, maar die als uitvalsbasis voor missionering. Omstreeks 765/770
predikte Liafwin (in het Latijn van de Kerk: Lebuïnus) er het Christendom en
bouwde hij een eerste kerkje. Liafwin (de latere patroon van de stad en de kapit1

2
3

'Door zijn rechtshandhaving geniet Deventer in vreemde steden een schitterende reputatie.
Ik vind dat Deventer het verdient altijd een overvloed aan rijkdom te hebben' Uit de 'Ode
anapaestica hypermetra' door Alexander Ilegius, in een vertaling door J.C. Bcdaux Zie Bedaux, 1998, pp 150-151
Koch, 1957, passim, idem, 1964, pp 3-6, idem, 1988, pp 9-19, Spit/ers, 1992, pp 11-16; Van
Vliet, 1996, pp. 15-2, Spitzers, 1996, pp. 92-103, Hogenstijn, 1997, pp. 13-14.
Leyden, 1940, pp. 59-62; Van den Bergh-Beekman-Moerman, 1949, pp 140-142; Fockema
Andreae, 1957, pp. 288; Spitzers, 1996, pp 88-92, Hogenstijn, 1997, pp 12-13.

telkerk) was een Angelsaksisch priester, die werkzaam was in het grensgebied
van de Saksen aan de vooravond van de verovering van dat gebied door de naburige Frankische koning (vanaf 800 keizer) Karel de Grote. 4 De Franken lieten
hun militaire en politieke offensief dikwijls door prediking van het Evangelie
vooraf gaan. De bevolking werd dan alvast vertrouwd gemaakt met de ideologische, op het Christendom gebaseerde onderbouwing van het Frankische koningschap. 5 Daartoe richtten zij in de periferie van hun machtsgebied missieposten
op, zoals Utrecht, het latere Hamburg en ook Deventer. De voorloper van deze
stad lag nog juist op Frankisch grondgebied; de grens met de Saksen lag iets oostelijker van de IJssel.6
In de tijd van de missionering of eerder, kwam in Deventer ook een centrale
koninklijke domeinhof tot stand. Vanuit dit centrum beheerden vertegenwoordigers van de Frankische koning de koninklijke bezittingen in de verre omgeving.
Missiepost en domeinhof, exponenten van geestelijke en profane macht, versterkten eikaars functioneren. Ze vormden de basis voor het ontstaan van één
van de oudste steden van het tegenwoordige Nederland. Omstreeks het jaar 900
werd deze omgeven door een aarden verdedigingswal met een forse droge gracht.
De stad strekte zich al in de tweede helft van de 9 e eeuw uit van de huidige
Brink (toen een baai aan de IJssel) tot het tegenwoordige Noordenbergschild
(waar resten van de wal nog aanwezig zijn). Later zouden ook de Brink en het
Bergkwartier binnen de omwalling worden gebracht."
In de 9 dc eeuw vestigden de Franken hun gezag definitiefin de streek rond
Deventer en het gebied ten oosten daarvan. Heel deze regio werd ingelijfd in het
deel van het Frankische rijk dat later het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie
zou gaan heten. De Kerk veranderde haar bestuursstructuur en werkwijze van
een missieorganisatie in een stabiele, bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Ten
oosten van de IJssel werden bisdommen 9 gesticht. Deventer bleef onder dat van
Utrecht vallen, dat als suffragaanbisdom viel onder aartsbisdom Keulen. 10 Binnen
die bisdommen sloten in centraal gelegen steden geestelijken zich aaneen tot
gebeds-, leef- en werkgemeenschappen. Deze kapittels, waarvan de leden (seculiere) kanunniken werden genoemd, belastten zich met het gezamenlijk bidden
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Ver Loren, 1885, pp 147 148, 158-166, Koch, 1990, passim, met verdere literatuur aid ; Van
Vliet, 1996, pp 12-14 Vel over stadspatronaat in het algemeen. H -l· Becker, Stadtpatron,
in- H R G I V , kol. 1861-1863 Zie over Karel de G r o t e s onderwerping van de Saksen· Conrad
1,1962, ρ 72
C o n r a d I, 1962, pp. 120-127, D e M o n t e ver Loren-Spruit, 2 0 0 0 , § ^8, p p 46-48 en verdere
literatuur aid.
Van den Bergh-Beekman-Moerman, 1949, p. 104.
K o c h , 1957, p p 169-170; idem, 1964, ρ 4, T e r Kuile, 1964, p p . 7-10; K o c h , 1988, pp 10-11,
Spitzers, 1996, p p 94-95 Vgl over stedelijke verdedigingswerken in h e t algemeen Isenmann, 1988, p p 48-50
A Erler, Heiliges Romisches Reich, in: H R G I I , kol. 45-48; Conrad, I, 1962, pp 69-81, 176190.
Nolet-Broeren, 1951, p p 68-72, 151; F Merzbacher, Bischof, in H R G I, kol 439-446; Merz
bacher, Hochstift, in ibidem, I I , kol. 178-179.
G Dolezalck, U t r e c h t , m I I R G V , kol 6 4 0 - 6 4 2 ^ D c e t e r s , Köln, in· ibidem, I I , kol. 935942

van het getijdengebed en met het beheer van hun kapittelkerk en het daaraan
verbonden dikwijls uitgebreide goederenbezit "
Deventer kreeg een kapittel onder bisschop Bernold (in functie. 1027-1054)
en in dezelfde eeuw een aartsdiaconaat, centrum van een groot kerkelijk bestuursdistnct 1 2 De kapittelheren woonden aanvankelijk samen in een kloosterlijk gebouw, dat met de kapittel- of collegiale kerk was verbonden Later verhuisden de kanunniken naar afzonderlijke ambtswoningen Tussen ongeveer 895
en 920 werd de stad tijdelijk de residentie van de bisschop van Utrecht, wiens
zetel door invallende Noormannen te onveilig was geworden
H e t was echter met alleen het geestelijke en het culturele leven dat Deventer tot een stad van betekenis maakte Haar gunstige ligging bestemde haar voor,
een prominente plaats in het commerciële leven in te nemen en om uit te groeien tot een brandpunt van internationale handel onder koninklijke en bisschoppelijke bescherming Vanaf de tweede helft van de 9 ' l eeuw ontwikkelde zich
een verhoogde concentratie van zakelijke en ambachtelijke activiteiten in een
strook langs de rivier, ter weerszijden van het kapittelterrem
Deze Karolingische handelsnederzetting vormde een passende wijkplaats
voor kooplieden uit Dorestad (nabij het tegenwoordige Wijk bij Duurstede)
Evenals hun bisschoppelijke Utrechtse nabuur, waren deze lieden door Noormannen verdreven en vonden zij een nieuw onderkomen te Deventer In 896
legde koning Zwentibold in een oorkonde vast, dat de uitzonderlijke rechtstoestand voor de handelaren van Dorestad ook gold voor die (uit Tiel en) uit Deventer Daarmee kreeg de Deventer handelskolonie al in de 10 e eeuw een bevoorrechte juridische status, die vooruit wees naar de hoge ontwikkeling van de stad
als centrum van internationale koophandel. Het Rijndal, Westfalen en de kusten
van Scandinavie en de Oostzee leverden zakelijke partners De koning kon deze
partners via Deventer controleren en via een tol van hun winsten meeprofiteren ,3
De verwevenheid van het Frankisch koningschap en het Christendom leidde
als vanzelfsprekend tot inschakeling van kerkelijke ambtsdragers in het wereldlijk bestuur Vooral bisschoppen bleken uitstekend in hun hoedanigheid van
leenman van de keizer als landsheer van een gewest te kunnen functioneren Zij
beschikten meestal over een gekwalificeerde staf en konden geen dynastie stichten, die de koning kon beconcurreren en tot verbrokkeling van het Rijk kon leiden. Telkens als een bisschopszetel vacant werd, kon de koning zich met de bezetting daarvan inlaten Ook naburige landsheren, de aartsbisschop van Keulen,
de steden en de ridderschap van het Sticht probeerden door beloften of dreigementen de kiezers onder druk te zetten Die kiezers waren de stemgerechtigde
leden van de vijf Utrechtse stadskapittels en een aantal aartsdiakens van buiten
de stad Utrecht, zoals de proost (tevens aartsdiaken) van Deventer De proceduti
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Nolet Broeren, 1951, pp 180-208 en met name ρ 207
Van Vliet, 1996, pp 12 19, Dekker (red), 1997, ρ 14, vgl ook Tegenwoordige Staat Ι, 1781,
PP 54 62
Dumbar I, 1732, pp 456 459, 464 469, Van der Heijden Hermesdorf, 1968, ρ 145
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re was nog ingewikkelder omdat de paus uiteindelijk tot benoeming moest besluiten. Kort na het jaar 1000 werden de bisschoppen meer wereldlijk heer dan
kerkelijk ambtsdrager.' 4
De rijks- of prins-bisschoppen, zoals ze werden genoemd, ontvingen voor de
uitoefening van hun profane functie materiële middelen, vooral al dan niet overheidsgezag implicerende rechten, die inkomsten opleverden (regalia), waarmee
zij een organisatie konden opbouwen en bekostigen. In het Noord-Westen van
het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie, een kwetsbare uithoek, kwam een
prinsbisdom tot stand, bestaande uit twee delen: het (Neder)Sticht (letterlijk:
bisdom) Utrecht, het kerngebied, en het Oversticht, tezamen de Stichtse Landsheerlijkheid of kortweg in totaliteit het Sticht genaamd. Het Oversticht (soms
ook Bovensticht genaamd) werd van het Nedersticht gescheiden door de eerst
Brabantse, later Gelderse Veluwe en lag, gezien vanuit Utrecht, over de IJssel,
Overijssel dus.' 5 Grote delen van Drente, de stad Groningen en het omliggende
gebied van die stad (het gerecht van Selwerd en het Gorecht) alsmede kleine delen van het huidige Duitse grondgebied, maakten er mede deel van uit. Van het
Oversticht werd Deventer (de Overijsselse stad die het dichtst bij Utrecht was
gelegen) de hoofdstad. H e t kapittel nam in het bestuur en het goederenbeheer
een vooraanstaande plaats in. H e t kerkelijke territorium van de Utrechtse bisschop was overigens veel groter dan het wereldlijke en omvatte een groot deel
van het tegenwoordige Nederland.' 6
In het laatst van de iid<' eeuw kwam de vorming van het Oversticht tot een
afronding. Koning Hendrik III (uit het Ottoonse huis), die juist in dat jaar tot
keizer' 7 werd gekroond, schonk op 23 augustus 1046 de bisschop van Utrecht (op
dat moment Bernold) de stad Deventer met het omliggende gebied en de rechten van tol, munt en jurisdictie.' 8 Uit het gebied buiten de stad zou later de
14
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Gosses-Japikbe, 1947, ρ 66, Nolet-Brocren, 1951, p. 174; Van den Hoven van Genderen,
1997, pp 191-192. Een nadere uitwerking van het zogenaamde Ottoons-Sahsch staatskerk
systeem bi| Conrad I, 1962, pp 280-284 en van de middeleeuwse theorieën over de verhoucfing tussen kerk en staat bi| ibidem, pp 284-286 Zie verder hierover I) Willoweit, Reichskirche, in. HRG IV, kol 667 679 en Η Zimmermann, Reichskirchensystem (ottonischsaliches), in. ibidem, IV, kol 679-681
De oudste vermelding van de naam 'Ovenissel' dateert van 14^8, zie· Ilouck, 1901, ρ 15 Zie
verder. Tegenwoordige Staat I, 1781, pp 4-5 en Racer II, 1782, pp. 185-186.
Beekman, 1921 met een kaart (9) van het bisdom Utrecht, resp Muller, 1921, ν w b het de
kenaat Deventer pp 457-477. Zie voorts Racer II, 1782, pp 21, 173-183, Goldenberg, 1891,
pp. 1-3; De Blécourt-Fischer, 1967, ρ 13, Van der IIei)den-IIermesdorf, 1968, pp 89-90 en
102-103; Koch, 1986, passim, Schneider, 1994, pp. 319-325; Van Vliet, 1996, pp 22-23, Van
Winter, 1997, pp. 106,108, Hogenstijn, 1997, pp. 13-15, met verdere litcratuurvcrmcldingen
A Erler, Kaiser, Kaisertum, in HRG II, kol 518-530
Ter Kuile I, 1963, nr. 31, pp. 36-37, Tegenwoordige Staat III, 1801, ρ 44, Fockema Andreae,
1900, p. 182; Gosses, 1903, pp 20-21, Gosses-Japikse, 1947, pp. 49-52, 59-69 Hoewel in
voorkomende gevallen dikwijls sprake was van belening staat in dit geval in de oorkonde dat
de koning op voorspraak van zijn gemalin Agnes en op verzoek van Bcrnold(us), bisschop
van de St. Maartenskerk te Trajectum (Utrecht) aan die kerk zijn regalen (1 c zijn bezittin
gen met tol, munt en jurisdictie) te Deventer en het graafschap Hameland 'in proprium' ge
schonken heeft Zie over Hendrik III- Conrad, I, 1962, ρ ι8ι, over het leenrecht: ibidem, pp
253-260 en over het begrip 'regaal'· W Wegener, Regalien, in· IIRG IV, kol. pp. 472-478
Zie over de verhouding van Deventer en de bisschoppen van Utrecht als landsheren Sch
neider, 1994, pp. 115-134 Onder sterke druk van Holland werd de muntslag in de IJsselsteden in 1691 voorgoed afgeschaft

stadsvrijheid ontstaan, het territorium dat niet binnen de muren was gelegen,
maar waarover de stedelijke overheid wel de volledige zeggenschap had.' 9 D e zelfde bisschop Bernold bouwde omstreeks 1040 als zichtbaar teken van zijn
macht in de eerste stad van zijn Oversticht een Romaanse, in steen opgetrokken
basiliek, zetel van het kapittel. Daarnaast verrezen een bisschopshof of Palts en
huizen voor de proost (de 'Proosdij'), de deken en de overige kanunniken. 20
De burgers van de stad bouwden zich ongeveer twee eeuwen later twee parochiekerken. De Onzc-Lieve-Vrouwen- of Burgerkcrk stond aan de westzijde
tegen de kapittelkerk, de Nicolaas- of Bergkerk bekroonde de Berg of Heest. Elk
van beide kende een eigen parochie, die mede een landelijk gebied buiten de
stadsmuren omvatte. H e t territoir van de Lieve-Vrouwen-parochie viel binnen
de stad samen met de 'Hofzijde', het deel van de stad dat zich uitstrekte rond de
bisschopshof, de kapittelkerk, de immuniteit en het stadhuis, het Noordenbergkwartier en de verdere omliggende bebouwing. Het gebied van de Nicolaasparochie viel binnen de stad samen met de 'Bergzijde' of het Bergkwartier. 21 Verbindend element tussen beide stadsdelen vormde de Brink, één van de grootste
pleinen van de Nederlanden, het centrum van het stedelijk economisch leven,
centraal gelegen ten opzichte van de in- en uitvalswegen over water en over land.
Terwijl aan het Grote Kerkhof het kerkelijk en het stedelijk bestuur zich ontplooide, was de Brink het plein van de handel, de oudste en rijkste bron van welvaart van de stad.22
Een bijzondere plaats in het middeleeuwse economische leven van Deventer
namen de vijf jaarmarkten in, waar zakenlieden uit grote delen van Europa deelnamen aan de handel in laken, haring, bokking en stokvis, in doek, linnen en
wijn.23 H u n handel werd omlijst met het optreden van muzikanten, potsenma19
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D u m b a r , 1732, p p . 13-19, T e g e n w o o r d i g e Staat I I I , 1801, p p 194-270 (een uitvoerige be
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Sneller, 1936, passim Z i e voorts: R Sprandel, M a r k t , in: H R G I I I , kol. 324-330, E E n n e n ,
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510-517 H e t belang van d e D e v e n t e r jaarmarkten was zeer gediend m e t veilige routes voor
kooplieden van elders. D e l a n d b n e f van bisschop David van Bourgondic bevatte een speci
ale bepaling die voorzag in d e mogelijkheid, d a t de ingezetenen van Overijssel werden opge
roepen o m de veiligheid van de marktgangers naar Deventer m e t waakdiensten t e garande
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kers en kwakzalvers, om over de zakkenrollers maar te zwijgen. Tussen april en
november vonden vijf van dergelijke markten plaats, die tezamen elf à twaalf weken per jaar duurden. 24 De materiële bloei bood de stedelingen de gelegenheid
om immateriële ondernemingen vorm te geven: kerken en kloosters, gasthuizen
en scholen. De kerk bij het klooster van de minderbroeders Franciscanen groeide uit tot de vierde grote stadskerk: de Broederenkerk. 25
Binnen Overijssel ontwikkelden zich drie dominerende steden: Deventer (de
hoofdstad), Kampen en Zwolle, 26 alsmede drie kwartieren: Salland, Twente en
het Land van Vollenhove. 2 " Deventer was gelegen in Salland, het grootste van de
drie kwartieren, het land tussen rivier en heuvelrug. De grens met Twente werd
gevormd door de Regge en de daarbij gelegen woeste gronden, die met het Land
van Vollenhove door het Zwarte W a t e r en het Meppelerdiep. Salland was een
dunbevolkt agrarisch gebied. Bijna de helft van de Overijsselse bevolking woonde
in de drie steden.
Karakteristiek voor de middeleeuwse steden was hun onderlinge diversiteit ten
aanzien van oorsprong, omvang van autonomie en privileges, grootte, sociale en
economische ontwikkeling en culturele leven.2" O p één of meer van deze punten
24

25

26

27

28

18

S A D M A nr. 83, akte waarbij de R o o m s - k o n i n g F r e d e n k I I I aan de stad D e v e n t e r vi|f vrije
jaarmarkten schenkt, 1477; ibidem, nr. 84, bevestigine hiervan door paus Sixtus IV, 1481; ibidem, nr. 85, bevestiging hiervan d o o r keizer F r e d e n k , 1487; ibidem, nr. 86, Bevestiging hiervan door keizer Karcl V, 1522
Hogenstijn, 1981, pp 15-33, 46-48; idem, 1988, p p 13-22 Vgl H.-J Becker, Spital, m H R G
I V , kol. 1776-1779, Coing, 1985, p p . 267-268; I s e n m a n n , 1988, p p 183-187 Zie over minderbroeders: I I -J Becker, M i n o n t e n , in: I I R G I I I , kol 593-594 Bij de bouw van kerken speelde de stadsregering meestal een grote rol; zie: Conrad, 1,1962, pp. 335-336.
D e tijdgenoot plaatste de drie steden in deze volgorde van belangrijkheid, zie: Houck, 1901,
ρ 15 Vgl D e Jong, 1921, p p 51 52; Streng, 1997, p. 274 Zie over D e v e n t e r en de overige Sallandse steden: Schneider, 1994, p p . 232-235 en over de d o m i n a n e en het zelfbewustzijn van
D e v e n t e r tegenover de naburige steden· ibidem, p p 244-250 N o g een gedicht uit 1785 heeft
het over Deventer: 'Ik die in vroeger tijd, het H o o f d was van drie Steden In Overijssel', zie:
H e t klagende Deventer, 1785.
H e t begrip 'kwartier' zou, letterlijk g e n o m e n , m o e t e n duiden op een vierdedeel (quattuor
b e t e k e n t immers vier) I n h e t Overijsselse werd echter een m i n d e r letterlijke betekenis ge
h a n t e e r d en stond 'kwartier' voor landsdeel Zie b.v.. F o c k e m a Andreac 1900, pp 185-186 en
T e r Kuilc, 1952, ρ 141. In het naburige Gclrc v o r m d e n de vier landsdelen aanvankelijk wel
letterlijk 'kwartieren', zie M o o r m a n van Kappen, 1989, p. 249.
Fruin-Colenbrander, 1922, p p . 71-78, Van Herwijnen, 1978. Gerbenzon-Algra, 1994, p. 73,
spreekt van steden in juridische, in militaire en in e c o n o m i s c h e zin. Ennen, 1975, biedt een
overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van de Europese stad in de Middeleeuwen
'Als k o m p a k t e Silhouette heben sich die mauerumgurteten, dichtgebauten, von T ü r m e n der
Kirchen und Burgen überragten Städte aus dem sie u m g e b e n d e n Land heraus - ganz im G e gensatz zu den ausufernden Stadtsiedlungen unserer Zeit Die M a u e r macht die Stadt nicht
nur zur Festung, sie markiert auch den Bereich eines b e s o n d e r e n Stadtrechtes - nämlich einer weitgehenden bürgerlichen Rechtsgleichheit im Gegensatz zur herrenstandischcn Ordnung, die ausserhalb der S t a d t m c u e r n gilt - , einer Verfassung, in der freie Bürgerschaften
ihren S t a d t h e r r e n gegenüber M i t b e s t i m m u n g oder sogar A u t o n o m i e b e h a u p t e n ( . ) Die
mittelalterliche S t a d t m a u e r u m s c h h e s s t eine B e w o h n e r s c h a f t , d e r e n b e s o n d e r e soziale
Stellung nicht nur durch Freiheit, sondern auch durch Freizügigkeit und Mobilität, durch
berufliche Spezialisierung und eine vielstufige Differenziertheit ausgezeichnet ist. In den
Stadtmauern k o n z e n t r i e r t sich die gewerbliche W i r t s c h a f t der Zeit, die stadtische Behörden kontrollieren und dirigieren; in den Städten sind die Kaufleute ansässig geworden, die
ein N e t z von Handelsbeziehungen über Europa geworfen und auch Vorderasien und Nordafrika damit verknüpft haben.' (t.a.p., p. 11) Ennen wijst o p de naar plaats en tijd wisselende
criteria o m te bepalen wat een stad is (t a ρ , ρ ιζ) Vermeldingen van D e v e n t e r in het aan-

weken de steden in Sticht en Oversticht onderling van elkaar af. Het is juist deze
verscheidenheid die de middeleeuwse stad tot een moeilijk te definiëren verschijnsel maakt. Als bindend element wordt wel gewezen op de stadrechten. 29
Het stadrecht vormde de geformaliseerde basis voor losmaking van een lokale
gemeenschap uit het omliggende platteland, waarover vanwege de landsheer en
zijn ambtsdragers en het Landrecht een uniformerende werking uitging.' 0
De term 'stadrecht' verwijst naar een cluster van bepalingen van privaat- en
publiekrechtelijke aard. Deze bepalingen hadden enerzijds betrekking op de gezamenlijkheid van de burgers en de inwoners, die eikaars lasten moesten helpen
dragen, en op de wijze waarop hun samenleving was geregeld. Anderzijds gaf het
stadrecht regels voor ieder individu afzonderlijk. De essentie was dat het collectief waarop het stadrecht van toepassing was, een zekere mate van autonomie
ontving. Bovendien konden er allerlei rechten en plichten van de stadsburgers op
fiscaal, militair en economisch gebied in zijn vastgelegd.3'
Het onderzoek naar verleningen van stadsrecht in het Oversticht wordt gehinderd door het feit, dat niet alle desbetreffende oorkonden ('stadsbrieven' of
'stadsrechtprivileges') 32 bewaard zijn gebleven. Bij zeer oude steden, zoals Deventer (en Kampen, Tiel en Groningen in de Nederlanden en bijvoorbeeld Keulen in
het tegenwoordige Duitsland) is het zelfs de vraag, of oorspronkelijk van een
schriftelijke toekenning sprake is geweest. 33 Hoewel bij alle oude steden de oorspronkelijke stadsbrieven verloren kunnen zijn gegaan, ligt het meer voor de
hand, dat de eerste stadrechten zich langs gewoonterechtelijke weg hebben ontwikkeld uit het koopliedenrecht. Dat geldt temeer omdat het een tijd was waarin
de wetgeving als denkvorm nog niet was herleefd of althans nog niet in de praktijk van het openbaar bestuur was doorgedrongen. Bovendien waren recht en

29

30

31
32
33

gehaalde werk op pp. 52, 77, 140, 201 en in het bijzonder ook op 187 192 over de handel, de
Hanze en de amDacnCeli|ke nijverheid Interessant in dit bock is voorts de kaart over de verspreiding van de lakenhandel tegenover p. 168 Zie over de opkomst van de steden in de
Middeleeuwen· Nicholas, 1971, met name pp. 5-24, met vermelding van Deventer op pp. 11,
12, 18 en 19 Zie over Deventer bovendien t a p., 31, 49 en 85 De vermelding- 'Deventer ontstond tussen twee vestingen' (t a.p , p. 11) kan niet als juist worden aangemerkt Zie over het
verschijningsbeeld van steden voorts Isenmann, 1988, pp. 17-19 en over de 'Stadtverfassung'.
Schilling, 1988, passim.
Tegenwoordige Staat III, 1801, pp. 89-90, Van Vloten, 1866, pp. 31, 60; Houck, 1901, pp 910, Maarschalkcrwccrd, 1997, pp. 263-270. Vel voorts: G. Dilchcr, Stadtretht, in· IIRG IV,
kol 1863-1873 en Isenmann, 1988, pp. 78-82. In ruimere zin over de stad en haar recht- Isenmann, 1988, pp. 74-102, Schilling, 1988, pp. 101-103.
Het ontstaan van steden als eigenstandige rechtskringen vormt een typisch middeleeuws
verschijnsel. Conrad, I, 1962, geeft op p. 322 aan, dat de ontwikkeling van de steden verschillende fasen heeft doorlopen, tot een entiteit was ontstaan die zich ook in juridische zin
scherp onderscheidde van het omliggende platteland Nicholas, 1971, gaat nader op dit thema in, vermeldt stadsrechten op ρ io en de economische relatie tussen stad en omringend
platteland op pp. 5-10. Vgl. ook: Racer, 1867, pp. 7-7; Moorman van Kappen, 1986, pp 180181; Isenmann, 1988, pp. 19-25.
G. Dilcher, Verwaltung II (Städte), in: IIRG V, kol 871-875; zie verder. Fockema Andrcae,
1891; Goldcnbcrg, 1891, pp. 6-7, Conrad, I, 1962, pp 326-330; Hermesdorf, 1961, p. 93, Van
der Hcijden-Hermesdorf, 1968, pp 146-149; Moorman van Kappen, 1989, pp. 242-243.
W . Klotzer, (Stadtrechts)privilcg, in: H R G IV, kol 1877-1880
Nicholas, 1971, pp 10-11 met enkele buitenlandse voorbeelden, zoals Keulen op p . 10; Van
Kalveen, 1977, ρ 29; Van Herwaarden, 1988, pp 9-17; Maarschalkerweerd, 1997, p p 263-264,
D e M o n t e ver Loren-Spruit, 2 0 0 0 , § 163, pp 191-193, § 170, p. 198. Over de o u d e r d o m van
Deventer als stad: Schneider, 1994, pp. 18-19
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34

gewoonte in de voorstelling van de mensen veelal nog synoniem. Elders volgde
nog wel eens een schriftelijke bevestiging van stadsrecht door de landsheer en de
keizer. Een bewijs van een dergelijke bevestiging ontbreekt voor Deventer even
eens.
Vast staat niettemin dat Deventer, de oudste stad in het Oversticht, vanaf
tenminste omstreeks 1200 institutioneel gezien kon worden aangemerkt als een
autonome stad. H e t was toen een 'Territorialstadt', die ressorteerde onder een
geestelijk heer, i.e. de prins-bisschop van Utrecht (zoals andere van dergelijke
steden onder het gezag stonden van een wereldlijk heer of van een geestelijke
corporatie als een kapittel). Op 31 augustus 1230 ontving Zwolle van de Utrechtse
bisschop Wilbrand van Oldenburg (in functie: 1227-1233) het recht van Deventer,
welk recht toen dus al bestond. 3 5 Daarmee was tevens een eerste aanwijzing ge
geven voor het ontstaan van een Deventer stadrechtfamilie of -filiatie. Evenals
andere 'stedenfamilies' betrof dit een reeks rechten van onderscheidene steden
die van elkaar zijn afgeleid en die in de vorm van een genealogie kunnen worden
weergegeven. Zo ontstond het beeld van een moederstad met dochters en klein
dochters.' 6 Gebruikelijk was, dat de dochters bij de moeder (bindend) advies in
wonnen ('recht haalden') als een stedelijk gerecht van een dochterstad zich we
gens onduidelijkheid of onvolledigheid van het stedelijke recht niet in staat acht
te in een aanhangige procedure uitspraak te doen. Men noemde dit de hofvaart,
hoofdvaart of te hoofde gaan. 17 Dat lag in het bijzonder in de rede omdat de
stadrechtprivileges van de dochtersteden veelal kortheidshalve naar het recht van
de moederstad plachten te verwijzen.
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Coopmans, 1970, pp. 76-77 met verwijzingen naar werk van R.C. van Cacncgcm
l i e t stadbrecht van Zwolle van 31 augustus 1230 is afgeschreven in G A Zwolle ΛΛΖ 1-00001,
het Pnvilegeboek van die stad, fol. 25-25 vo. D e originele akte is op een o n b e k e n d m o m e n t
verloren gegaan. Zie voorts Gosscs-Japikse, 1947, p. 125; Plakkatenlijst, 1961, 20, nr. X.; Van
der Heijdcn-Hermcsdorf, 1968, ρ 150; Gcrbenzon-Algra, 1987, p p 72-73, Van Peteghem,
1987, pp. 118-119 Zie over het begrip 'Terntorialstad': Isenmann, 1988, pp. 109-110.
Zie inzake de O v e r i | s s e k c stadsrechtfamilie'· Telting, 1901, p p . 125-136; Van der IleijdenIlermesdorf, 1968, ρ 150 Vgl over stadsrechtfìliaties in het algemeen- Nicholas, 1971, p p
18-19 (met een voorbeeld van de stadsrechtfamilie van Haarlem); Isenmann, 1988, pp 82-83,
alsmede M o o r m a n van Kappen, 1989, p p 241-242; D e M o n t é ver Lorcn-Spruit, 2 0 0 0 , § 167,
p p 195, 196. Naast het juridische begrip van de stadsrechtfamilie staat het figureren van D e venter binnen het geografische begrip van een stedenlandschap, 71e hierover· Schneider,
1994, p. 19
Sylvanus, 1714, p. 11; Goldenberg, 1891, p p . 47-55; Telting, 1901, p. 121; Ilermesdorf, 1954 c.q
1955, m.η 1955, PP 3 2 7-3 2 8 Zie v o o r t s . K u n s t , 1967, p p . 145-146; Van der HeijdenHermesdorf, 1968, ρ 150; Nicholas, 1971, pp. 97-99; Gihssen, 1981, pp. 267-269, G e r b e n z o n
Algra, 1987, p. 72, geeft een s c h e m a t i s c h overzicht van de D e v e n t e r stadsrechtfamilie; D e
M o n t e ver Lorcn-Spruit, 2 0 0 0 , § 168, ρ 196. O n d e r de Republiek zou de hofvaart soms
overgaan in hoger beroep.

Franse stadsplattegrond van Deventer in de i8 c eeuw uit 'Les délices des l'ays-Bas', laatstelijk
gepubliceerd door J.F. Bassompierre (Luik, 1769), met ingetekend de indeling van de stad in acht
straten, wijken of kluften: 1. Polstraat; 2. Waterstraat; 3. Noordenbergstraat; 4. Engestraat; 5.
Bisschopstraat; 6. Overstraat; 7. Berg(straat); 8. Assenstraat
(Particuliere collectie, bewerkingjeroen Hogenstijn)
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In het Oversticht fungeerden sommige stedelijke schepenbanken sinds om
1
streeks de ιό' '' eeuw tevens als appèlrechter van die van een andere stad. De
schepenen die in beroep oordeelden werden dan appellantsheren genoemd. De
functies van hoofdgerecht (in de zin van gerecht waarbij de schepenen van een
andere stad te hoofde gingen) en appelgerecht vielen echter niet altijd samen. Zo
waren de Deventer dochtersteden: Zwolle, Rijssen, Ommen, Hasselt, Oldenzaal,
Goor, Vreeland (in het Nedersticht), Ootmarsum, Delden, Grafhorst en Almelo.
Dochters van Zwolle en dus kleindochters van Deventer waren: Genemuiden,
Steenwijk, Vollenhove en Hardenberg. Deventer was geen appèlrechter van
Zwolle (dat zichzelf wel kon redden), Vreeland (dat op het Nedersticht was georiënteerd), Grafhorst en Genemuiden. Over de vraag of Hardenberg te Deventer
dan wel Zwolle in appel moest gaan bestond onenigheid.' Daarentegen fungeerde Deventer (in ieder geval tijdens de Republiek en mogelijk al eerder) wel als
appèlrechter voor de stadjes Diepenheim, Enschede en Gramsbergen. 1 ''
Vanaf het midden van de 14 c eeuw voegden Deventer burgers en hun regering allerlei welluidende adjectieven aan de naam van hun stad toe. Veelal spraken zij over een 'Keizerlijke Vrije Hanzestad', soms ook over een 'Rijksstad'. 40
Van al dat fraais stond in ieder geval de aanduiding 'Hanzestad' (waarover later in
dit hoofdstuk meer) buiten iedere discussie. Deventer behoorde tot de oudste
Hanzesteden, fungeerde als 'Prinzipalstadt' en kende vele dochtersteden. De
overige genoemde begrippen, waarmee zich soms ook Kampen en Zwolle tooiden, spraken minder voor zich dan in het - ook recente - verleden wel is aangenomen. Een 'Keizerlijke' stad is rechtens geen relevant begrip. De term placht in
de praktijk soms te worden gebruikt om die van 'Rijksstad' of 'Vrije stad' nog
meer allure te geven. 4 '
Aan de Deventer pretenties op dit statusgevoelige gebied lag de veronderstelling ten grondslag, dat de stad was gelegen op grondgebied dat deel had uitgemaakt van een keizerlijk domein. 42 Bovendien had keizer Maximihaan I op 1
38
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Teltmg, 1901, ρ 134. Soms transformeerde hoofdvaart zich in rechtspraak in appel O f dat
ook in de Overi|ssclsc stadsrechtfamihe is gebeurd zou nader onderzoek waard zijn Zie in
zake de transformatie van hoofdvaart in appel- Godding, 1997, p p . 281-297. Vgl. voortsM o o r m a n van Kappen, 1989, ρ 243 en n t 13 aid, Π. Werkmuller, Oberhof, in: H R G I I I ,
kol 1134-1146
SAI) Rep. I, nrs 412-434, stukken betreffende Deventer als 'appcllantsheer' van kleine ste
den (het merkwaardige woord 'appellantshccr' wordt gebruikt in de Deventer archiefmventaris; elders spreekt men meestal over 'appelcollegc') S A D collectie Dumbar, nr 58, Stadrecht van Steenwijk in 23 capittelen, 26 januari 1609. Vgl. Goldenberg, 1891, pp. 55-60 (met
op p. 59 een nauwkeurige opgave van welke stadjes zich in appclzaken t o t de schepenbank
te Deventer, dan wel die te Zwolle moesten richten); I laga, 1946, p. 88
Om hen van de juistheid daarvan te overtuigen konden zij teruggrijpen op cen van de schat
ten die zij in hun stadhuis koesterden- SAD MA nr 404· Transsumpt, afgegeven door de
proost van Deventer, van oorkonden dienende ten bewijze aan koning Chnstiaan van De
nemarken, dat de stad Deventer van ouds geweest is een Rijks- en Hanzestad, 1543. Vgl.
SAD collectie Dumbar, nr 67: Bundel afschriften van privileges van Duitse Keizers
Zie over de positie van Deventer als Rijksstad c.q. Vrije stad Van Peteghem, 1988, met een
inleidende vraagstelling op pp. 115-118, Racer I, 1781, Voorbericht en voorts. Fcenstra, 1952,
p. 53 nt. 47; Fockcma Andreac, 1969, ρ 62, Néve, 1972, pp. 222, 234; Formsma, 1984, pp 7071 Over de Hanze- Coing, 1973, pp. 808-810, Schneider, 1994, pp. 53-64.
Zulks op grond van een - wel zeer 'vrije' - interpretatie van een door koning Rudolf I van
Habsburg (1273-1291) op 21 januari 1290 te Erfurt uitgevaardigde oorkonde, waarbij deze het

oktober 1495 de drie IJsselsteden op de toen gehouden Rijksdag te W o r m s opgenomen onder wat werd aangeduid als: 'de Rijkssteden'. 43 Voor Deventer was
dat alles ruim voldoende om tot op de dag van vandaag de adelaar 44 van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie in haar wapenschild te voeren en om dat
schild te dekken met de keizerskroon.
De betekenis van de termen 'Vrije stad' en 'Rijksstad' is in de loop van de
tijd echter aan veranderingen onderhevig geweest. Niet altijd behoeft sprake te
zijn van het traditionele beeld dat oudere literatuur van de middeleeuwse rijkssteden geeft, namelijk dat van een stad die rechtstreeks door Rooms-Koning of
keizer met één of meer stadrechtprivileges is begiftigd, waarvan met uitsluiting
van ieder ander de koning c.q. de keizer als stadsheer fungeert en die rijksonmiddellijk is. Recenter historisch onderzoek tendeert naar een veel gedifferentieerder beeld, dat veel meer aspecten dan de genoemde traditionele in aanmerking neemt: rijksstad in fiscale zin (het opgenomen zijn in de rijksmatrikels),
rijksstad op grond van de 'Reichsstandschaft' (het mogen deelnemen aan de
rijksdagen) enz. Oorspronkelijk waren vrije steden veelal bisschoppelijke steden
('Territorialstädte') die zich wisten te onttrekken aan de 'Stadtherrschaft' van de
bisschop-landsheer, maar die wel onder het oppergezag en de opperbescherming
van het Heilige Roomse Rijk stonden, zonder echter dat van een 'Stadtherrschaft' van de Rooms-Koning of van de keizer sprake was. Dat laatste onderscheidde hen van de traditionele rijkssteden. In de late Middeleeuwen gingen de
'Territorialstädte', hun banden met het Rijk benadrukkend, streven naar deelname aan de rijksdagen ('Reichsstandschaft'), waardoor ze 'staatsrechtelijk' de
positie van de traditionele rijkssteden gingen benaderen. Voor alle hier behandelde steden gold, dat hun magistraten erop uit waren, hun banden met het Rijk
en de koning c.q. keizer zoveel mogelijk te benadrukken ten detrimente van de
hun omringende landsheerlijkheid en ten faveure van een zo groot mogelijke stebestuur van Nijmegen (burcht en stad), Duisburg en Deventer overdroeg aan graaf Diedenk
van Kleef Zie Böhmer en Redlich (red), 1898, nr. 2271. Vgl. Van Peteghcm, 1988, pp 118123
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SAD MA nr 398, akte van keizer Maximiliaan Een voorbeeld van een schaarse vermelding
in de literatuur ter/ake- Van der Aa III, 1841, ρ 272 Op 15 juli 1528 zonden de drie IJssef
steden een excuusbrief aan keizer Karel V vanwege hun absentie op de Rijksdag te Augs
burg (als gevolg van de oorlogssituatie in Overijssel) De drie stadsregeringen noemden zich
in die brief 'Gliedmasscn und Untertanen' van het Rijk. Een tweede excuusbrief volgde op 7
juni 1594, ditmaal vanwege de afwezigheid van een Deventer delegatie op de Rijksdag te Re
gensburg en gericht aan keizer Rudolf II (het motief vormde ditmaal het gevaar dat rond
trekkende troepen in Spaanse dienst opleverden). In deze brief spraken de Deventenaren
over hun stad als: 'einde Hansestadt des Reiches' Zie. Gross en Lacroix II, 1945, nrs 728 en
769, resp. pp 362 en 381. Een aanduiding van deze stukken in Neve, 1972, p. 141. Zie tevens
ibidem, pp. 144-145 met vermelding van een aanslag in de rijksbelastingen waarin Deventer,
naast de vorst-bisschop en naast andere grotere steden in de Stichtse Landsheerlijkheid, was
begrepen Vgl. voorts SAD MA nr. 397, oproepingsbricvcn van de keizer tot bijwoning van
de Rijksdagen, 1488-1662. Zie over de rijksdag Conrad, I, 1962, pp 241-243 met op ρ 243 een
beschrijving van de groepen (Kurien) waarin de deelnemers aan de rijksdag waren verdeeld.
De bisschop van Ltrecht kon deelnemen m de Kurie van de 'Fürsten und lierren', Deventer
in die van de 'Freien und Reichsstädte'. Zie over de Rijksdag voorts- Ρ Moraw, Reichstag
(altere Zeit), in. HRG IV, kol. 781-786 en Isenmann, 1988, pp. 118-121
H -f.. Korn, Adler, in HRG I, kol. 51-54 en W Wegener, Reichsadler, in ibidem, IV, kol
533-536 Een vergulde adelaar bekroonde de in de vestingwerken belangrijke Noordcnbergtoren
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delijke autonomie. 45 Ook toen in de i 6 l e eeuw de status van de 'Vrije' en de
'Rijkssteden' in belangrijke mate met elkaar waren gelijkgesteld, bleef het ambtelijk taalgebruik tussen beide categorieën onderscheid maken. De uitdrukking
'Vrije Rijksstad' is een contaminatie, waarmee de steden zelf hun grote mate van
autonomie en hun waardigheid onder woorden wilden brengen. Ook in de tijd
van de Republiek zouden steden als Deventer dat vanuit een houding van trotse
zelfverzekerdheid blijven doen. 46
Het laat zich raden dat een in maatschappelijk en economisch opzicht zelfstandige en zelfbewuste stad als Deventer niet geporteerd was voor een sterk
landsheerlijk gezag. Dat gold temeer omdat de wereldlijke positie van de bisschoppen van Utrecht veelal wankel was. Hun gezag en hun bezit bestonden
aanvankelijk uit een groot complex van losse rechten en goederen. De Utrechtse
Landsheerlijkheid als een samenhangend wereldlijk gezagsgebied moest geleidelijk groeien. Tegelijkertijd gingen de meeste bisschoppen jaren lang gebukt onder
grote schulden. Ze erfden die soms van hun voorgangers en ze hadden die zelf
moeten maken om de kiezers voor hun benoeming gunstig te stemmen. Zonder
royale toezeggingen brachten de kiesheren hun stem niet uit en gedoogden omringende soevereinen de nieuwe heer van het Sticht evenmin. Uit geldgebrek
zagen de bisschoppen zich daarom soms genoodzaakt, grote delen van hun landen te verpanden aan hun naburige rivalen, zoals de graaf, vanaf 1339 hertog van
Gelre. 47
Geldgebrek bracht de bisschoppen er ook toe, telkens bijdragen te vragen
aan de steden en deze vervolgens te compenseren door het toekennen van privileges. Deze privileges verleenden steden als Utrecht, Groningen en Deventer een
toenemende zelfstandigheid die hen maakte tot van de bisschop-landsheer bijna
onafhankelijke stadsstaatjes, waar deze nog maar bitter weinig in te brengen
had. 48 Handelsmacht en het beschikken over veel contant geld plaatsten de steden voorts in economische zin boven het omliggende platteland. Een duidelijke
illustratie van de zwakke positie van de bisschop gaf Jan IV van Arkel (bisschop
1342-1364), die in 1346 op 'Sente Valentijns dach' (14 februari) aan de Deventer
stadsregering had overgelaten om bij verschil van mening tussen hem als landsheer en de stad een bindende beslissing te nemen over de interpretatie van de
privileges. In 1375 bevestigde bisschop Arnoud II van Horn (in functie: 1371-1378)
45

46

47
48
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G. Landwehr, 'Freie Stadt' in- HRG I, kol 1221-1224, Ρ Eitel, 'Reichsstädte' m: ibidem, IV,
kol. 754-760, Morav, 1979, passim, alsook· Isenmann, 1988, pp 107-126 ('In ihren Wurzeln
ist die Reichsstadt die vom Konig bevogtete Stadt', a w , ρ m), Schilling, 1988, pp 116-119,
De Monté ver Loren-Spruit, 2000, § 171, ρ 199 Zie over Deventer voorts. Van Pcteghem,
1988, pp. 133-137
Onder de Republiek schermde Deventer nog steeds met haar vermeende 'Vri|e' en
'Rijks'status. Dat was toen niet meer dan een mythe geworden Zie over het hanteren van
die mythe verder § 2.2. Zie over de positie van de IJsselsteden Streng, 1997, ρ 89. De me
ning van Streng, dat voor de positie van Zwolle als vrije Ri|ksstad geen enkel bewijs bestaat,
verdient enige nuancering met het oog op het aangehaalde overzicht van uitgenodigde ste
den met 'Reichsstandschaft' van 1495
Zie b.v over het pandschap 1336-1346 Alberts, 1970, ρ 64
Gropp, 2001, pp 11,17-23,11 Krause, Privileg, mittelalterlich, in HRG III, kol 1999-2005,
Nicholas, 1971, pp. 14-15; Van der Heijden-Hermcsdorf, 1968, pp 166-169, zie voorts
Schneider, 1994, pp 20-21

deze regeling.'19 In 1541 liet de stad al haar privileges in één boek overschrijven en
jaarlijks voorlezen. Zo werd een ieder herinnerd aan de Deventer privileges. 10
Uiteindelijk werd alleen het benoemen van de schout nog een bevoegdheid van
de landsheer binnen de stad. Zoals hierna zal worden uiteengezet, evolueerde de
schout bovendien van een bisschoppelijke tot een stedelijk functionaris.' 1
Eerbiedig bleven de stadsregeringen spreken over de bisschop als 'Onze Lieve Heer van Utrecht', resp. 'Onse gnedige heer van Uytrecht'. 52 De trotse, eigenzinnige en zeer op hun eigenheid gestelde steden in het Sticht verschilden echter
in hun houding niet van andere steden in de Nederlanden. Ze koesterden hun
eigen autonomie, ze gedroegen zich uitdagend en onafhankelijk en voerden zelfs,
alleen of in groepsverband, hun eigen buitenlandse politiek. 5 ' Dat gebeurde bijvoorbeeld binnen het Hanzeverbond, waarin veel steden meer solidariteit onderling ervoeren dan met hun onderscheidene landsheren. 54 De oudste datering van
Deventer als Hanzestad is van 1285. Omstreeks 1450 werd het Hanzeverbond
gereorganiseerd en gingen daarbinnen de 'Drittel' een grotere rol spelen. Deventer maakte deel uit van het Westfaalse of Keulse 'Drittel' en fungeerde daarbinnen als de 'eerste stad' van het Oversticht.
De burgers waren de dragers van de stedelijke autonomie en het burgerschap
maakte iemand deelgenoot van de stadsvrede. Voor een goed begrip daarvan is
het noodzakelijk te beseffen, dat het Overijsselse platteland zich in de late Middeleeuwen kenmerkte door een grote mate van onveiligheid. Het gezag van de
bisschop annex landsheer was niet sterk genoeg voor een effectieve rechtshandhaving. De edelen gedroegen zich niet zelden als roofridders en waren bovendien
dikwijls in onderlinge veten gewikkeld. De vete was een rechtens erkende toestand van vijandschap, die intrad naar aanleiding van een belediging, verwonding
of doodslag, zaken van bloed en eer derhalve. Zij beperkte zich niet tot dader en
slachtoffer, maar omvatte ook de wederzijdse bloedverwanten; zij was een strijd
van maagschap tegen maagschap. De oorspronkelijke betekenis van het woord
'vrede' is 'een toestand, beheerst door het recht, de toestand derhalve, waarin een
samenleving zich bevindt, welker leden het recht als onvoorwaardelijke norm
voor hun gedragingen erkennen', aldus P.W.A. Immink. 55 De stadsvrede was de
door het recht beschermde saamhorigheid tussen de burgers. De burgerij vormde
een quasi-maagschap. De Deventer burgers maakten qua tales deel uit van een
stedelijke quasi-maagschap die talrijk en machtig was. Daarom maakten zij min49
50

51
52

53
54
55

Tegenwoordige Staat I I I , 1801, ρ 47, Goldenberg, 1891, pp. 13-14.
SAI) M A nr. 17, C h a r t e r van bisschop J a n van Arkel Een veel latere verzameling in- S A D
collectie D u m b a r , nr 67, bundel afschriften der privilegiën, d o o r Duitse keizers aan Deventer gegeven, afgeschreven in de 16' ι en 17 e eeuw. Zie ook T e r Kuile, 1967, p. 99, De Blccourt-Fischer, 1967, ρ 17; Koch, 1974, ρ 2i
Zie § 2 4 2, alsmede: Goldenberg, 1891, p . 45; K c u n e , 1968, p . 29, D u m b a r , I, 1732, ρ 157
(tekst van het tweede stadsrecht van i486), Tegenwoordige Staat I I I , 1801, p. 153
Zie voor de 'Lieve H e e r ' bijvoorbeeld Van den H o v e n van G e n d e r e n en D e k k e r , 1997, ρ
215; Van Kalvccn, 1974, ρ 24; IIogensti]n, 1988, p. 15, voor de 'gnedige heer'. S A D MA, nr.
135a, Buursprakenboek, fol 82
Conrad, I, 1962, p p 322-325.
Ibidem, pp 204-208, 327, 329, 338-339.
I m m i n k 1969, p p 29-30
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der kans dan andere 'buitenstaanders' om het slachtoffer te worden van adellijke
vetes (die immers dikwijls Onschuldige' derden troffen). Deventenaren liepen
ook minder risico om zelf als 'partij' in een dergelijke vete betrokken te worden,
omdat een eventuele tegenstander zich nog wel eens zou bedenken eer hij een
vete zou beginnen tegen een zo machtige en talrijke quasi-maagschap. W a t voor
de natuurlijke maagschap de band van het bloed was, was voor deze kunstmatige
maagschap de band van de eed op het stadrecht. Deze eed werd geëist van alle
nieuw-ingekomenen die in de burgerij wensten te worden opgenomen. 56
H e t stadrecht van Deventer 57 is bewaard gebleven in drie achtereenvolgende,
verschillende versies (soms 'keurboeken' genaamd) (1448, i486 en 1642). Over de
totstandkoming van deze teksten bestaat geen uitvoerige documentatie. D e
stadrechten zijn niet in een recente editie uitgegeven, laat staan dat zij voorwerp
zijn geweest van een samenhangend rechtshistorisch onderzoek. Ze zijn het echter meer dan waard.5" H e t oudst bewaarde van de drie stadrechten is 'Der Stad
boeck' of 'Statuten boick der stadt Deventer'. 59 Het maakt op de huidige beschouwer een weinig systematische indruk, ook wanneer men het vergelijkt met
het 'tweede' recht van i486. Statuten waren geschreven rechtsregels (i.e. stedelijke verordeningen) die naar behoefte werden uitgevaardigd, geen optekening van
het gehele toenmalige stedelijke recht. Dat verklaart hun weinig systematische
karakter.
Bij beschouwing van Deventers oudst bekende stadrecht is het van belang te
weten, dat de bisschop in zijn vroegste privileges (vanaf het tweede kwart van de
ΐ3 ϋ ς eeuw) voor zijn steden als voornaamste bestuurders steeds melding maakte
van schout (soms ook richter genaamd) en schepenen. De schout vertegenwoor-
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De Monte ver Loren, 1942, pp 12-14; De Vries, 1955, pp 9-12, 44, 49, idem, 1970, p. 90,
Moorman van Kappen, 1986, pp 182-183, Gerbenzon-Algra, 1987, p. 34, Schilling, 1988, pp.
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Zie voor het stadsrecht van Deventer in het algemeen (naast de hierna aan te halen edities
van de drie achtereenvolgende versies van dat recht). Dumbar, 1732, pp 51-70; Tcgcnwoordie Staat III, 1801, pp. 89-193, Houck, 1901, pp. 9-15, Houck, 'De inrichting', pp 2-27 en Focema Andreac 1923, ρ 31. In het navolgende wordt nader verwezen naar onderdelen uit de
aangehaalde werken en naar detailstudies Zie voor enkele oude edities van het Deventer
stadsrecht en aantekeningen daarover (tot het begin van de 17'° eeuw): RAO, handschriften
van de VORG, nrs 869-872. Over het ontstaan en de ontwikkeling van de stedelijke rege
ring in het algemeen zie Conrad, I, 1962, pp. 332-335. Vgl ook Gosses-Japikse, 1947, ρ 146
Fockema Andreac biedt in zi)n behandeling van het stadsrecht van Vollenhove vele vergelij
kingen met de verschillende versies van het Deventer stadsrecht· Zie Fockema Andreac,
1885.
Het eerste stadsrecht, van 1448, is gepubliceerd door J van Vloten, 1866, pp. 129-172, het
tweede, van i486, door Dumbar, 1732, pp 154-174, het derde, van 1642, is in opdracht van de
stad in 1644 gedrukt en uitgegeven. Van elk is de manuscriptvcrsic aanwezig bij de SAD, zo
als hierna nader zal worden vermeld. Vanwege het onderwerp van deze studie zal hier alleen
het derde stadsrecht uitvoeriger aan de orde komen.
SAD MA nr. 132. Van Vloten heeft het manuscript gedateerd op 1381 (zie ρ 129, 171 en 172)
Al in het jaar van publicatie sprak J van Doormnck, provinciaal archivaris van Overijssel,
zijn twijfels uit over deze datering, zie Verslag, 1866, ρ η. Een jaar later stelde Van Door
mnck het jaar van vaststelling op 1448; zie Van Doormnck, 1867, pp. 1-9 Van Vloten stemde
met hem in, zie Van Vloten, 1867, pp. 10-13. Houck, De inrichting, merkt het recht van i486
ten onrechte als het oudste aan en maakt van dat van 1448 in het geheel geen melding. Zie
voorts Lugard, 'Lof van Deventer', ρ 65
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digde de landsheer in de stedelijke regering. Hij werkte mee aan het opstellen
van de keuren en fungeerde als rechtsvorderaar: hij bande de vierschaar, leidde de
dingtalen, maande de schepenen tot het uitspreken van een vonnis en zorgde
voor de tenuitvoerlegging daarvan. Verder hield hij de financiële belangen van de
bisschop in het oog. H e t was ook de schout die jaarlijks twaalf schepenen koos.
Onder deze twaalf rouleerde het ambt van 'burgemeester in de tijd' (de 'consules
pro tempore'). Soms sprak men over 'heren in de tijd', onder de Republiek ook
over 'presidenten'. De bekleders van het ambt waren belast met het dagelijks
bestuur en met het voorzitterschap van de magistraat. Telkens twee schepenen,
één met veel en één met weinig dienstjaren, waren gedurende een deel van het
jaar burgemeester. H e t rooster van aan- en aftreden was zodanig samengesteld,
dat ze alle twaalf tijdens een jaar een beurt kregen. 60
Koos de schout aanvankelijk de schepenen, in het oudste stadrecht was al
bepaald, dat de burgers zowel de schepenen als de twaalf raden aanwezen. In verschillende steden in de Noordelijke Nederlanden traden deze 'jurati' of raden al
vroeg, namelijk in de 13 eeuw, op. Deze functionarissen waren, zo stelde De
Vries, 'van zuiver stedelijken huize', aangewezen door hun medeburgers en als
zodanig 'burgers in het kwadraat'. Zoals hierna zal worden aangegeven, koos in
Deventer de gezworen gemeente (waarover aanstonds meer) in elk geval vanaf
1448 (het oudst bekende stadrecht) de raden. Of aan die situatie een periode is
voorafgegaan van rechtstreekse verkiezing door (de) burgers, is onbekend. H e t
woord 'raad' stond voor zowel de individuele dragers van dit ambt als voor hen
gezamenlijk. Samen met de twaalf schepenen vormden de twaalf raden de regering, ook magistraat genoemd. Als synoniem voor dit laatste begrip gold veelal
'schepenen en raad', minder vaak ook 'schepenen en raden'. Beide uitdrukkingen
werden door elkaar gebruikt. De term 'wethouderschap' voor de stadsregering, in
sommige andere steden gangbaar, was te Deventer onbekend)/" Onder de raden
rouleerde het burgemeesterschap niet en zij werden, vooral aanvankelijk, meer
gezien als adviseurs, vandaar ook de benaming van hun functie.
In de loop van de I4 de eeuw verzwakte, zoals hiervoor al is aangegeven, de
positie van de schout. Alleen in naam was hij nog maar een functionaris van de
landsheer. Dat bleek uit de eed van trouw die hij terstond na zijn benoeming
60
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Een getal van twaalf leden van de stadsregering was in Deventer, Kampen en Zwolle gebruikelijk, in andere steden niet. Het getal twaalf heeft in zowel de bijbel als in de klassieke
oudheid een bijzondere betekenis. Zie over de inrichting van de besturen van de drie IJsselstcden met hun punten van overeenkomst en verschil- De Jong, 1921, pp. 476-482 Zie inzake de schout ook. Tegenwoordige Staat III, 1801, ρ 90, Fockema Andrcae 1885, pp. 58-60
en Van Boven, 1990, p. 19. Ten onrechte stelt De Monté ver Lorcn-Spruit, 2000, § 179, ρ
205 dat in Deventer jaarlijks twee schepenen als burgemeesteren werden aangewezen; twee
schepenen fungeerden namelijk voor telkens een periode van twee maanden als burgemcesteren, waarna een ander koppel hun plaatsen innam
Zie over de term 'wethouderschap' b.v. Tegenwoordige Staat III, 1801, pp. 65, 67, 68 Zie
over de magistraat. E. Ennen, Magistratus, in: HRG III, kol. 142-145, Moorman van Kap
pen, 1995A, passim, over de raad. Κ -P. Schrocder, Rat, Ratsgenchsbarkeit, in· HRG IV,
kol. 156-166. Voorts over laatstgenoemd onderwerp· Isenmann, 1988, pp 131-146. Vgl over
de samenstelling en bevoegdheden van de verschillende leden van de regering· Fockema
Andreae, 1885, pp. 60-72 (over schepenen en raad), 72-74 (over de gezworen gemeente) c.q.
78-80 (over de burgemeesteren).
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moest afleggen en waarin hij onder meer beloofde: 'Dat ick dan Heren van den
Lande noch yemant anders eenige saken anbrengen en sal die tegens die stad van
Deventer dragen moegen'. 62 H e t duidelijkst bleek het verlies van macht van de
schout uit de overname van de keuze van de schepenen en raden door de stad,
waarover dadelijk meer. Toen de Deventer burgerij vanaf de 14 c eeuw haar eigen
regering koos, was daarmee een hoge mate van stedelijke autonomie verzekerd.
T o t de invoering van het regeringsreglement in 1675 (en daarmee van de bemoeienis van de stadhouder) zou deze autonomie ongewijzigd blijven/'3
De competenties van schout, schepenen en raden waren niet in alle steden in
de Stichtse landsheerlijkheid identiek, maar de kern ervan was dat wel: zij omvatten het grootste deel van wat met de huidige begrippen wordt aangeduid als de
wet- en regelgeving, het bestuur in zijn volle omvang, de civiele rechtspraak en
een belangrijk deel van de strafrechtspraak. Zo bezaten schepenen en raden al
tenminste vanaf 1283 keurbevoegdheid. In dat jaar stelden zij het oudst bekende
statuut van het Heilige-Geest-Gasthuis vast. 64 Daarnaast waren schout en schepenen bevoegd in zaken van vrijwillige rechtspraak. In deze laatste bezaten de
schepenen een monopoliepositie ten aanzien van het overdragen en bezwaren
van onroerend goed.6,1 Binnen steden was de rechtsmacht van de regering over
delen van het eigen grondgebied soms beperkt. In Deventer betrof dat de z.g.
immuniteit van het kapittel van St. Lebuïnus aan de noord- en oostzijde van de
kapittelkerk, de bisschopshof daaronder begrepen, waar het canonieke recht zijn
invloed deed gelden. 66
De bemoeienis van de landsheer en zijn schout met de samenstelling van de
stedelijke regering was in het eerste Deventer stadrecht (van 1448) al verdwenen/' 7 De keus van de regeringsleden lag in handen van de zojuist al even gememoreerde gezworen gemeente, de meenslieden, vertegenwoordigers van de burgerij, bestaande uit telkens twaalf mannen uit de acht straten (wijken) waarin de
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SAD collectie Dumbar nr 31, Deductie der drie steden, handschrift 18" eeuw
Bussemaker, 1888, ρ 3; Keune, 1968, p. 29; De Vries, 1970, p. 91; Maarschalkerweerd, 1997,
P-27Î
llogenstijn, 1988, pp 25-29
Van Kalveen, 1974, pp. 352 en 355-357, Van den Bergh, 1994, p. 120; Maarschalkerweerd,
1997, P- 276; ^ e Monté ver Lorcn-Spruit, 2000, §§ 181-182, pp. 206-208. Zie voor de historische begrippen 'politie en justitie' § 2.4.1.
Aangaande de juridische en jurisdictionele aspecten van de Deventer immuniteit is nog geen
diepgaand onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd Er is geen aanleiding aan te nemen, dat
i.e. sprake is geweest van meer dan een beperkt immumteitsbegrip (een 'montade'). Van een
eigen gerecht met lage jurisdictie, zoals de vijf Utrechtse stadskapittcls die kenden, is tot
dusverre te Deventer niets gebleken Zie· Nolet-Broeren, 1951, pp 95-104 en voorts Gosses,
1903, pp 32-33; Isenmann, 1988, p. 43; Van Vliet, 1996, pp. 109-110 Vgl ook: De BlécourtFischer, 1967, pp 11-13 en De Monté ver Loren-Spruit, 2000, §§ 60-61, pp 71-73 Zie over
immuniteit. D Willowcit, Immunitct, in: IIRG II, kol 312-330 en over canoniek recht:
II.-J. Becker, Kanonisches Recht, in: ibidem, II, kol 592-593 Vgl over immuniteit tevens,
Isenmann, 1988, p. 43.
De schout was waarschijnlijk al vóór 1400 van bisschoppelijk tot stedelijk functionaris geworden. Uit een privilege van 1362 blijkt dat reeds sedert geruime tijd de magistraat zelf de
criminele rechtspraak uitoefende over misdadigers die op heterdaad waren betrapt De
schout behield bij dat privilege slechts de berechting van de misdaden waarbij van heterdaad
geen sprake was Omstreeks 1400 had de magistraat alle strafzaken aan zich getrokken ZieDumbar, 1732, ρ 55 en Houck, 1901, ρ io Vgl. § 2.4 2.

stad was verdeeld. De gezworenen (zij beloofden onder ede, de door de regering
genomen besluiten te zullen handhaven, vandaar hun benaming) kwamen telkenjare bijeen op 'Petri', de traditionele kies- of keurdag, de feestdag van 'Sente
Pieters dage ad Cathedram' ofwel St. Petrus stoel te Antiochië. D a t was op 22
februari, wanneer werd herdacht dat de apostel Petrus, vóór zijn vertrek naar
Rome, de bisschopszetel had bezet van de hoofdstad van het toenmalige Syrië.6"
Op die dag (die als zondag werd gevierd, zodat de beroepsbevolking vrij was)
vond de keuze plaats van zowel leden van de gemeente als van schepenen en
raad. 69 Daarmee beschikte Deventer over het bestuursmodel met meente en magistraat, dat eigen was aan alle Oost-Nederlandse steden (in Gelderland, Overijssel en Groningen). Dit model, dat althans in theorie ruimte bood aan invloed van
de burgerij op de samenstelling van de regering, verschilde met het W e s t Nederlandse (voor Holland, Zeeland en Westfriesland), waarin een vroedschap,
een besloten stedelijke raad die zich via coöptatie aanvulde, als kiescollege fungeerde voor de magistraat. In de praktijk waren de stadsregeringen in het oosten
overigens niet minder oligarchisch dan die in het westen. 70
De leden van de gezworen gemeente kwamen op Petri om acht uur 's morgens bijeen op het wanthuis. 71 Na hun beëdiging
ÇDie wi tot scepenen ende raet kiesen sullen, dat wy die kiesen sullen voer die wijste, voer die beste,
ende voer die nutste, tot onser stad behoef, dat ons Godalsoe belpe ende sijn heiligen' Amen")
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Ook andere iteden hielden een vaste keurdag aan die was gesteld op de feestdag van een
heilige In Zwolle was de keur over twee dagen verdeeld Daar vulden mannen uit de gegoede burgen] opengevallen plaatsen in de meente aan op St Lucien-dag, 12 december en kozen
twaalf kcurnotcn de nieuwe schepenen en raden op Pauli Conversie (Paulus' bekering), 25
januari. De keurdag te Kampen was op zaterdag na Driekoningen (6 januari). In het Latijn
gestelde bronnen spreken over de meente als over de 'universitas'.
De 'Petnkeurbocckcn' zijn vanaf 1582 bewaard gebleven, zie SAD MA nr. 141, Pctrikcurboeck 1582-1587 en 1588-1624 (2 delen) Hierop sluit aan SAD Rep.I, nr. 85, de Kcurbockcn
1625-179Î (ï delen), waarover meer in de volgende hfdst. Dumbar (de 'oudere') heeft uit allerlei losse bronnen vele namen van bestuurders uit de periode 1266-1508 samengebracht en
een overzicht gegeven over de jaren 1508-1729, zie. Dumbar, 1732, pp. 70-78, resp. 78-153
Vervolgens biedt Dumbar (de 'jongere'), 1788, aanvullineen op 184-187 en dezelfde de schepenen en raden 1730-1786 op 187-193. Een (zeker met foutloze) klapper op deze en andere
gegevens bij- Kcune, 1965 (in typoscript in de studiezaal van SAD) Naast deze klapper te
gebruiken: Kronenberg, 1921, pp. 79-87.
In de literatuur wordt gesproken over een 'tweedeling' in een (qua inrichting van de regering) 'West-Nederlands en 'Oostncdcrlands' stadstype: zie b.v Koeken, 1973, pp 16 en 53.
Gabriels, 1990, pp. 15-16, Prak, 1994, ρ 58; idem, 1999, ρ 143. liet Oost-Nederlandse type
wordt wel beschouwd als een westelijke uitloper van het Duitse model van 'Stadtverfassung'
zie Iscnmann, 1988, § 2.4 Zie voor een benadering vanuit het perspectief van de stad Zwol
le: Streng, 1997, p. 95 Laatstgenoemde geeft - terecht - op de aangehaalde pagina de be
trekkelijkheid van cen tweedeling (en van welke andere onderverdeling dan ook) aan vanwe
ge de. 'oneindige veelvormigheid van al die stadsbesturen'
Van oorsprong was dit het lakenkopershuis, gelegen met een korte gevel aan het Grote
Kerkhof en met een lange gevel aan de Polstraat, naast het stadhuis, waarin het al in de 15de
eeuw werd geïncorporeerd. Zie: Koch (red ), 1982, pp 29-40 Waarschijnlijk was het
wanthuis vanaf het midden van die eeuw de vaste zetel van de gezworen gemeente
Van Vloten, 1866, pp. 148-151 De gehele ceremonie van de verkiezingen was geregeld in een
'Ordinancic' Zie SAD MA nr 156, register van verpachting van landerijen en accijnzen, iste
katern, ζ d., wsch. ie helft 15de eeuw, fol 37 vo., ten dele uitgegeven door Van Kalvecn, 1977,
pp. 58-59. Zie verder: Busscmakcr, 1888, p. 4 en over de eed die de kiezers aflegden voorts·
1 egenwoordige Staat III, 1801, pp. 143-145. Voor een kleurrijke beschrijving van de gehele
ceremonie: Lugard, 'Lof van Deventer', pp 60-62.

29

volgde de verkiezing 'myd der boenen'. Alleen voor wie een zilveren boon werd
getrokken, lag een kussen op het schepengestoelte gereed. De stemming vond
plaats per straat, waarbij de minderheid de meerderheid volgde. Bij staken van
stemmen beslisten schepenen en raad. Ook overigens bezat de meente bevoegdheden. Zo moest de magistraat haar vier maal per jaar samenroepen voor gezamenlijk beraad en was haar instemming vereist bij het vaststellen van keuren.
T o t dusverre zag de verkiezing er open en democratisch uit. Dat was echter
schijn. De kandidaatstelling beperkte zich namelijk tot enkele zeer rijke families.
Deze leverden onveranderlijk de schepenen en de raden, die volgens een vaste
systematiek werden aangewezen, waarbij de straten bij toerbeurt twee schepenen
en een raad, resp. een schepen en twee raden kozen. Bijna steeds viel de keuze op
de aftredende heren. Dat leidde in de praktijk tot het veelal van jaar tot jaar onderling van functie wisselen van schepenen en raden. 73
Het eerste stadrecht stelde enkele eisen waaraan schepenen en raden moesten
voldoen: zij moesten vrij man zijn, niet in dienst van een heer (met uitzondering
van de bisschop van Utrecht, de eigen landsheer) en zes jaar burger van Deventer
zijn, tenminste enig onroerend goed binnen de stad in eigendom hebben en ook
overigens gegoed zijn, niet van onechte geboorte of schuldenaar van de stad zijn.
De schepenen 'sullen doen scriven wes sie wisen ende sullen gehje wysen in
geliken saken': zij zullen hun rechterlijke uitspraken op schrift doen stellen en
gelijke zaken op gelijke voet behandelen. In strafzaken waarin het geschreven
stadrecht niet voorzag 'die sullen sie scheppen ende wisen ten besten redenen,
nae hoeren vijf sinnen': daarin zullen ze naar redelijkheid uitspraak doen overeenkomstig hetgeen zijn met hun zintuigen waarnemen, 'naar beste weten', naar
billijkheid.74
Na de raadsverkiezing, in de morgen van 22 februari, moesten de beide aftredende schepenen die de financiën beheerden en cameraars werden genoemd 'recht
ende waer', dus rekening en verantwoording afleggen aan hun opvolgers75 en deze
vervolgens de stadssleutels overreiken. Na het sluiten van de rekeningen moesten
de oude en de nieuwe schepenen uit elk van de acht straten 'drie guede manne'
laten komen, die de regering moesten informeren over alle uitstaande vorderingen van de stad op haar burgers en omgekeerd. Aan deze mannen moesten de
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I s e n m a n n , 1988, pp 274-276 en 282-283, H o u c k , 1901, p p 11-12; N a h s 1991, pp 8-10. Vgl
voorts H. Liebench, Patriciër, in. H R G I I I , kol. 1551-1558

74

Het gaat hier om een verwijzing naar het in de rechtstaal bekende begrip van de 'vi]f binnen'
(zintuigen) Zie hierover. Hermesdorf, 1953, Coopmans, 1970, pp 82-83; De Monte ver Loren-Spruit, 2000, §Ç 182-251, pp 208-296

75

S A D Μ Λ nr 150, camcraarsrekeningen, 1337-1594, ten dele in druk uitgegeven; D e Hullu,
1899, pp. 27-29 Zie over de cameraar nader § 2 3.4.
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Tweede stadsrecht van Deventer (i486) m 'Der stad nije boeck' (op perkament)
(Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, Middeleeuws Archief, nr. 133)

aftredende cameraars rekening en verantwoording afleggen. Deze rapporteurs,
geboren Deventenaren en leden van de gezworen gemeente, moesten onder ede
geheimhouding beloven over hetgeen zij vernamen, want de stadszaken waren
niet openbaar. De gezworen gemeente confereerde vervolgens op het raad- of
het wanthuis over de rapportage door de genoemde vierentwintig en kreeg van
het stadrecht de vermaning mee, daarbij dreigende taal en schelden te vermijden. 76 Vanaf 1448 kondigde de stad elk jaar een afzonderlijjke verordening op het
ijken van maten en gewichten af.
H e t tweede bewaarde van de drie stadrechten is 'Der stad nije boech' of 'Statuten boick der Stadt Deventer'. 77 Dit is het recht van i486. Bij het samenstellen
ervan is duidelijk gebruik gemaakt van het eerste recht, van 1448, maar de indeling in vier boeken met ieder een vastomlijnde inhoud maakt deze versie overzichtelijker dan de eerste. Veel bepalingen uit het eerste recht zijn al dan niet
letterlijk overgenomen. Verder is gebruik gemaakt van de notities die bij het
manuscript van het eerste recht waren geschreven. 78
Aan het tweede recht ging een berijmd voorwoord vooraf in de traditie van
wat in Duitsland een 'Reimvorrede' werd genoemd:
PRIMUS LIBER.
Int yrste boeck daar machmen lesen
Wie dat Sccpcn, Raet, ende Meente mach wesen,
Ende woe ekk van den sick hebben sal
In si)nen officy the regiren wal.
Ende dair by salmen vinden die Eede,
Dair elck officiant sal werden gebonden mede.
SECUNDUS LIBER.
Dat ander boeck wil holden van allen koeren,
Die dragen an lijff of geit, ytlick op sijn behoeren,
hndc mede van voervlugt, doetslag, gclei|dc en uytlage,
Van vrede te gebieden, ende nyet te Sitten in enen gelage·
Ende voert woc ment mytter bruiloft sal holden,
In bcgenkemsse ende jairtijt onder jongen ende olden
TERTIUS LIBER
Int derde boeck dair machmen sueken
Van liggende erffnijssen en gninden in allen hueken,
Soe wair die gelegen sint bi]nncn of buijteen,
76

77
78
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Stadsrecht 1448, uitg. Van Vloten, 1866, p. 138. De controle door de 'guede manne' ging
terug op onenigheden in 1480 tussen schepenen en raad enerzijds en de gezworen gemeente
anderzijds. Sindsdien legden de aftredende cameraars tweemaal rekening en verantwoording
af: eerst aan hun opvolgers en daarna aan een commissie van vierentwintig uit de gezworen
gemeente Zie SAD MA nr. 155, Register van de processen-verbaal van de jaarlijks afgelegde
rekening en verantwoording door de cameraars aan het stedelijk bestuur en de 24 geboren
burgers, 1480-1593 Zie over deze commissie onder de Republiek (met 16 leden) § 2.3.1
SAD MA nr 133, gedrukt in. Dumbar, 1732, pp. 154-174. Zie ook. Lugard, 'Lof van Deventer',
pp. 65-67
SAD MA nr 132, Stadsrecht van 1448, met toegevoegd notities over wijzigingen en aanvullingen 1460-1471.

Dat recht dair van op sekeren tijden te sluiten,
Ende voert mede van reden ende onreden gucde,
Van giftinge, ende erfftael te dcijlcn under den bluede
QUARTUS LIBER
Dat vierde boeck wil dair van seggen,
Woe die ene borger den anderen dach sal doen leggen
Voer die banck, alti)t om schuit en schacden,
Dair nae te penden vermijds den baeden;
Ende voert woc die vreemde man dergelijke
Onse borgeren beclagen mach, sie sijn arm of rijke.
CONCLUSIO
Vund wes men in dessen vier boeken neet en vijnt beschreven,
Dair van sullen Sccpen ende Raet nae oeren vijff sijnnen recht geven

Het tweede stadrecht gaf in het eerste boek een welomschreven plaats aan de
gezworen gemeente, die in 1475 haar definitieve vorm had gekregen. Deze werd
samengesteld uit de acht straten (wijken) waarin de stad was verdeeld. In volgorde van belangrijkheid waren het: de Polstraat, de Waterstraat, de Noordenbergstraat, de Engestraat, de Bisschopstraat, de Overstraat, de Bergstraat en de Assenstraat. 80
Schepenen en raad moesten de gemeente vijf maal per jaar voor gezamenlijk
beraad uitnodigen. In de quatertemperdagen (vier drietallen van vastendagen, in
elk kwartaal één drietal) vond een beraad plaats met een open agenda. Dat wil
zeggen: de gemeenslieden konden hun wensen naar voren brengen en de leden
van de magistraat luisterden toe. Wanneer zij instemden met de 'inbrengens' van
de 'vrienden van de gemeente' leidde die overeenstemming tot een gezamenlijk
gedragen besluit, dat 'concordaat' (letterlijk: verdrag) werd genoemd."' Een vijfde
maal kwamen beide colleges samen binnen twee weken vóór Petridag. Op de
agenda stonden dan de 'puncten, die onser Stad mochten mede of en tegen gaen
tegen dat toekoemende jair'. Op de kcurdag zouden de heren namelijk niets anders doen 'dan Scepenen ende Raet rustlicken te kiesen myt vreden'. 2 De gezworen gemeente bezat nog enkele andere bevoegdheden. Zo mochten schepenen en raad zonder haar toestemming geen wijzigingen in het stadrecht aanbren-
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Dumbar, 1732, ρ 154; zie voor een samenvatting van het tweede recht: Houck, 'De Inrich
ting', pp. 9-17.
Een omschrijving van het grondgebied van elk van de acht wijken in: Acquoy, 1901, Houck,
1901, pp 61-62 Een stadsplattegrond met daarin de wijken ingetekend in. Magdclijns (red ),
1996, ρ loc. Zie verder Tegenwoordige Staat III, 1801, pp. 97-102. In de Patriottentijd 7ou
de Polstraat zich nadrukkelijk als de meest prominente straat laten gelden.
Gemeenlijk wordt onder 'concordaat' een overeenkomst verstaan tussen wereldlijke vorsten
(thans: staten) en de Heilige Stoel. Zie hierover. H.-J. Becker, Konkordat, in: HRG II, kol
1067-1070 Het toepassen van dit begrip op besluiten die gezamenlijk worden genomen door
twee organen van de stedelijke regering (i.e. gezworen gemeente en magistraat) is een ty
pisch Deventer taalgebruik. Een nadere toelichting hierop in: Tegenwoordige Staat III,
1801, pp. 150-151.
Dumbar, 1732, pp. 154-162.
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gen, geen stedelijke eigendommen vervreemden of nieuwe belastingen invoeren.*'
Het is mogelijk, dat de gemeente ooit werd samengesteld op basis van een
vorm van directe democratie, waarbij de burgerij rechtstreeks haar leden aanwees, l i e t collectief van de burgerij zou dan de 'grote gemeente' moeten worden
genoemd. 84 Ook is wel verondersteld, dat de meente ooit had bestaan uit alle
burgers, die dan tevens de gewaarden zouden zijn geweest van de marke waaruit
de stad zou zijn ontstaan of dat de meente aanvankelijk slechts als een ad-hoc
vergadering bijeen kwam. Dat alles zijn niet meer dan onbewezen speculaties."5
Ten tijde van het vaststellen van het tweede stadrecht was de gemeente, evenals
de magistraat, een besloten college, waarvan de leden levenslang zitting konden
blijven houden en dat zich door coöptatie op Petridag aanvulde. 6
Wetgeving, bestuur en rechtspraak (om nogmaals de huidige begrippen te
gebruiken) waren niet volledig organiek gescheiden. De absolute competentie
van de gerechten werd onderverdeeld in de lage en hoge jurisdictie. 7
De lage rechtsmacht omvatte (in hedendaagse termen) de bevoegdheid om
recht te spreken in civiele zaken (handelszaken daaronder begrepen) en om
strafbare feiten te berechten waarop een lage of matige boete was gesteld (dus
ongeveer de huidige overtredingen). De hoge of criminele rechtsmacht omvatte
de bevoegdheid tot berechting van zwaardere delicten (zogenaamde crimina),
waartegen lijfstraf, een hoge geldboete, verbanning of zelfs de doodstraf bedreigd
waren. Strikt genomen stond de voluntaire jurisdictie buiten het onderscheid
tussen hoge en lage rechtsmacht, maar in de praktijk was de voluntaire jurisdictie
altijd verbonden met de lage rechtsmacht, zo ook te Deventer. 88 Schepenen en
raad hadden in de loop van de tijd vrijwel de gehele hoge en lage jurisdictie aan
zich getrokken. 8 9 Als rechters fungeerden soms alle leden van de magistraat,
soms sommigen van hen, die dan de Lage of de Hoge Bank vormden. Het plenaire college trad op in zaken betreffende erfrecht en als hoogste appelgericht voor
alle vonnissen van de Hoge en de Lage Bank en van de uitspraken van de straatschepenen. Tenslotte waren schepenen en raad samen competent in alle criminele zaken tegen Deventer burgers en ingezetenen (bij zaken tegen vreemdelingen vervulde de schout - met twee bijzitters uit de magistraat - mede een rol).1'0
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M o o n e n , 1714, inleiding; I l o u c k , 1901, ρ I2. Zie over de invloed van de m e e n t e verder
Schneider, 1995, met name p p . 22-28. Bi) de herziening van het stadsrecht vóór en in 1642
zou de m e e n t e daadwerkelijk aan de besluitvorming deelnemen zie § 2.3.1.
De J o n g , 1921, p. 480
Houck, 1901, p. 11 en H o u c k , 'De Inrichting', ρ 3. Vgl Alberts, 1966, m η pp. 21-45
H o u c k , 1901, ρ ιι
D u m b a r 1732, p p 154-158.
Van Boven, 1990, ρ io; D e M o n t e ver Loren-Spruit, 2 0 0 0 , § 150, p p 177-178.
S A D M A nr 69, D e d u c t i e van de privilegiën der Stadt D e v e n t e r overgegeven aen Duc de
P a r m e (1587), deels gedrukt in N a h s , 1991, pp. 18-21; SAD M A nr. 133, stadsrecht i486, T e genwoordige Staat Π Ι , Ι792> ΡΡ· I S I e v > ^ c Hullu, 1899, p p . 20-27; Keunc, 1968, pp. 32-40;
Nalis, 1991, pp. 8-15; Rcvius, 1995, p p . 161-162.
Zie voor de civiele rechtspraak S A D RA nrs 3 t/m 7, registers van eigenlijke rechtspraak,
1423-1603; voor de strafrechtspraak S A D RA nr. 1, register van criminele informatie, 15821597, 1605, ibidem, nr. 2, register van criminele sententies, d o o r schepenen en raad gewezen,

De Hoge Bank (deze werd gevormd door de twee burgemeesters in de tijd) was
onder meer bevoegd om kennis te nemen van geschillen inzake executoriaal arrest en overtredingen die met een boete of een schadevergoeding konden worden afgedaan. 9 ' De Lage Bank (deze werd gevormd door twee roulerende schepenen) oordeelde onder meer over geschillen inzake betalingen van over het algemeen geringe bedragen. 92 De voluntaire jurisdictie was in handen van vaste
koppels van twee schepenen, die soms echter ook alleen opereerden. Deze schepenen maakten akten op en registreerden deze. Dat was een taak van belang,
vooral omdat in Overijssel de functie van het notariaat beperkt was. 93 Dumbar
meende dat de middeleeuwse stedelijke rechtspraak aanvankelijk nog werd uitgeoefend in de open lucht vóór het stadhuis (hetgeen ook elders niet ongebruikelijk was).94
Elk van de acht wijken kende een college van drie straatschepenen. Deze waren niet in theorie, maar wel in de praktijk, identiek met de leden van de magistraat die uit de desbetreffende wijk waren gekozen. In de sfeer van de contentieuze jurisdictie waren deze alleen belast met zaken betreffende erfdienstbaarheden en burenrecht. Belangrijker was echter hun functie op het gebied van oneigenlijke rechtspraak, met name op dat van het beheer van vermogens van minderjarigen waarvan één van de ouders was overleden. Daarbij oefenden zij toezicht uit op het beheer van de voogden. Ook aan rechtspraak buiten de stad namen leden van de magistraat q.q. deel: in het Hoge Gerecht van Overijssel (de
Klaring) en in waterschapszaken in de Brixcampse, de Sallandse en de I lolterdijkse Schouw. Tenslotte fungeerden schepenen en raad als hoofd- en appelgericht voor de rechtbanken van kleine steden in de provincie. 95
Het tweede boek van het tweede stadrecht handelde over materieel en formeel strafrecht. 1 ' 6 Zo was de doodstraf gesteld op verkrachting van meisjes en
vrouwen, op bigamie en op het samenspannen tegen de stadregering. Vluchtte de
1463-1558; voor de schout. SAD RA nrs 62-63, archief van het Schoutengencht, 1432-1593
Zie over de stedelijke rechtspraak in het algemeen· Isenmann, 1988, pp. 161-166.
91 SAD RA nrs. 55 t/m 57, archief van de Hoge Bank, 1430-1594.
92 Ibidem, nrs. 58 t/m 61, archief van de Lage Bank, 1503-1618
93 Ibidem, nrs. 19 t/m 27, registers van vrijwillige rechtspraak (akten, volmachten, schuldbekentenissen, testamenten, certificaten en procuraties), 1441-1597; Nannmga Uitterdijk, 1881, pp
43-52 Vanaf het midden van de 13de eeuw stelden de bisschoppen van Utrecht notarissen
aan. Vanaf het eind van die eeuw verspreidden zich bovendien door keizers en pausen voor
Italiaanse steden aangestelde notarissen over onder meer de Lage Landen. Zij leenden hun
ministerie aan al die daarvoor betaalden. Karel V gaf voor zijn Nederlandse gewesten voorschriften voor het notariaat Inzake koop en verkoop, huur en verhuur, andere overeenkomsten, alsmede testamenten, waren notarissen in Overijssel echter niet werkzaam, vandaar de
activiteiten door schepenen. Onder de Republiek zou de bijzondere bewijskracht van notariële akten in Overijssel zelfs worden ontkend Vgl voorts. Gehlen, 1984, passim, alsmede
Joosting-Muller, 1919, pp 187-199, 204-216, 410-416, 4190-421, 424, Coing, 1973, pp. 505-510,
513-514
94 Dumbar, 1,1732, ρ 57, nt. p. Vgl. Goldenberg, 1891, p. 20.
95 Gerbenzon-Algra, 1987, pp. 72-73. Vgl. ook: Plakkatenlijst, 1961, p. 27, nr. LXVI, over de
Klaring in de drie steden te houden (1379). Zie voorts: SAD RA nrs. 28 t/m 45, stukken inza
ke rechtspraak in appel van vonnissen van de lagere stadsgerechten Hoge Bank, Lage Bank
en Schoutengencht en van de gerechten van de kleine steden, 1546-1651. Na de Reductie
wijzigde de stad de rechterlijke organisatie: zie § 2 4 1.
96 Vanwege het onderwerp van deze publicatie zal van de inhoud van de boeken 2, 3 en 4
slechts een beperkte indruk worden gegeven
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dader van laatstgenoemd delict, dan was hem de toegang tot de stad levenslang
ontzegd en werden zijn goederen binnen de stad verbeurd verklaard. Een mondig
kind dat zijn ouders sloeg, kon niet zonder meer hun erfgenaam worden. Hij
moest in Rome een pauselijke verklaring halen waarbij hem vergiffenis werd geschonken. Kwam hij voortijdig in de stad terug, dan nam de burgemeester in de
tijd hem in gijzeling 'ende geven hem byer en broet op sijns selves cost', tot hij
een borg had gesteld die ervoor instond dat hij de Romereis alsnog zou volbrengen. 97
Nauwkeurig hield de stad toezicht op de omvang van festiviteiten en droevige gebeurtenissen. Bepalingen tegen een overdadig vertoon van weelde golden
voor doopfeesten, bruiloften en begrafenissen. H e t maximaal aantal toegestane
feestgangers was meestal bepaald op twaalf paar gasten. Niet meer dan vier personen buiten de huisgenoten mochten aan tafel bij een doopmaal bedienen. Het
kraambezoek mocht niet te kostbare geschenken meebrengen. Een jonge vader
en een bruidegom mochten maar een beperkt aantal mannen in een taveerne
onthalen, 's Maandags na een bruiloft moest de kroegbaas de burgemeesters informeren over de verteringen. 9
H e t derde boek van het tweede stadrecht had een gevarieerde inhoud: erfrecht, de positie van begijnenhuizen, het bouwen tegen de stadsmuren en andere
onderwerpen van burenrecht, het weren van Hollanders uit de stad, de omschrijving van haar rechtsgebied, de positie van horigen, huwelijksgoederenrecht, het
bewijzen van kindergoed (het zeker stellen van de eigendommen van een kind
van een hertrouwende weduwe of weduwnaar) en overeenkomsten van lening,
van pand en arbeid.
Niemand mocht een binnen de stad vrijgevallen erfenis of daar aanwezige
gebouwen of tijnsen (grondrenten) 'brengen in gestelike hant'. 99 De kerkelijke
instellingen waren namelijk over het algemeen vermogend, zij namen met hun
gebouwen en erven veel ruimte in en hun economische activiteiten vormden een
bedreiging voor de leden van de gilden. De regering beperkte daarom een verdere
ruimtelijke en zakelijke expansie van de kloosters en kloosterlijke instellingen. In
dezelfde sfeer lag een andere bepaling: iemand die deel uitmaakte van een 'vergadderynge' (religieuze communiteit) en die onroerend goed of zakelijke rechten
had geërfd, mocht deze erfenis levenslang genieten. N a haar of zijn overlijden
moesten de geërfde vermogensbestanddelen echter 'weder uyt erven', dus terugkeren naar de familie en in elk geval geen deel gaan uitmaken van het goederen97

98
99

36

Hier is sprake van cen 'casus papalis', cen zaak waarvan de behandeling aan de Paus was
voorbehouden, zoals deze ook in andere stedelijke rechtsoptekeningen voorkwam Op zichzelf behoeft een dergelijke notitie geen aanwijzing te zijn van regelmatig voorkomen van bedevaarten in de rechtspraak van de desbetreffende stad. Van Herwaarden heeft geen Deventer vonnis met bedevaarten kunnen vinden. Zie: Van Herwaarden, 1978, ρ 5 vgl ook: L.
Carlen, Strafwallfahrten, in: IIRG V, kol. 17-19.
Dumbar, 1732, pp. 162-169
Vooral in de Bourgondisch-Habsburgsc gewesten is m de late Middeleeuwen een wassende
stroom landsheerlijke wetgeving tegen een verdere opeenhoping van onroerend goed in 'de
dode hand' tot stand gekomen Veel andere dan de Deventer stadsrechten bevatten even
eens bepalingen terzake Zie Nolet-Broeren, 1951, pp. 97 en 462 en De Blécourt-Fischer,
1967, p. 56.

bezit van het klooster. Ook door tussenkomst van een individuele religieus konden geestelijke instellingen hun bezittingen dus niet via nalatenschappen uitbreiden.
De straatschepenen stelden de erfgenamen 'bynnen jair ende dage' in het bezit van een opengevallen erfdeel. 'Een quarte wijns' vormde de beloning voor de
straatschepenen 'ende die Scryver'. Vreemdelingen mochten geen (lijf- of erOrenten in de stad pachten of borg staan voor de betaling daarvan. Iemand die op de
stadsmuur bouwde of zo'n muur in zijn eigen bouwwerk opnam, moest eventuele
schade aan de stad vergoeden. Het aantal Hollanders in de stad mocht niet toenemen. Wanneer een Hollander in Deventer trouwde, dan moest hij 'uyt Deventer varen myt der woene myt sijnen wyve'. Ouders en kinderen mochten elkaar
over en weer geen goederen ontnemen zonder verrekening van de waarde, maar
ouders mochten wel aan het ene kind meer geven dan aan het andere. Wanneer
een man of vrouw overleed en een echtgenoot naliet, had deze in elk geval recht
op een bed met toebehoren, een stoel met kussen, een tafel met tafellaken en kleed, de beste kleren ('als hie toe Paeschen en Pinxteren to kerken giet', dus op
z'n paasbest). Een man kreeg bovendien zijn wapen, een vrouw twee tasjes: één
voor haar paternoster (rozenkrans) en één voor haar beurs, alsmede twee ringen,
als zij die tenminste bezat. 100 Wanneer een dienstbode of -maagd zijn of haar
patroon niet naar behoren diende, mocht laatstgenoemde zijn gedienstige op elk
gewenst moment ontslaan 'ende loenen nae der tijt'.101
Het vierde boek van het tweede stadrecht tenslotte handelde over klachtenprocedures tussen burgers onderling en van vreemdelingen tegen burgers, alsmede over panding. Gedurende het gehele jaar mocht een burger een klacht indienen tegen een medeburger. Elke week, met uitzondering van de dagen rond de
hoge (kerkelijke) feestdagen, sprak de regering recht. Ook vreemdelingen mochten burgers aanklagen. De stadsbode kwam de burger dan aanzeggen, dat die zijn
opwachting moest maken in het verblijf van de vreemdeling. Kwam de burger
niet, dan was hij een mengel wijn schuldig, bleef hij daarna nog nalatig, dan verbeurde hij geldboetes. De volgende dag kwam er zo nodig een schepen aan te
pas, kon de gedaagde burger worden verplicht een pand te geven en kon dit pand
later eventueel worden verkocht. In het uiterste geval volgde gijzeling 'in der stad

loo Het gaat hier om de zogenaamde voordeelgoederen, zaken die de overlevende man of vrouw
persoonlijk - soms dagelijks - gebruikte Zij of hij mocht deze vóór de verdeling van de eigenlijke nalatenschap zonder meer uit de boedel nemen O. Moorman van Kappen omschrijft deze goederen als: 'bepaalde, door wet of gewoonte aangewezen roerende goederen,
die, ingeval meer erfgenamen bij versterf tot een nalatenschap gerechtigd waren, de naaste
en oudste mannelijke erfgenaam van de erflater, door mannen aan deze verwant, dan wel de
naaste en oudste vrouwelijke erfgenaam van de erflaatster vóór de scheiding en deling van de
boedel zonder vergoeding tot zich mocht nemen'. Zie Coppens ρ a (red.), 2000, p. 546. Zie
voorts- Hermesdorf, 1961, pp 104-105 en De Blécourt-Fischer, 1967, p. 349
ιοί Dumbar, 1732, pp 169-172
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kelre' op water en brood. 102 T o t zover een beknopte impressie van het tweede
stadrecht, dat tot 1642 van kracht zou blijven.103
In sommige steden, zoals met name Utrecht, speelden de gilden een voorname
rol bij de keuze van schepenen of gemeenslieden. In de woelige jaren rond 1700
en in de Patriottentijd zouden zij zich wel nadrukkelijk politiek manifesteren.
Een dominante positie in de lokale politiek was voor de gilden in de Noordelijke
Nederlanden, in tegenstelling tot elders, echter meestal niet weggelegd.104 De
schuttersgilden (een stadslegertje, een functie die in Deventer werd vervuld door
de burgerwacht) en de zuiver godsdienstige vrome broederschappen (die bij de
Reductie ophielden te bestaan) blijven hier buiten beschouwing. 10 '
Als verenigingen van beroepsgenoten behartigden de ambachtsgilden de eigen belangen van de leden. Daarbij namen ze een monopoliepositie in. De zogenaamde gildedwang verplichtte iedere ambachtsman lid van het desbetreffende
gilde te worden. In combinatie met de toekenning van gildenrechtspraak en de
(soms met de stadsregering gedeelde) bevoegdheid eigen rechtsregels op te stellen, maakte de monopoliepositie van de gilden machtige beroepscorporaties met
rechtspersoonlijkheid. De gildenkeuren bevatten talloze regels voor de ordening
van het economische leven, hetgeen zich vertaalde in een verregaande mate van
protectionisme. Daarnaast waren de gilden van belang op welzijnsgebied: ze
vormden een sociaal vangnet ten behoeve van zieke gildenbroeders en -zusters en
hun achtergebleven weduwen en wezen. De onderlinge saamhorigheid werd in
niet onbelangrijke mate gestimuleerd door godsdienstige activiteiten, die zich
onder meer uitten in een eigen patroonheilige, die aan het eigen altaar in de parochiekerk en bij processies werd vereerd.' 06
H e t stadrecht vormde de weerslag van de hoge mate van autonomie die Deventer genoot. 107 Van hogere overheden was nauwelijks sprake: het gezag van de
keizer was louter nominaal en de wereldlijke macht van de landsheer, de bisschop van Utrecht, was beperkt. Diens landsheerlijke positie bestond uit een
optelsom van in het verleden verkregen rechten minus door hemzelf of zijn
voorgangers verleende privileges. De bisschop kon als bestuurder bovendien alleen maar functioneren voor zover zijn eigen ambitie en de politieke en financiële mogelijkheden van het moment dat toelieten. Onder invloed van de IJssel-

102 Ibidem, p p . 172-174.
103 Zie over D e v e n t e r in de 16 c eeuw, ook voor wat betreft samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de stadsregering: D e Hullu, 1899, p p . 3-40. N a a r delen uit de^e betrouwbare en gedetailleerde beschrijving zal nader worden verwezen.
104 Zie over de beperkte rol van de gilden in de stedelijke politiek. Prak, 1991, p. 77, De M o n t é
ver Loren-Spruit, 2 0 0 0 , §& 184-185, p p . 210-211, over hun rol in de Patriottentijd hfdst 7.
Vgl. voorts- H Stradai, Gilde, in- H R G I, kol. 1687-1692, Conrad, I, 1962, pp. 208-212, 330335, 355, Nicholas, 1971, pp. 38 en 4 0 ; Isenmann, 1988, pp. 299-318.
2
Ι
105 Zie § § 2.3.3 e n · 4 ; Dumbar, 1732, pp. 39-51 met o p s o m m i n g van Deventer gilden; De IIullu,
1899, pp. 12-20, T e Brake, 1989, p p 17-19.
106 Van Eeghen, 1965; Gerbenzon-Algra, 1994, ρ 75; Israel, 1996, p p 125-129, D e k k e r (red.),
I
997> PP 286-287; Lis en Soly, 1997, p p 44-47; D e M o n t é ver Loren-Spruit, 2 0 0 0 , § § 186188, pp 212-214.
107 Isenmann, 1988, pp 108 en 114-116
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steden Deventer, Kampen en Zwolle ontstonden wel geleidelijk steeds sterkere
economische en politieke banden tussen Salland, Twente en het land van Vollenhove. Dat was met name te danken aan het economisch overwicht en de dominantie van de drie steden over het platteland alsmede aan het gezag van één en
dezelfde bisschop-landsheer over die steden en plattelandsdistricten. Steden en
landsheer beijverden zich bovendien gezamenlijk om de macht van de adel te
beperken. 108 Daarnaast waren er sterke culturele en economische banden met
het westelijk Munsterland, waarbij de latere staatsgrens van een slechts zeer betrekkelijk belang was. 109
Als de bisschop geld vroeg van de landschappen voor het voeren van oorlog,
voor de versterking van zijn kastelen ('des Gestichts slote') of voor het onderwerpen van lastige onderzaten, dan konden Twente, Vollenhove en het platteland van Salland hun aandeel meestal niet direct opbrengen. De drie steden schoten het geld dan voor en kregen het voorgeschotene weer terug door dat zelf ter
plaatse te laten incasseren, aldus in zoverre de rol van ontvanger namens de bisschop overnemend." 0 Als door invallers vanuit Bentheim, Munsterland of Gelre
weer eens schade was toegebracht aan dorpen op het platteland of de kleine steden in Twente, moest het geld voor herstel gewoonlijk ook weer komen van de
drie grote steden. Dat deze drie bereid waren dat geld te verschaffen lag vooral
daaraan, dat zij er belang bij hadden hun achterland en hun handelswegen naar
het oosten en noorden te beschermen. Soms brachten zi) daarom het voor bisschoppelijke actie benodigde alleen op en bedongen in ruil daarvoor voorrechten, die hun invloed in het latere gewest Overijssel versterkten." 1 Toen de stedelijke handelsverbindingen enige malen waren gehinderd of verstoord door lastige
bisschoppelijke slotvoogden wisten de drie steden in 1378 te bedingen, dat als
slotvoogden alleen personen mochten worden aangesteld, die hun welgevallig
waren." 2
De hoogste ambtenaren van de bisschop waren de bestuurders van de drie
landschappen. In de i3 de en i^'1·' eeuw werden deze 'schout' genoemd, in de veertiende tot en met de I Ó ^ ook 'ambtman'. In de 15 eeuw kwam de benaming
'drost' op, die algemeen gangbaar werd. Aan de benaming van hun functie ont-

108 Voor het hierna volgende is met name gebruik gemaakt van: Fruin-Colenbrandcr, 1922, pp
93-96; Eijken, 1978, pp 7-29, op onderdelen aangevuld met Mensema, 1986, pp 7-19, Houck,
1901, pp. 15-21 en De Jone, 1921, pp. 52-89 Van belang is dat voor Overijssel als geheel geen
eenduidig en helder beeld bestaat van het materieel en formeel recht. liet is te wensen dat
in deze lacune nog eens wordt voorzien Een aanzet vormen de artikelen· Ter Kuile, 1970 en
De Vries, 1970.
109 Sodmann, 1998, pp. 32-41, Koch, 1957, passim
n o Zie b.v SAD MA nr. 226, schuldbekentenis van bisschop Floris van Wevelinckhoven (in
functie: 1378-1393) aan de steden Deventer, Kampen en Zwolle over 3.350 oude gouden
schilden, terug te betalen uit een m Salland te houden bede, 1380
m Zo verwierf de stad zich in 1401 de Bisschopstol te land en te water Te land werd deze geheven bi) de poorten, te water bi) de schepen die bi) de Zandpoort aanlegden. Aan deze tol
waren goederen onderworpen die in Deventer op de markt werden gebracht. Met de Katentol leverde de Bisschopstol een aanzienlijk deel van de stedelijke inkomsten. Zie over de
tollenaars § 2.3 4
112 Tegenwoordige Staat I, 1781, pp. 198-199, Gosses, 1903, p. 102 (met vermelding van- 'des
Gestichts slote") en 107, Van Kalvecn, 1974, p. 351.
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leenden de drie landschappen hun omschrijving van drostambten (die verdeeld
waren in schoutambten). Ook onder de Republiek bleven de drosten (die werden
benoemd uit de ten landdage verschreven riddermatigen) invloedrijke bestuur
ders en hun functioneren stond in de Patriottentijd volop in de belangstelling.
De drost was belast met de zorg voor openbare orde en veiligheid en vervulde
3
(zoals welhaast elke Overijsselse bestuurder) tevens rechterlijke functies."
De samenwerking van de drie Overijsselse landschappen werd aan het einde
dc
van de i 4 eeuw onder meer zichtbaar in het functioneren van een rechterlijk
4
college dat oordeelde in hoger beroep: de Klaring." Dit hof van appel bestond
uit drie geledingen: de bisschop met zijn raadslieden, ridders en afgezanten uit de
drie steden. Twee maal per jaar kwam de Grote of Landsklaring bijeen; 'eens bi
5
grase ende eens bi stro'."
De Klaring was competent in zaken die in eerste instantie hadden gediend
voor de schout- en richterambten op het platteland en voor de hierna te noemen
Hoge Bank. Geen beroep op haar was mogelijk van vonnissen van hof-, leen- en
6
markegerichten, evenmin van die van de stedelijke gerechten." Een afzonderlij
ke positie was gereserveerd voor de Hoge Bank van Justitie, ook Hoogste Ge
richt en Des Heeren Rechtdag genaamd, bestaande uit de bisschop (als voorzit
ter), enkele ridders en vanaf 1533 afgevaardigden uit de drie steden. Dit college
fungeerde als forum privilegiatum in burgerlijke en strafzaken tegen riddermati
gen, vorderingen wegens ambtsdelicten, tegen de steden en die tegen drosten,
richters en magistraten." 7
113 Racer, 1867, pp 5-6, Goldenberg, 1891, p. 4, Fockema Andreae, 1900, pp. 186-192, GossesJapikse, 1947, p. 139, Eijken, 1974, pp. 129, 137-138, het vervolg van EijKens artikel handelt
over de taken en het functioneren van de drosten. Zie voor de personalia van de drosten:
Schilder, 1984, idem, 1989. Zie over de rechtspraak. Frum-Colenbrander, 1922, pp 132-134,
Fruin, 1934, pp. 457, 461-462 Een kaart met de verdeling van Overijssel in schout- en rich
terambten, buurschappen en marken in Slicher van Bath, 1977, ρ 19. Een overzicht van de
ze verdeling in· Van Doorninck, 1867 en in de markekaart die de VORG heeft uitgegeven.
Zie ook Van Engelen van der Veen, 1924, p. 3 De drost van Drente was de kasteelheer van
Coevorden, een bisschoppelijke ambtenaar die namens zijn heer het hoogste wereldlijke ge
zag over Drente uitoefende. Zie over de drosten in de Patriottentijd. <$§ 5 1 en 5 3
114 Fockema Andreae, 1900, pp. 220-226; Schmeder, 1994, pp. 138-142. De oudste betekenis van
Klaring is dat de landsheer een verklaring geeft van het Landrecht (Vriendelijke mededeling
van wijlen de heer mr. E.D. Eijken te Zwolle Mr. Evert Dirk Eijken (1929-2003) was rijksar
chivaris in Overijssel van 1971-1990 en werkte vele jaren aan een boek over de rechtsgeschiedems van Overijssel Hij heeft dit grote werk helaas niet kunnen voltooien) Zie voortsSAD MA nr. 438 'Van de claringe', register van resoluticn van de grote- of landsklaring en de
kleine- of kamerklaring, 1460-1527 (ca. 1560), ibtdem, nr. 439, prothocol van het door de
stadhouder met Ridderschap en Steden verhandelde in Klaring, 1563, 1564.
115 De uitdrukking 'eenmaal per gras en eenmaal per stro' betekende éénmaal in het voorjaar en
éénmaal in het najaar. Deze uitdrukking kwam ook voor bij de omschrijving van de drostendiensten: zie § 5 3.1. Vgl. verder- SAD MA nr 90, akte van bisschop Floris van Wevelinckhoven met bevestiging van het recht van de stad Deventer, de Klaring binnen haar muren te
hebben, 1385; ibidem, nr. 91, bevestiging van hetzelfde; ibidem, nr 92, overeenkomst tussen de
drie steden, dat de Klaring uitsluitend binnen de muren van Deventer 7al zijn, 1392; ibidem,
nr 93, bevestiging van hetzelfde Goldenberg, 1891, pp 11-17
116 Goldenberg, 1891, over de competentie van de Klaring, p. 15, ibidem, over de stemverhouding
binnen dat college 39-42, ibidem, over de stedelijke gerechten: 6-8, ibidem, over andere lagere
rechtbanken: 8-11, 63-71; Fockema Andreae, 1900, pp. 209-214, Ilaga, 1946, p. 88
117 Goldenberg, 1901, pp 5-6, Fockema Andreae, 1900, pp. 208-209 De Hoge Bank kwam
bijzonder in de belangstelling te staan toen J.D van der Capellen m 1778 voor deze instantie
werd gedaagd, zie § 5.3 2
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Ook in andere opzichten werd (dankzij de nader te noemen sterke bisschop David) de concentratie van gezag zichtbaar. In de 14 c en begin 15 c' eeuw vaardigde
de bisschop nog regels voor bestuur en rechtspraak, z.g. Landrechten of -brieven,
uit voor ieder van de drie landschappen afzonderlijk, op 18 oktober 1457 echter
gaf hij (in de persoon van de uitzonderingsgewijze krachtige David van Bourgondië, in functie: 1455-1496) een Landrecht voor de drie landschappen tezamen." 8
Tegenover de concentratie van gezag bij de landsheer stond de toenemende invloed van de standen als zijn tegenspelers. In de onderscheidene gewesten heeft
de opkomst van de standen een verschillend verloop gekend en geleid tot een
uiteenlopende samenstelling van de Statenvergaderingen. De oorsprong van de
Staten was soms gelegen in het samenkomen van de landsgemeente, de periodiek
vergaderende Landdag, soms in de regeringsraad van de landsheer. Binnen de
Stichtse Landsheerlijkheid kwamen deze beide modellen voor, waarover

Zie over landrechten in het algemeen: Λ. Laufs en Κ -Ρ Schroeder, Landrecht, in HRG II,
kol. 1527-1535; Keverling Buisman, 2000, passim en met name ρ io (inzake Twente), 11,14,
16-17 (betreffende Overijssel). Zie over de rechtsregels voor Ovcri)Ssel, die waren vervat in
verschillende landbrieven en waren samengebracht in het Landrecht: Tegenwoordige Staat
I, 1781, pp. 192-198; Fockema Andreae, 1900, pp. 220-223, Van der Pot, 1949, pp. 20-21.
Melchior Winhoff (NNBW, I, 1579-1580) is de eerste geweest, die de bepalingen van de
onderscheidene landbrieven, door de Utrechtse bisschoppen aan de Overijsselse
ingezetenen verleend, tot een logisch sluitend geheel heeft trachten te verenigen. Zijn eerste
poging daartoe is het 'Lantrecht der Thwente declareert' geweest (Winhoff, 1968)
(heruitgave). HIJ schreef dit werk tussen 1521 en 1529 Het materiaal leverden hem de
landbrieven van 19 mei 1365 (van bisschop Jan V van Virneburg, bestemd voor Twente), 18
oktober 1457 (de eerste landbricf voor geheel Overijssel, zie· Plakkatenlijst, 1961, ρ 33, nr.
CXXII, Eerste landbricf van bisschop David van Bourgondic, 18 oktober 1457), 6 juni 1478
en 9 augustus 1518 (zie verder. Gosses-Japikse, 1947, ρ 229; Ter Kuile, 1952 alsmede Kunst,
1967, pp. 59 en 63-64). Winhoff lardeerde zijn uitgave (waarin veel gewoonterecht en
Romeins recht is opgenomen) met breedsprakige annotaties. Juist in die tijd was de
belangstelling voor land- en stadsrechten in Overijssel groot, omdat de temporaliteit over
dat gewest in 1528 overging op keizer Karel V en de Ovcrijssclaars onder de nieuwe
landsheer hun onvervreemdbaar geachte rechten wilden behouden en verdedigen Daarom
verzette Winhoff zich in zijn werk tegen Karels Hof van Kanselier en Raden en zijn uit de
16" eeuw verschillende verzamelingen van land- en stadsrechten in handschrift bewaard
gebleven (zie hierover: Ter Kuile, 1941, pp 5-7). Dertig jaar later heeft Winhoff zijn werk
opnieuw ter hand genomen, ditmaal verwerkte hij daarin ook de twee reformaties op de
oude landbrieven van 8 november 1541 en 8 juni 1546 (zie: Ter Kuile, 1941, pp. 7-8, idem, 1952,
pp. 550 en 562) (de landbnef van 8 juni 1546 bevatte de codificatie van de hofrechten voor
Twente, zoals die was samengesteld op een samenkomst van alle Twentse hofmeijcrs met de
oudste hofgenoten te Ootmarsum: 71e Aalbers, 1979, p. 24) Zijn werk kreeg de titel·
'Landtrecht van Avenssel' (Winhoff, 1558). Omdat het hier gaat om een particuliere, niet
eautoriseerde uitgave, ontbreekt deze in de Plakkatenlijst, 1961. Van deze editie verzorgde
.A. de Chalmot in 1782 een heruitgave, overwoekerd door talloze wijdlopige aantekeningen
van de hand van J.W. Racer. Deze heruitgave (Landrecht van Avenssel, 1782) paste in de
opleving van de belangstelling voor inheems recht aan het eind van de 18 ' eeuw en speelde
een rol in het debat over het afschaffen van de drostendicnstcn. De volgende gedrukte
edities van het Landrecht van Overijssel na 1558 zouden eerst m 1630, resp. 1724 uitkomen
Zie over Winhoff: Hattink (die een heruitgave bezorgde van het 'Lantrecht der Thwente')
1898, pp X-XIV en verder. Fockema Andreae 1955, pp. 192-193; Snuif, 1975, pp. 420-422; De
Monté ver Loren-Spruit, 2000, § 128, p. 144, § 215, p. 256. Zie over de landrechten ook:
Fockema Andreae, 1923, pp. 29-30; Van der Heijden-IIermesdorf, 1968, pp 105-106, 115;
Coing, 1976, pp 482-483; Gerbenzon-Algra, 1994, pp. 75-76, 131-132. Curieus is nog te
vermelden dat Melchior Winhoff via zijn dochter Woltera de grootvader maternel was van
Philips Rovemus, apostolisch vicaris van de Hollandse zending (1614-1651) en deken van
Oldenzaal.
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Weergave van het stadswapen van Deventer (snijwerk door Maarten Robert, 1983): het schild
met de Duitse Rijksadelaar, gedekt door de Rudolfinische keizerskroon, met krijgslieden als
schildhouders. In de omlijsting drie stadszegels, verbonden door een lint met de trotse spreuk,
die ook in de hal van het stadhuis staat: 'Super alas aquilarum portavi te'
('Op adelaarswieken heb ik u gedragen') (Exodus 19, 4)
(Raadszaal Stadhuis, foto A. Heijink)

aanstonds meer. Soms waren elk van de drie standen (ridderschap, geestelijkheid
en burgerij) vertegenwoordigd (bijvoorbeeld in het Nedersticht Utrecht), soms
ontbrak er één (bijvoorbeeld in Overijssel, waar de geestelijkheid van onvoldoende betekenis was om in de Staten zitting te nemen of in Drente, waar steden
ontbraken) en soms hadden ook niet-edele geërfden zitting (bijvoorbeeld in
Friesland).
Voor de landsheer was vooral de financieel-fiscale functie van de Staten van
belang. Hij zag zich uit financieel onvermogen van tijd tot tijd genoodzaakt tot
het heffen van extra zogenaamde beden (belastingen), waartoe hij zonder toestemming van de contribuabelen echter niet gerechtigd was. De landsheer riep
daarom de standen bijeen om hen te bewegen, hun toestemming voor het heffen
van de beden te verlenen.
Binnen de Stichtse Landsheerlijkheid heeft zich niet één Statenvergadering
voor het gehele territorium ontwikkeld. De gescheiden ligging van de samenstellende delen, een verschil in ontwikkeling van hun onderscheidene belangen
en het particularisme van Drente en Groningen zullen daaraan debet zijn ge-μ

weest." 9 In het Nedersticht ontstond een 'Grote Raad' die voortkwam uit het
Kapittel-Generaal, waarin behalve kanunniken van de vijf Utrechtse stadskapittels ook vertegenwoordigers van de ridderschap en enkele steden zitting hadden.
Zij kwamen in 1375 in een landbrief 20 met de bisschop (i.e. de eerder genoemde
Arnoud II van Horn) tot afspraken om een aantal lopende problemen tot een
oplossing te brengen, waarmee het begin van een Statenvergadering zichtbaar
werd.
In het Oversticht formeerde elk van de landschappen Salland, Twente, Vollenhove en Drente omstreeks 1400 een eigen Statenvergadering. 12 ' Geleidelijk
werden deze bijeenkomsten echter overvleugeld door Staten van enerzijds Salland, Twente en Vollenhove gezamenlijk en van anderzijds Drente. Met name
bleek dat bij door de bisschop bijeengeroepen Landdagen. Voor Overijssel werden die sedert het einde van de 14 e eeuw op de Spoolderberg, juist buiten de
stad Zwolle gehouden. 122
Zowel de 'kwartierlijke' als de Overijssels-gewestelijke Statenvergaderingen
bestonden uit twee standen: riddermatigen (verenigd in ridderschappen) en stedelijke burgerijen (vertegenwoordigd door hun gecommitteerden). Zoals eerder
vermeld speelde de geestelijkheid in het Overijsselse geen rol die tot representatie in de Staten leidde. De samenstelling van beide andere standen was niet onomstreden. De riddermatigen hadden aanvankelijk nog niet-edele eigenerfde
boeren naast zich, maar zij wisten die medevertegenwoordigers van het platteland uit de Staten te verdringen. T o t 1795 zouden de leden van de ridderschappen de exclusieve representanten van het platteland blijven.' 2 ' Het ontbrak deze
heren niet aan bewustzijn van geschiedenis en van stand. In hun opdracht
schreef J . W . Knoop dat de ridderschap
'van ondenkelijke aloude tijden af, hier eenen vrijen onafhanglijken stand (heeft) uitgemaakt: en is daarvoor, door de souveraine landshecren van ouds her, door k e v e r e n ,
koninghen, en bisschoppen erkend W e l k e ( ) steeds de halffscheid van de souveraine
oppermagt deczer provincie, uit krachte van gcboortcrccht, bezit in h u n n e personen,
en wettige afstammelingen' , 2 +

119

Fockema Andrcae, 1900, pp. 173-175; Gosses-Japikse, 1947, p p . 135-136; Van der P o t , 1949,
p p . 22-24, V a n den H o v e n van G e n d e r e n , 1997, p p . 251-255, D e M o n t é ver Loren-Spruit,
2 0 0 0 , § 157, p . 185.
120 D e tekst van de Stichtse Landbrief is, m e t vertaling en noten, uitgegeven in. Van standen
tot Staten, 1975, p p . 11-17; Z I C verder Gosscs-Japiksc, 1947, p. 227, Coing, 1973, p. 605; Verdam, 1975. Een letterlijke weergave in- D e Blécourt-Japikse, 1919, p p . 1-2 Vgl. voorts
'Grondwettige Herstelling' I, 1785, ρ 49.
m
Enklaar, 1953, pp. 40-52, Eijken, 1978, passim; D e M o n t é ver Loren-Spruit, 2 0 0 0 , § 156, p .
183
122 Gosscs-Japiksc, 1947, p. 141. H e t was ook op de Spoolderberg dat de bisschop na zijn verkiezing en benoeming als heer van Salland werd ingehuldigd, zoals dat op de Markelse Berg
bij Markelo gebeurde voor T w e n t e en op de Bisschopsberg bij I lavelte voor D r e n t e
123 & 5.4; Bussemaker, 1888, pp 5-8; Van der P o t , 1949, pp 15-21, 26-27; Enklaar, 1953, p. 54; T e r
Kuile, 1967, pp 97-100
124 K n o o p , 1783, p. 4.
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Knoop gaf verder aan, dat alleen hun hoge geboorte aan de edelen hun stand ver
schafte. D e ridderschap mocht nooit als een representatieve vergadering worden
aangemerkt 'zy kent geene Committenten' en is alleen verantwoording verschul
digd 'aan den Opperregeerder van alles'.
Naast de drie hoofdsteden probeerden ook de kleine steden menigmaal hun
stem in gewestelijke zaken te laten horen, maar tevergeefs. In 1540 sloten zij een
verdrag met de grote steden waarin was bepaald, dat zij alleen een adviserende
stem zouden uitbrengen en dat zij daarbij het standpunt van de hoofdsteden
2S
zouden volgen.'
Al in het begin van de i ^ eeuw was het gebruikelijk geworden dat de drie
IJsselsteden regelmatig onderling overleg voerden. Dat was een uit de praktijk
voortgekomen gewoonte, die ook gedurende de tijd van de Republiek in stand
,2ή
zou blijven. In die begintijd, toen dergelijke besprekingen met 'maalstad' wer
den aangeduid, namen de gecommitteerden van de steden de voornaamste zaken
van gemeenschappelijk belang met elkaar door. Soms kwamen zij dan recht
streeks met de landsheer (en zonder bemoeienis van de ridderschappen) tot af
spraken.
Daarnaast kwamen in de drie landschappen de afzonderlijke Statenvergade
ringen ('kwartierlijk') bijeen. Traden de landschappen in akten als partij op, dan
werden ze steeds afzonderlijk genoemd en zegelden de vertegenwoordigers van
de landschappen ook afzonderlijk. Hieruit kan de conclusie worden getrokken
dat, zeker vóór 1500, de gezamenlijke bijeenkomsten meer het karakter droegen
van gezantenvergaderingen: samenkomsten van gezanten van drie landschappen,
welke gezanten zich gebonden wisten door een mandaat dat ze hadden meegekregen van de afzonderlijke Staten. Langzamerhand groeiden dergelijke vergaderingen uit tot reguliere Statenvergaderingen voor het gehele gewest. Maar eerst
in het begin van de 16 eeuw verschoof het zwaartepunt van de 'kwartierlijke'
naar de gezamenlijke bijeenkomsten. Toen kwam materieel een begin tot stand
van een samentreffen van de Staten van Overijssel. In diezelfde fase verplaatsten
de vergaderingen zich ook van de Spoolderberg naar de drie IJsselsteden: blijk
van de machtspositie die de steden (met name wanneer zij eensgezind waren)
innamen.127
In de politieke situatie van het Sticht kwam een grote verandering in 1528, toen
keizer Karel V het landsheerlijk gezag overnam van de laatste prins-bisschop
(elect) Hendrik II van Beieren-Pfalz (in functie: 1524-1528). Moeilijke jaren waren
daaraan voorafgegaan. De Bourgondisch-Habsburgse macht was in de Lage Lan-
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Racer I, 1781, p p . 117-119. Zie voorts § § 2.1 en 5.4.3.
Plakkatcnli]st, 1961, ρ 22, nr XXX, 3 december 1317, V e r b o n d der drie steden; S A D M A nr.
359, verdrag van onderlinge b e s c h e r m i n g tussen de steden Deventer, K a m p e n en Zwolle te
gen alle rechtskrenkingen door de bisschop van U t r e c h t , zijn ambtsliedcn en ridders, 1477,
ibidem, nr. 367, verdrag tussen de steden Deventer, K a m p e n en Zwolle t o t onderlinge bij
stand ( .), 1524, ook in. Plakkatenlijst, 1961, p. 37, nr. CLV, nieuw verbond der drie steden, 3
april 1524 Zie verder: D e J o n g , 1921, pp. 62-63; Reitsma, 1982, p. 9.
Reitsma, 1982, p p 10-11
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den steeds manifester geworden,
maar werd bestreden door de vechtlustige
hertog Karel van Gelre, wiens grondgebied bijna tot onder de Deventer muren
reikte. De bisschop was niet sterk genoeg om Karel te weerstaan: laatstgenoem
de veroverde grote delen van het bisschoppelijk territorium en nam tegelijkertijd
de Overijsselaars tegen zich in door zijn eigenzinnig en veeleisend beleid. H e t
verlangen naar rust was algemeen. Daarom zagen de Staten van Overijssel zich in
1527 genoodzaakt een beroep om steun op Karel V te doen. Deze toonde zich
echter alleen tot hulp bereid als hem de landsheerlijkheid werd opgedragen. Uit
putting en het gebrek aan een alternatief brachten de Overijsselse Staten ertoe
op die eis in te gaan, hoewel zij waarschijnlijk veel liever onder de bisschop waren
gebleven. Diens gezag liet hun immers ruimte voor een aanzienlijke mate van
zelfstandigheid. Zo kwam de provincie ertoe, zich te bevrijden van de tijdelijk
machtige hertog van Gelre en zijn plunderende troepen door zich te onderwer
pen aan de nog veel machtiger Habsburger Karel V. 129
Per 21 oktober 1528 droeg de bisschop bij het Verdrag van Gorinchem de
temporaliteit (het wereldlijk gezag) betreffende de Stichtse Landsheerlijkheid
aan Karel V over.' 30 H e m ter ere zou 21 oktober voortaan elk jaar als 'Keizersdag'
een feestdag voor het Sticht zijn. Hendrik I I van Beieren verrichtte deze hande
ling, nadat hij het gewest had ontslagen van de eed van trouw die het aan hem
had gezworen. Zijn opvolger Willem van Enckenvoirt was alleen nog maar louter
kerkelijk ambtsdrager. H e t verdrag inzake de overdracht bepaalde nadrukkelijk,
dat de nieuwe landsheer ridders, steden en landen zou handhaven in hun oude
voorrechten en dat deze rechten slechts met instemming van de onderdanen
zouden kunnen worden veranderd.' } ' Karel V beloofde onder meer plechtig, alle
oude rechten en privileges van de stad Deventer te respecteren. , ' 2 Ook hielden
de ingezetenen het recht om zelf belastingen om te slaan. Toen op deze bepalin
gen onder het nieuwe regiem inbreuk werd gemaakt, beriepen de Overijsselaars
zich daarop.' 3 3
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Gosses-Japikse, 1947, p p . 239-242, 293-302; Coing, 1973, p p . 420-423 Zie over de uitbreiding
van de Bougondisch-Habsburgse m a c h t in de N e d e r l a n d e n · D e Schepper, 1980, p p . 312-328
Vgl voorts K i l Allmendinger, Burgund, in I I R G I, kol 569-572 en over H a b s b u r g . I I
L e n t i e , Habsburg, in. ibidem, kol. 1889-1891
V a n d e n H o v e n van G c n d c r c n , 1970, p p . 187,190; O t t c n , 1996, ρ 31
Gosses-Japikse, 1947, p p . 315-319, C o n r a d , I I , 1966, ρ 109; M o o r m a n van K a p p e n , 1997C, p .
326, G r o p p , 2001, p p . 28, 33. Vgl : Coing, 1976, p p 468-472. H e n d r i k I I van Bcicren-Pfalz
deed in 1529 o o k afstand van zijn (resterende) functie als kerkelijk b e s t u u r d e r van h e t
U t r e c h t s e diocees. Vervolgens werd h i | bisschop van Freising en W o r m s Zie voorts. S A D
M A nr. 435, stukken betreffende de overdracht van de temporaliteit door 'bisschop' (dit be
hoort 'elect' t e zijn) H e n d r i k I I van Beieren 'van de landen en de steden van Overyssel', 1528.
Plakkatenlijst, 1961, ρ 39, nr I, afstand van de temporaliteit, 20 o k t o b e r 1527, ibidem, nr. I I ,
traktaat tussen de keizer en de Staten van Overijssel, 7 januari 1528, ibidem, nr. I l l , paus
Clemens V I I bevestigt de afstand van de temporaliteit, 20 augustus 1528.
Tegenwoordige Staat I, 1781, pp 182-190 Vgl. ook. SAD MA nr. 50, Akte waarbij stadhou
der George Schenck van Toutenburg, als gevolmachtigde van de keizer, en de stad Deventer
elkaar de eed van trouw doen, 1528, ibidem, nr. 60, Extract uit het judiciaal van Overijssel
(1551) houdende beslissing van de stadhouder, dat de drie steden zullen blijven in hun rech
ten, 1551
Van Peteghem, 1988, ρ 131; G r o p p , 2001, p p . 33, 64, nr. 2.
Tegenwoordige Staat I, 1781, p p 200-201, Bussemaker, 1888, ρ 2, D e W i n t e r , 1954, p . 26;
Fockema Andreae, 1969, ρ 02.
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Zo was een eind gekomen aan de oude banden tussen Overijssel, het Nedersticht
en de overige delen van het Oversticht. Ook deze delen van het bisschoppelijk
territoir zouden zich aan Karel V onderwerpen: het Nedersticht nog in 1528,
Groningen en Drente eerst in 1536. Karel V behandelde zijn nieuwe aanwinsten
evenwel als afzonderlijke eenheden en noemde zich '(erßheer van stad, steden
ende landen van Utrecht, Overijssel en Groningen' (Drente werd geen vermelding waard geacht). Daarmee verdween het Utrechtse Sticht voorgoed. Vanaf
1528 vormde Overijssel een zelfstandige staatkundige en bestuurlijke eenheid, die
deel bleef uitmaken van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. 1 ' 4
De overgang van de soevereiniteit bracht Overijssel onder de macht van Karel V.'35 H e t was een macht die vooral berustte op de legers van gehuurde beroepsmilitairen, waarvan de soldij werd bekostigd uit de vaste belastingen die de
vorst van zijn onderdanen had afgedwongen. Dat maakte hem in belangrijke mate onafhankelijk van de Staten van de verschillende gewesten, die in vroeger tijden aan hun landsheren de door hen benodigde gelden hadden toegestaan. Met
de bisschop hadden de Overijsselaars kunnen onderhandelen en ze vormden
daarbij niet zelden de sterkste partij. Tegen de keizer, die ze nimmer op hun
3ή
grondgebied zagen, konden ze niets beginnen.'
De inhoud van het hierboven aangehaalde verdrag van 1528, met een toezeg
ging over het behoud van alle oude rechten, bleek spoedig niet meer dan mooie
woorden te zijn. H e t bestuur liep bovendien niet rechtstreeks vanuit de keizer,
maar via diens landvoogd(es) te Brussel, die weer een stadhouder onder zich had.
Een dergelijke stadhouder (de eerste in Overijssel was Georg ofwel Jurjen
Schenck van Toutenburg, die de keizer had vertegenwoordigd bij de eedsafleg
ging door de Staten en in functie was van 1529-1539) maakte deel uit van het be
proefde Habsburgse regeringsconcept, waartoe ook een gewestelijk hof (waar
over aanstonds meer) behoorde. Al vele malen hadden de Habsburgers overeen
komstig dit concept nieuwe gebieden bij hun imperium ingelijfd.'37 Bij het ver
drag van Augsburg (26 juni 1548) bracht de keizer de Nederlanden, met Franche
Comté en Charolais, als één geheel samen in een (nieuwe) 'Bourgondische
Kreits'. De bedoeling daarvan was om de samenhang tussen deze in personele
unie geregeerde gewesten met elkaar (ook voor de toekomst) te versterken en
een blijvend eenhoofdig gezag over alle Nederlanden te garanderen. I38
In toenemende mate traden landvoogd en stadhouder op zonder de Staten
te raadplegen. Zij vaardigden voorschriften uit die ver buiten Overijssel waren
134
135

136
137

138

46

Gcrben^on-Algra, 1987, p p 14, 65-71,118-124
Alberts, 1970, ρ 69; Éijkcn, 1978, p p 13, 15; vgl S A D MA nr 435, verbaal van de eedsaflegging van de gedeputeerden van Ridderschap en Steden aan de stadhouder George Schenck
van T o u t e n b u r g als vertegenwoordiger van keizer Karel V en omgekeerd, 1528. D e keizer
was dus niet persoonlijk in K a m p e n aanwezig.
Gosscs-Japikse, 1947, pp. 324-335, Ixikin-Zwalve, 2001, pp 278-281.
Van der Heijden-Hcrmcsdorf, 1968, p p 170-174; M o o r m a n van Kappen, 1992, ρ 196, Israel,
1996, pp. 38-43. Zie over het streven naar rechtseenheid in hun verschillende landen door de
Habsburgers (en vóór hen door de Bourgondiërs)· Fruin, 1885, pp. 387-388, 405-416
D e Blccourt-Japikse, 1919, p p 73-77, Fruin-Colenbrander, 1922, p p . 20-27, t ) e M o n t é ver
Loren-Spruit, 2 0 0 0 , § 207, p p . 237-238 Zie over het begrip 'Nederlanden' Van der P o t ,
I9Î7.PP 47-49·

voorbereid, voor alle Nederlanden van toepassing waren en geen rekening hielden met plaatselijke en regionale regels.' 39 Soms waren ze met deze laatste zelfs
in strijd. De redactie van dergelijke voorschriften (ordonnanties) was in handen
van beroepsjuristen, die ze aan de Staten ter afkondiging zonden.' 40 Maken van
bezwaar achteraf was het enige dat de Staten nog konden. Ze schortten de afkondiging op en probeerden verzachting van opgelegde regels te verkrijgen. De
Staten grepen naar dit middel vóór 1573 zelden en bovendien met weinig succes.
De externe druk vaagde tegelijkertijd het onderscheid tussen de drie kwartieren
weg, zodat de Staten van Overijssel ongedeeld naar buiten traden. Meestal werden ze aangeduid als: 'Ridderschap en Steden'. Vanaf 16 december 1576, toen
Overijssel de Pacificatie van Gent had geratificeerd, vormden de Staten de regering van het gewest.'^ Deventer en Kampen ratificeerden de Pacificatie niet uit
vrees voor represailles door het garnizoen dat in de stad was gelegerd.' 42
Hardnekkig was het verzet van de Staten tegen nieuwigheden die zij zagen
als inbreuken op de kern van hun eigenheid: de instelling (in 1553) van het Hof
van Kanselier en Raden voor Overijssel, Drente en Lingen,' 43 de Criminele Ordonnantiën en vaste belastingen. H e t Hof moest de stadhouder bijstaan in zijn
bestuurswerk, hem vervangen bij afwezigheid en een onduidelijke taak vervullen
in de rechtspraak.' 44 O p grond daarvan achtte het zich competent in geschillen
betreffende bezitsstoornis. Bovendien ontving het Hof de macht om toe te zien
op een nauwkeuriger naleving dan tot dan toe op de plakkaten tegen de ketters
(en dat terwijl in Overijssel na 1544 nauwelijks van kettervervolging sprake was
geweest). De juiste taakomschrijving van het Hof bleef geheim en een instructie
voor het Hof is niet bewaard gebleven. Het Hof was hoofdzakelijk samengesteld
Γ39 Ter Kuile, 1941, pp. 8-11; Kunst, 1967, pp. 57-60, Giliscn, 1981, p. 247
140 De juristen uit de bureaucratie van de Bourgondisch-Habsburgse vorsten waren getraind in
de toepassing van het geleerd recht, dat zij superieur achtten aan het inheemse recht Zie
over deze problematiek. Van der Pot, 1925, pp. 27-31, 35-49; Van den Bergh, 1994; Gerbenzon-Algra, 1987, pp. 63-65.
141 Reitsma, 1982, ρ I22.
142 Gosses-Japikse, 1947, p. 333
143 Van Doorninck, 1836, passim; Fockema Andreae, 1900, pp. 165-167 en 214-218, Ter Kuile,
1941, pp 10-16; Fockema Andreae, 1955, pp. 184, 188, Ter Kuile, 1970, pp 136-137, 150; F^ijken, 1970, pp. 19, 21, 23 Het Hof van Kanselier en Raden moest van de Staten de functie
van hof van appel overnemen Zie Reitsma, 1982, pp 40-58, 278; vgl. SAD MA nr. 446, akte
waarbij stadhouder graaf van Arenberg verklaart dat Ridderschap en Steden een commissie
uit haar midden hebben afgevaardigd om bi) de koning te protesteren tegen de jurisdictie
van Kanselier en Raden, als strijdig met 's lands privilegiën, 1556. Centralisatie van rechtspleging was overigens al eerder object van conflicten geweest In 1474 had de krachtige bisschop David van Bourgondie een appelgencht opgericht, de 'schive' ('ronde tafel') dat voor
de gehele Stichtse landsheerlijkheid rechtsmacht zou bezitten. De drie Overijsselse hoofdsteden achtten het bestaan van deze instantie een inbreuk op hun rechtsmacht en wilden de
'Klaring' behouden In 1477 hief de bisschop de 'schive' op. Zie Goldcnberg, 1891, ρ ly;
Fruin, 1934, pp. 452-453, Gosses-Japikse, 1947, pp. 273, 281; Fockema Andreae, 1955, ρ i8i
144 De taken en bevoegdheden van de onderscheidene gewestelijke hoven of raden van justitie
in de Bourgondisch-Habsburgse periode is aan de hand van hun instructies in het algemeen
wel duidelijk aan te geven De moeilijkheid was echter, dat in de nict-patrimonièle gewesten
in de late 15 ι en 16 eeuw al een tamelijk volgroeide inheemse rechterlijke organisatie was
ontstaan en dat de gewesten hun jurisdictiercchtcn als verkregen rechten beschouwden Zij
beriepen zich daarbij op hen verleende privileges en landbneven, alsmede op gewoonte
recht De instelling van een gewestelijk hof betekende ipso jure een aantasting van verkre
gen rechten. Vgl. De Monté ver Ivoren-Spruit, 2000, §§ 143-145, pp. 167-172
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uit niet-Overijsselse, in het 'geleerde' Romeinse en Canonieke recht geschoolde
beroepsjuristen, die met hun vreemde herkomst en onkunde van het inheemse
(gewoonte)recht de nodige weerzin en achterdocht opriepen. H e t Hof ontnam
de Staten hun adviesrecht, holde de functie van de vertrouwde Klaring uit, fungeerde als pottenkijker van het nieuwe centraal gezag en als een soort van dagelijks bestuur van het gewest. De gepretendeerde rechtsprekende functie doorkruiste die van de stedelijke magistraten en van de drosten ten plattelande. Het
Hof werd dan ook geen succes. In 1573 werd het gedeeltelijk, vijfjaar later volledig buiten spel gezet en in 1648 formeel opgeheven.' 45 H e t gevolg hiervan was,
dat Overijssel staatkundig nog niet daadwerkelijk was verweven met de Habsburgse Nederlanden op het moment dat de Opstand uitbrak. De bevolking van
het gewest had weinig ervaring kunnen opdoen met het Habsburgse regeringsstelsel.
De Criminele Ordonnantiën waren voor alle Nederlanden geldende regelingen inzake strafrechtspraak. Ze waren bedoeld als een codificatie van het strafprocesrecht voor alle toenmalige (Noordelijke en Zuidelijke) Nederlanden. Deze
regelingen maakten expliciet en impliciet inbreuk op allerlei bestaande privileges
en oude gewoonten op het gebied van de rechterlijke organisatie en de rechtspleging in criminele zaken in de onderscheidene gewesten. De ordonnanties
maakten deel uit van een grootscheeps, maar amper tot uitvoering gekomen,
plan van Alva om door een algemene rechtsunificatie de politieke eenwording
van de Nederlanden in de vorm van een gecentraliseerde eenheidsstaat te vergemakkelijken.' 46
Verzetten deed men zich ook tegen de invoering van nieuwe, vaste belastingen. Die kostten niet alleen geld, maar zouden bovenal leiden tot verlies van de
machtspositie van de Staten. Deze moesten tot dan voor elke buitengewone 'bede' hun toestemming verlenen en daarbij konden ze allerlei andere concessies en
gunsten van de landsheer c.q. landvoogd bedingen. Vaste belastingen zouden aan
die comfortabele positie een einde maken. Na verloop van tijd werd duidelijk,
dat de voorgestelde nieuwe belastingen, de beruchte 10 c, 20M en ioo , t e penning
van Alva, moesten dienen om de soldaten te bekostigen, waarmee de Spanjaarden trachtten hun gezag te handhaven. Uiteindelijk kondigde Overijssel de Criminele Ordonnantiën wel af, maar waarschijnlijk wist men de implementatie te
voorkomen. Ook de invoering van de nieuwe belastingen wisten de Overijsselaars
te frustreren.' 47
Een blijk van de koppigheid waarmee zij waakten over hun historische rechten gaven de Overijsselse Staten ook bij de regeringswisseling in 1555. Een nieuwe
145 Ter Kuilc, 1941, ρ 51; Van der Pot, 1949, pp. 75, 78-79, De Blécourt-Fischer, 1967, ρ 24;
Ei)kcn, 1974, pp 145-146 Zie verder § 2 1 over de Hoge Bank en de Klaring.
146 De Overi|sselse Staten publiceerden de Criminele Ordonnantiën onder protest Zie. Formsma, 1970, p. 120, Ei)kcn, 1978, pp 21, 23; Moorman van Kappen, 1997C, pp 324-335; De
Monté ver Loren-Spruit, 2000, §§ 215-216, pp. 254-257 Uitvoeriger over criminele ordonnantiën Van de Vrugt, 1978
147 De Blécourt-Fischer, 1967, p. 17, Rcitsma, 1982, pp. 102-107. Het standaardwerk over de
nieuwe belastingen is: Grapperhaus, 1982

48

landsheer behoorde binnen het Oversticht te worden ingehuldigd. Toen de inhuldiging van koning Filips II, voorafgegaan door de troonsafstand door Karel V
dan ook in 1555 te Brussel plaatsvond, bleven Ridderschap en Steden van Overijssel op instigatie van de Deventer regering demonstratief thuis. Een jaar later huldigden zij Filips II alsnog in, maar dat gebeurde wel (in de persoon van de stadhouder, Jan de Ligne, graaf van Arenberg) voor de Waag op de Brink in Deventer.' 48 Zes jaar tevoren (op 9 oktober 1549) was Filips in persoon te Deventer als
komende opvolger van zijn vader al beëdigd. Bij die gelegenheid had hij de stedelijke privileges expliciet bevestigd.' 49
Het protest van de Staten tegen pogingen om het bestuur over alle gewesten
van de Nederlanden te unificeren, te centraliseren en te bureaucratiseren was
een symptoom van een geleidelijk, vooral in de noordelijke gewesten steeds breder gedragen verzet. Dat verzet ging aanvankelijk vooral uit van de steden en het
richtte zich tegen allerlei maatregelen van de centrale regering te Brussel. Gevoelig waren de bewoners van de Lage Landen vooral voor inbreuken op hun gewestelijke rechten, waarvan het verdrag tussen Karel V en Hendrik II van Beieren (1528) juist expliciet de eerbiediging had toegezegd. Toen Brussel het handhaven van de eenheid in het geloofsleven (in orthodox-katholieke zin) mede onderwerp van haar als bemoeizucht ervaren beleid maakte, verhoogde dat nog de
spanning tussen de centrale regering en de gewesten. De cumulatie van overheidsgezag over vele territoria onder Karel V en de uitoefening van dat gezag
vanuit Spanje onder Filips II, maakten de Nederlanden ongewild tot een perifeer
deel van een wereldrijk dat verre van een eenheid was.'' 0
De Opstand tegen Spanje brak uit in 1568, het jaar waarin het onrustige Deventer een garnizoen kreeg opgedrongen; tien jaar later werd de stad definitief
bij de Opstand betrokken. De grote economische bloei was inmiddels voorbij.
Holthuis spreekt over 'dertien ongeluksjaren 1578-1591' om de meest turbulente
periode in de stadsgeschiedenis aan te duiden. Het ging daarbij om drie wisselingen van heersend regiem, elk met een diep ingrijpende nasleep (1578 van Spaans
naar Staats na het beleg door Rennenberg, 1587 terug na de overgave door William Stanley en 1591 van Spaans definitief Staats na het beleg door Maurits).' 5 '
Dat wisselende regiem was niet alleen politiek, maar ook godsdienstig bepalend, en dat nog wel in Deventer, dat door zijn internationale handelsbetrekkingen al vroeg sympathie toonde voor de opkomende reformatie, vroege extreem148 Tegenwoordige Staat III, 1801, p. 66; Gosses-Japikse, 1947, ρ 335; Formsma, 1970, ρ lig;
Koch, 1974, pp. 11-18; Eijken, 1978, p. 37; Lugard, 'Lof van Deventer', ρ 71, met vermelding
van het onthaal van de stadhouder met Ridderschap en Steden in het stadswijnhuis De
Steerne op de Grote Poot. Vgl. voorts· SAD ΜΛ nr. 61, Akte waarbi) Ridderschap en Ste
den aan Filips II trouw zweren, 1556, Plakkatenlijst, 1961, ρ 45, nr LUI, regcringsafstand
van keizer Karel V, 25 oktober 1555; ibidem, nr 54; regeringsaanvaarding van koning Filips II,
30 november 1555
149 Gosses-Japikse, 1947, p. 323 Vgl SAD MA nr. 59, Akte waarbij Filips, prins van Spanje, de
privilegiën der stad bevestigt, 1549; Plakkatenlijst, 1961, ρ 43, nr XLI, beëdiging van Filips
als landsheer van Overijssel, 4/11 oktober 1549
150 Gosses-Japikse, 1947, pp 335-348, De Blécourt-Fischer, 1967, p. 18, Israel, 1996, pp 137-144
151 Holthuis, 1993, p. 31 Zie ook: Gosses-Japikse, 1947, pp 350-364; Coopmans, 1990, pp 6-8;
Van der Pot-Donner, 1995, pp 87-89.
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doperse bewegingen daaronder begrepen, en dat tegelijkertijd op de nominatie
stond om te gaan fungeren als bolwerk van contra-reformatie (als zetel van een
bisdom, van een universiteit en van een op katholieke theologie gespecialiseerde
openbare stadsbibliotheek).' 52
H e t politiek-religieuze conflict manifesteerde zich in een tijd die ook overigens grote beroering te zien gaf. De handel verschoof van de landgewesten naar
Holland, Westfriesland en Zeeland. De stabiele, maar van monopolie en vreedzame tijden afhankelijke Deventer jaarmarkten moesten plaats maken voor de
(vooral Amsterdamse) permanente stapelmarkt. De IJssel verzandde door een
verminderde stroomsnelheid en vorming van zandbanken, het inwonertal daalde
dramatisch en de economische bedrijvigheid evenzeer.' 53
De Overijsselse Staten bleven nog lange tijd onzeker over de houding die zij
na het uitbreken van de Opstand moesten innemen. Vooral de steden vreesden
voor verdere aantasting van hun handelsbelangen, wanneer zij openlijk het
Spaanse gezag zouden afvallen. In 1576 zonden de Staten nog een delegatie naar
de gezagsgetrouwe Staten-Generaal in Gent. Twee jaar later bleven zij formeel
nog trouw aan de koning, maar tegelijkertijd namen zij, al was het onder voorwaarden, de Generale Unie (van de contesterende gewesten) aan. Bovendien zetten zij in datzelfde jaar 1578 een eerste stap in de richting van rebellie door de al
eerder genoemde George Lalaing, graaf van Rennenberg, als staatsgezind stadhouder te aanvaarden in plaats van de door de landsheer benoemde stadhouder
Gillis van Barlaymont. O p 8 augustus 1578 kwamen de Overijsselse Staten voor
het eerst op eigen gezag bijeen. Toch tekenden de Overijsselaars de Unie van
Utrecht (29 januari 1579) niet en erkenden zij in 1580 Anjou niet als landsheer.
Ook weigerde het gewest zich aan een vaste quote voor de financiën der Generaliteit te binden.' 54
Enkele categorieën van overwegingen maakten de Overijsselse Staten en
hoofdsteden wankelmoedig.' 55 De drie IJsselsteden beschouwden zich namelijk
wel als deelhebbers aan de soevereiniteit over het gewest, maar zich harerzijds
niet aan de provinciale regering onderworpen.' 56 O m die reden voelden zij zich
evenmin voorbehoudloos ondergeschikt aan welke heer van Overijssel dan ook.
O p de achtergrond speelden enkele omstandigheden van andere dan zuiver
staatkundige aard. Zo streefden de steden ook uit economische overwegingen
naar zelfstandigheid, temeer omdat zij ervan uitgingen, nog steeds deel uit te
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Revius, 1995, pp 1-61, O t t e n , 1996, pp. 31-41
Holthuis, 1993, pp. 26-36.
D e Blécourt-Japikse, 1919, p p . 120-125, F r u i n - C o l c n b r a n d e r , 1922, p p . 167-173; GossesJapikse, 1947, p p . 377-411; Van der Pot, 1957, pp 49, 463, 465, 508, Reitsma, 1982, p p 165170, resp. 170-202. Een ' A a n t e e k e n i n g ' op de Unie van U t r e c h t in. Fruin-Colcnbrander,
1922, bijlage I, pp 381-416 Vgl ook: M o o r m a n van Kappen, 1997B, pp. 163-167, De M o n t é
ver I.oren-Spruit, 2 0 0 0 , § § 214-215, p p 252-256 D e brief waarin w o r d t aangegeven dat
Overijssel de Unie van U t r e c h t niet zal o n d e r t e k e n e n , uitgaande van de magistraat van D e venter en gericht aan GS van U t r e c h t , is o p g e n o m e n in: Van de Spiegel, 1780, p p . 159-160.
Zie voorts: SAD M A nr. 437, register van resoTutien van R&S, 1580-1583
155 Reitsma, 1982, pp. 204-206.
156 Fockcma Andreae, 1969, p . 62.

SO

maken van het door hen zo hooggewaardeerde Hanzeverbond.'' 7 Voorts was er
de overweging, dat het gewest bijzondere betrekkingen zou onderhouden met
het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie en dat het de keizer (zij het in een
niet geheel duidelijk gedefinieerde vorm) als de hoogste heer van Overijssel beschouwde. 1 ' 8 Daarbij moet tevens worden bedacht, dat Overijssel rond 1580 nog
in meerderheid katholiek was en van de kant van de kerk openlijke rebellie tegen
de zéér katholieke Fihps II hoog zou zijn opgevat als iets zeer ongehoords. Tenslotte: Spaanse troepen waren nog in delen van Overijssel gelegerd. Openlijk partij kiezen voor 'de Unie' zou onmiddellijk tot ernstige repercussies leiden.
Toen de Deventer burgemeester dr. Johan Dorre in 1581 te Amsterdam deelnam aan een vergadering van de Staten-Generaal en daar 'met gemienen
stemmen veclaert (werd), dat den Coninck was vervallen van die souverainiteit
desser landen' voegde hij aan deze verklaring in zijn dagboek toe: 'Solis
Transysalanis renitentibus' (met alleen de stem van de Overijsselaars tegen).' 59
De Staten-Generaal publiceerden de 'Verlatinge' van Filips II op 26 juli 1581. In
dit plakkaat verboden zij de bevolking van de Nederlandse gewesten hun
'erfheer' nog langer te gehoorzamen. Filips was een tiran geworden, zo stelde het
stuk, die zich buiten de staat had geplaatst en die zodoende zijn gezag in de loop
van de jaren had verbeurd. Drie dagen later stelden de Staten-Generaal de tekst
van een afzweringseed vast. De gewestelijke Staten dienden alle hogere
ambtsdragers te ontslaan van de eed van trouw aan de heer van de Nederlanden
(de 'Coninck van Spaingen') en hen de nieuwe eed af te nemen. Daarbij zouden
zij trouw beloven aan de Verenigde Nederlanden. Eerst door die eed af te leggen
werden zij ontslagen van hun eed aan Filips II.' 6 0
Uiteindelijk zetten de Staten van Overijssel de laatste en definitieve stap
naar de Opstand en daarmee naar een inniger samenwerking met de andere gewesten in 1584, toen zij de staatsgezinde graaf Adolf van Neuenahr (Nieuwenaar)
de plaats gaven van Rennenberg, die in 1580 naar het Spaansgezinde kamp was
overgegaan.' 6 ' Overeenkomstig de wensen van de Staten had Rennenberg indertijd beloofd alle rechten en gewoonten, vrijheden en privilegiën van Overijssel te
zullen handhaven, een formulering overeenkomend met die in het verdrag van
1528. Ook zou Rennenberg er samen met Ridderschap en Steden voor zorgen,
dat 'alle nyeuwicheiden', die sedert 1528 waren ingevoerd, zowel op wereldlijk als
op geestelijk terrein, weer zouden worden afgeschaft; dat hij de zaken direct zou
157
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SAD Rep. I, nrs 526-547, stukken betreffende Deventer als lid van de Hanie.
Zie inzake de betrekkingen tussen de Nederlandse gewesten m e t het Heilige R o o m s e Rijk
der Duitse N a t i e : Keenstra, 1952, met verwi]zingen naar de specifieke situatie van Overijssel
c q Deventer op p . 185, met opgave van literatuur Vgl. voor Deventer ook De Pater, 1951,
pp. 260, 266; F o c k e m a Andrcae, 1969, p p . 12, 62; Formsma, 1984, pp. 70-71; Van Peteghem,
1988, pp. 115-137, ook behandeling van de relatie met het Rijk eerder in dit hoofdstuk en in §
2 2 Zie verder: S A D M A nr 398, stukken betreffende het verband van de stad m e t het I leilige Roomse Rijk der Duitse Natie, 1495-1640.
159 D e IIullu, 1896, pp 341-342; H o u c k , 1901, pp 22-23

160 Kossmann, 1987, ρ 250; De Monté ver Loren-Spruit, 2000, § 212, pp. 249-251 De situatie in
1581 vertoonde enige overeenkomst met die waarin sommige regeringsleden zich m de Patriottentijd voelden geplaatst zie § 7.4
161 Tegenwoordige Staat 1,1781, pp. 203, 216-220, Trossée, 1894, passim; De Pater, 1951, ρ 268
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afdoen met de Staten en dat hij in het algemeen zou regeren 'by advyse ende believen' van Ridderschap en Steden.
Na de mislukte experimenten met Anjou en Leicester en de moord op Willem van Oranje staakten de gewesten van de Unie van Utrecht hun pogingen om
een nieuwe landsheer te vinden, die met eerbiediging van de rechten van zijn
onderzaten zou willen regeren. Bijgevolg devolveerden de landsheerlijke rechten
in de landsheerloze gewesten op de Staten.' 62
Voordat deze nieuwe situatie was ingetreden, moest echter nog vijftig jaar (al
was het niet voortdurend) worden gevochten. Tussen 1580 en ca. 1630 was Overijssel gesplitst in een Spaansgezind gebied, dat in hoofdzaak Twente omvatte, en
een Staatsgezind gedeelte, dat uit Salland en het land van Vollenhove bestond.
Het westen beschikte over zijn eigen Landdag, Klaring en drosten, maar in Oldenzaal oefende de stadhouder namens de koning het gezag uit en voor de rechtspraak was hier het elders fel bestreden Hof van Kanselier en Raden gevestigd.
Elk van beide delen had zijn afzonderlijke fiscale administratie.' 6 ' Een intermezzo (1587-1591) bracht Deventer nog enkele jaren in het Spaanse kamp. Koning
Filips II schonk de stedelingen zelfs vergiffenis voor hun ontrouw aan zijn gezag.' 64 De verovering door prins Maurits bracht de stad in 1591 echter de Reductie: definitieve terugkeer in het Staatse kamp, het einde van het landsheerlijk
tijdperk, het begin van de periode van de Republiek' 6 ' en de vestiging van de gereformeerde religie als de publieke en daarmee de bevoorrechte confessie.' 66 Het
was ook in de stadsgeschiedenis een mijlpaal, waarvan de betekenis pas zou worden geëvenaard door de Patriottentijd' 67 en de omwenteling van 1795.'6

162 Zie over de oorzaken van de afzetting van de landsheer: De Monté ver Loren-Spruit, 2000,
§§ 212-220, pp 249-262. Vgl De Blécourt-Japikse, 1919, pp. 137-144 De soevereiniteit van
de Staten 7011 het karakter van de Republiek bepalen het was een statenbond, geen bondsstaat (bi| de laatste berust in de 'klassieke opvatting' de soevereiniteit niet bij de samenstellende delen maar bij het geheel) Vgl. Moorman van Kappen, 1997B, waaruit blijkt, dat i.c
ook andere opvatingen mogelijk zijn dan de 'klassieke'. Het blijft overigens zaak, voorzichtig
om te gaan met het veelomstreden dogmatisch begrip 'soevereiniteit'. Kranenburg wijst erop dat men er alles en dus niets mee kan bewijzen omdat het in de loop van de tijden in verschillende betekenissen is en wordt gebruikt Zie, Kranenburg, 1955, pp 147-148 Vgl. ook:
H. Quantsch, Souveränität, in. IIRG IV, kol. 1714-1725, Van Weel, 1977, pp 57-59; Eijken,
1978, pp. 27-29, Formsma, 1970, pp. 120-126; Mensema, 1986, ρ i8; Berkvens, 1990, pp. XIII
en 81-126; Israel, 1996, pp. 211-229.
163 Fockcma Andreac, 1941, pp. 243-298, Ter Kuile, 1951, ρ 277 Zie over de Overijsselse Staten
in de periode 1587-1601 met name ook: Reitsma, 1982, pp 249-295.
164 SAD MA nr. 68, Akte waarbij koning Filips II aan de burgers van Deventer pardon geeft
voor de tegen hem gepleegde rebellie, 1587
165 Tegenwoordige Staat III, 1801, p. 80, Cost Jordens, 1840. Vgl.II.-J. Toews, Republik, in:
HRG IV, kol. 916-925.
166 De Monte ver Ixjren-Spruit, 2000, §§ 235-237, pp. 275-278.
167 De Pater, 1951, pp. 245-276, Van Winter, 1954, pp. 7-8 en 13-14; zie verder de drie anonieme
vervolgartikelen in OA, pp 11-13 (1847-1849), waarvan de auteur P C Molhuijsen is, zoals
gepubliceerd door Van 't Hoffen I-ugard, 1935, ρ 6 Vgl. Delfos, 1941, pp 200-205 c n Ter
Kuile, 1951, pp 263-264 als inleiding op een boeiende beschrijving van Overijssel in de 18
eeuw Zie voorts § 5 3·
168 Interessant materiaal over de hier behandelde periode is opgenomen in: J.F Benders, Be
stuursstructuur en schriftcultuur, Een analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in De
venter tot het eind van de 15 l eeuw (s.l., s a., diss., Groningen, 2002) (een handelseditie is in
voorbereiding). Vanwege de beschikbare tijd is van dit boek in het voorliggende werk geen
gebruik gemaakt
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Hoofdstuk 2. Grensvesting van de Republiek
'Deventer
'k Ben OUDER al ick weet myn vloet mclt DRUSUS naem
Den ARENTgaf mij Ο Ί Ή , al eeuwen ses verleden:
Sints ben ick 't Spans geweit ontworstelt door myn faem,
En hebb' de EERSTE stem in Overyssels steden,
Soo bloeit in borger-wal het oude coopmans recht,
Door 't onderling verbont met Noorman opgerecht'.

2.1

Historische ontwikkeling van Overijssel onder de Republiek

In Overijssel stabiliseerde het politieke beeld zich na de verovering door de
Staatsen. De inname van Deventer door prins Maurits in 1591 (de prins was het
jaar tevoren stadhouder van Overijssel geworden) vormde daarbij een mijlpaal,
hoewel eerst de verovering van Oldenzaal (1626) de Staatse hegemonie blijvend
2

e

zou vestigen. Toen de provinciale regering vanaf het begin van de 17 eeuw zeg
genschap had gekregen over grote delen van het gewest, kon zij meer dan voor
heen rekenen op vaste inkomsten. Hij stelde in 1593 een college van Gedepu
teerde Staten in, een permanent dagelijks bestuur dat bestond uit een gedepu
teerde uit elk van de drie stemhebbende steden en een gedeputeerde uit de ede
len uit elk van de drie drostambten, in totaal derhalve zes heren. O p 20 juli 1593
kwamen deze gedeputeerden voor het eerst bij elkaar. De aanwezigheid van rege
ringsleden uit drie steden en drie drostambten leidde tot het spraakgebruik van
'de zes leden' 'van' of'in' de provincie'. Nog in 1639 hanteerde de Deventer stads
regering deze term, die echter niet van blijvende betekenis zou zijn.' Stilzwijgend
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Bijschrift op een wapenkaart van de Staten van Overi|ssel (Zwolle, 1663) waarin de 'Maaght
van Overysscl' sprekend wordt opgevoerd. Zie- Mensema IV, 1993 In weinig regels komen
hier tal van ficties en pretenties aan de orde de geschiedenis van de stad die teruggaat tot
vóór mensenheugenis, minstens tot aan de Romeinse tijd (Drusus), het recht op het voeren
van de Duitse adelaar, toegekend door keizer Otto II ('de Rode'), de gewonnen vrijheids
strijd, de eerste plaats onder de steden van het gewest en het beschikken over eigen recht
dank/ij een overeenkomst met de Noormannen. Zie over het idee van de 'Keizerlijke Vrije
Rijksstad' verder hfdst. 1. Hier deed zich een frappante analogie voor met de stad Nijmegen,
waar reminiscenties aan de njksstcdclijke positie nog zeer lang bleven bestaan: zie Moorman
van Kappen, 2000Λ, pp. 567-579.
Zie voor het Spaanse bestuur tot 1626· Ter Kuile, 1941, pp 16-24 e n o v e r de Overijsselse
staatsinstellingen onder de Republiek RAO, handschriften van de VORG, nr 712, aanteke
ningen van C.P Rutgers terzake (ca. 1905); Irum-Colenbrander, 1922, pp 251-254, 370-371,
Fockcma Andreae, 1969, pp 61-65; Gabriels, 1990, pp 27-29, 69-71; Theeuwcn, 2002, ρ 45
SAD Rep I, nr 633, Extracten uit het register van resolutien van R&S van 1593 tot 1623
inzake de oprichting van een college van Gedeputeerde Staten, 1623, Tegenwoordige Staat I,
1781, pp 424-494; Van der Pot, 1949, pp 65-67; Ter Kuile, 1952, ρ 142, Te Brake, 1989, pp.
24-32 Bussemakcr, I, 1888, ρ 8, nt 2, behandelt aan de hand van de aangehaalde passage uit
Tegenwoordige Staat I de taken van gedeputeerden, met als eerste: handhaving en bevorde
ring van de publieke religie Over Gedeputeerde Staten zie verder Van Heel, 1993; Fritschy,
1996, p. 11. In Overijssel vormden de argcvaardieden uit de drie kwartieren gezamenlijk één
Statenvergadering en daarmee één regering. In het naburige Gclre daarentegen bestond de
->

erkende Overijssel de Unie van Utrecht en werd het gewest opgenomen in het
staatsverband van de Republiek. Zo werd het, met de woorden van mr. J.W. Racer: 'een der vereenigde zeven vrygevochten landen'. 4 Overijsselaars kregen nu
ook een plaats in de confederale organen van de statenbond, zoals in de StatenGeneraal en in de Raad van State.
Onder de Republiek was weinig van de vroegere glans van Overijssel overgebleven. Arm was het gewest in de zin dat het zijn bevolking, met name op de
onvruchtbare zandgronden, nauwelijks een basis van bestaan kon verschaffen.'
De (vooral Hollandse) tijdgenoot sprak vaak schamper over de 'drie stuiver provincie', omdat Overijssel van iedere honderd stuivers die de zeven gewesten gezamenlijk aan de financiering van hun Verenigde Republiek bijdroegen, er (gemiddeld ruim) drie betaalde/' In de drie steden was de welvaart overigens groter
dan op het platteland. Aan het eind van de 18 e eeuw vonden in genootschapsvergaderingen in Holland verslagen van tochten naar afgelegen streken, zoals Overijssel, een gretig gehoor. Achterlijk was de onvolgroeide bestuursorganisatie, die
tot het eind van het Ancien Régime gebaseerd bleef op middeleeuwse verhoudingen. 7
Binnen de Staten (waarin de ridderschap als 'eerste' en de steden als 'tweede
lid' golden) vormde zich een werkverdeling: afgevaardigden uit Zwolle behandelden met Sallandse edelen de Sallandse zaken, die van Kampen met de Vollenhoofse riddermatigen de Vollenhoofse zaken en die van Deventer met de
Twentse edelen hetgeen laatstgenoemd kwartier aanging. 8 H e t was één van de
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Landdag uit een gecombineerde vergadering van de Staten van de vier (vanaf 1581 drie) kwartieren Zie. Moorman van Kappen, 1989, p. 250; Overdijk, 1999, ρ ii
Racer, II, 1782, ρ ι; vgl. § 5.2.2.
Tegenwoordige Staat 1,1781, p.i.
Tegenover de Overijsselse bijdrage stond die van Holland, dat ruim 57% van de lasten van de
Unie droeg. Zie over de verdeling van de quoten over de gewesten· Fntschy, 1996, pp 8 (met
tabel, 13-14), Theeuwen, 2002, ρ 28 De leden van de Deventer stadsregering konden zich
over dit onderwerp oriënteren in de (Deventer) 'Schryfalmanach" die zij in 1780, evenals in
andere jaren, kosteloos van de stad ontvingen. Daarin zagen zij de volgende:
'Tafel, om te zien wat ieder van de zeven Vereenigde Provintien in 't hondert moet betalen.
Gelderland
ƒ5-12-13
Holland
58-6-4.
Zeeland
9-3-8
Utrecht
5 - 16 - 7_
Vriesland
ii-i3-2_
Ovcryssel
3-11-5
Groningen
5 - 16 - η_
Daar en boven brengt het Landschap Drenthe een gulden ten honderd op van de geheele
somma, die de Provintien gezamentlijk opbrengen Hier uit blijkt dat de Provintie van Hol
land alleen meerder opbrengt, als al de Provintien met malkanderen, Utrecht en Groningen
betalen ieder het tiende deel, van 't aandeel van Holland, en die twee Provintien betalen met
haar beide weinig meer als Zeeland alleen, gelijk uit de bovenstaande verdeelinge blijkt '
Hierbij moet echter wel worden bedacht, dat aan het eind van de 18 ι eeuw agrarische re
gio's als Overijssel (Gelderland en de Generaliteitslanden) het economisch veel beter deden
dan de zeegewesten, maar dat de belastingdruk er tegen het eind van de eeuw slechts een
derde was van die in Holland. Zie: Kloek en Mijnhardt, 2001, p. 46. De 'quotentabel' werd
echter tussen de vaststelling in 1616 en 1795 wat Overijssel betreft nimmer herzien.
Ter Kuile, 1953, p. 97, Franken, 1987, p. 41, Gabriels, 1990, ρ 27, Price, 1994, pp. 222, 235236, 278-293 Zie over tochten vanuit Holland naar Overijssel: ibidem, ρ 224.
Deze taakverdeling ontwikkelde zich tijdens de periode van de Republiek en mag niet wor
den verward met de gefaseerde ontwikkelingsgang van de Overijsselse Staten, die zijn ont->

elementen in de bijzondere relatie tussen Deventer en Twente. Weliswaar maakte het in Salland gelegen Deventer geen deel van Twente uit, maar in Twente was
nu eenmaal geen enkele stemhebbende stad gelegen. Deze relatie manifesteerde
zich ook in zakelijke, culturele en godsdienstige betrekkingen. 9
Aanvankelijk moesten de Overijsselse Staten nog zoeken naar de juiste definiëring van hun rol als landsoverheid. 10 Als moeilijk ervoeren zij vooral de vraag,
op wie nu precies de rechten van de landsheer waren overgegaan: op de ridderschap, op de steden, dan wel op beide gezamenlijk. Als niet minder penibel gold
de vraag of het landsheerlijk rechtencomplex als één geheel was overgegaan op
één orgaan, dat die rechten in en over de gehele provincie uitoefende, dan wel bij
gedeelten op meer organen, die deze elk in en over één der drie landschappen
(Salland, Twente en Vollenhove) uitoefenden. De praktijk vond op deze vraag
een bruikbaar antwoord: binnen de drie steden lag de oppermacht bij de onderscheidene magistraten, die over de rest van de provincie bij Ridderschap en Steden gezamenlijk."
De Statenvergadering ging, bij gebrek aan overeenstemming over een erkende hoofdstad van het gewest, rouleren over de drie stemhebbende steden. Te
Deventer vergaderden de Staten in het stadhuis. De daarnaastgelegen vroegere
herberg De Brunenberg, al lange tijd stadseigendom, werd in 1631 bestemd tot
landshuis: zetel van gedeputeerden, bureau van de griffier met zijn klerken en
bewaarplaats van archivalia. Dat alles gold uiteraard alleen voor de perioden dat
de Staten daar ter stede vertoefden en niet in Kampen of in Zwolle, de stad die
vanaf ongeveer het midden van de 17 c eeuw de facto de rol van Deventer als fei-
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staan uit de afzonderlijke Statenvergaderingen van de drie landschappen, zoals behandeld in
hfdst. 1.
Zo had Deventer dankzij tolvnjheid in heel Twente al vanaf 1328 een grote marktfunctie
gekregen voor het oosten van Overijssel. De economische banden tussen Twente en Deventer waren veel sterker dan die tussen b.v. Twente en Zwolle (zie. Shcher van Bath, 1970, pp
161-164). Deventenaren stimuleerden de opkomst van de Twentse textielindustrie (zie Slither van Bath, 1977, pp. 200-210; Te Brake, 1989, p. 18). Aan het eind van de 16'c eeuw
maakte Twente deel uit van het (katholieke) bisdom Deventer (71c Van Ilcussen en Van
Rijn I, 1725, pp. 1-64). Na de Reductie ressorteerde Twente onder de (gereformeerde) classis
Deventer (71e Koch, 1970, pp 172-178) Zie voor een voorbeeld van Deventer bemoeienis
met de benoeming van de predikant van het Twentse Delden. Van Deursen, 1970, ρ io De
Deventer I loge Bank fungeerde als beroepsinstantie voor de schepenbanken van alle kleine
Twentse steden (waarvan een deel bovendien tot de Deventer stadsrechtfamilie behoorde,
zie hfdst. 1) en zou in de Patriottentijd met deze steden nauwe contacten onderhouden. Zie
over de kleine steden verder § 5.4.
Fruin-Colenbrander, 1922, pp. 214-227; Van der Pot, 1949, pp 68-72, Reitsma, 1982, pp 278286; Lokin-Zwalve, 2001, pp 280-281.
SAD Rep. I, nr. 35, Stukken betreffende geschillen tussen de steden Deventer, Kampen en
Zwolle ter eenre en de ridderschap van Overijssel ter andere zijde over de vraag of de soevcreimteitsrechten binnen het gebied dier drie steden zelver dan wel aan de Staten van Over
ijssel zijn overgegaan, 1608-1660, ibidem, 36, Register van stukken betreffende verschillende
privilegiën der steden Deventer, Kampen en Zwolle, inzonderheid betreffende de rechten
van de landsheer op hen overgegaan, ca. 1650; ibidem, Rep. II, 165X Aantekeningen van
stadssecretaris Gerhard Dumbar betreffende de strijd tussen de ridderschap en de steden
Deventer, Kampen en Zwolle over de soevereiniteit in Overijssel in 1677, ca. 1780, SAD
collectie Dumbar, nrs. 29-31, Deducties van Deventer, Kampen en Zwolle over de soevereiniteit Tegenwoordige Staat I, 1781, pp. 203-216; Mensema en Gevers, 1978, pp. 47,49. Een
meer algemene studie over het thema van de soevereiniteit in de Republiek geeft: De Bruin,
1979 Vgl voor de situatie in Holland Rijpperda Wierdsma, 1937, pp.15-17.
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telijke hoofdstad van Overijssel geleidelijk begon over te nemen. Met dat al beschikte het gewest niet over een regeringscentrum. 12
Ridderschap en Steden plachten elk jaar eind februari bijeen te komen. In
elk van de drie grote steden van Overijssel had dan de magistraatsverkiezing
plaatsgevonden, zodat de samenstelling van de stedelijke regering en van de delegaties naar de gewestelijke Statenvergadering bekend waren. De eerste zitting
heette eigenlijk de Landdag van het desbetreffende jaar. De volgende zittingen in
hetzelfde jaar werden recessen (hervattingen) genoemd. De extra-ordinaris
Landdagen en de Klaringen waren hieronder niet begrepen. In de praktijk hield
men zich niet aan dit formele onderscheid en sprak men over voor- of najaarsvergaderingen van Ridderschap en Steden, van Landdagen, Staten- of Staatsvergaderingen, ongeacht het tijdstip waarop deze samenkwamen. In dit boek wordt
overeenkomstig die gewoonte gehandeld.
Daar Overijssel geen afzonderlijk hof van appèl wilde hebben (evenmin
trouwens als een rekenkamer), bleef de Landdag tevens enkele rechterlijke functies vervullen. Als rechter in eerste aanleg fungeerden enkele van de edelen, die
de Hoge Bank van Justitie vormden, als beroepsinstantie sprak de plenaire
Landdag recht als Klaring. De I loge Bank was het (gewestelijke) gerecht in criminele en civiele zaken voor geprivilegieerde personen, met name de edelen.' 3 De
Hoge Bank van Justitie bestond uit een dingwaarder, die zitting hield met twee
keurnoten (bijzitters). Vóór het formuleren van de uitspraak raadpleegden deze
een oordeelwijzer. Al deze functionarissen waren afkomstig uit de ridderschap en
in de regel geen juristen. Evenals de gerechten in de kleine steden plachten zij
het inhoudelijke werk over te laten aan een vakjurist. Deze laatste stond, ook in
andere gewesten, bekend als referent of fiscaal. H e t Landrecht (1630/1724) verwees hiernaar door over de oordeelwijzer te stellen: 'nemende daer over advijs
van rechtsgeleerden, indien hy wil'.' 4
De Klaring werd onder de Republiek gepresideerd door de dingwaarder, die
als zodanig de plaats van de stadhouder had overgenomen. De Klaring fungeerde

12
13

14

56

Tegenwoordige Staat II, 1790, pp. 1-7
Zie over de Hoge Bank en de Klaring hfdst. 1 en voorts het Landrecht 1630/1724, I, 20.1.
'Ten tijde als van Stadhouder, Ridderschap cndc Steden Klaringe gehouden wort, spant de
Ding-wacrdcr, met twee Keurnoten, de Hoge Banke na ouder gewoonte' Met deze bepaling
kreegjoan Derk van der Capellen te maken toen de Staten van Overi)Ssel in 1778 een proces
tegen hem aanspanden; zie §§ 5.2 1 en 5 3 2, De Jong, 1921, pp 57, 307. Vgl. over de Hoge
Bank ook: Van Boven, 1990, p. 34 Fockema Andreae, 1969, laat het op p. 63 voorkomen
alsof de plenaire Landdag met alleen de Klaring vormde maar ook de Hoge Bank Deze laatste bestond echter alleen uit enkele edelen. 7AC § 5.3.2. Artikelen in het Landrecht (van 1630,
herdrukt in 1724) worden weergegeven met vermelding van achtereen volgens het deel (Romeins cijfer), de titel (voor zover van toepassing) en het artikel (Arabische cijfers)
Naar het functioneren van een adviserend jurist verwijst de inleiding op het Landrecht van
1630/1724 (ongepagincerd) met het aanwijzen van. Advocaten, Referenten ende Consulenten,' als gebruikers van deze uitgaven. Zie voor het citaat- ibidem, I 20 8 De fiscaal in het
kwartier van Nijmegen komt aan de orde in: Overdijk, 1999, pp 47-51 In de i8 l c eeuw beschikten de ambtmannen van het kwartier van Nijmegen ieder over een procureur-fiscaal en
een advocaat-fiscaal, die als zijn persoonlijke 'bedienden' fungeerden In het proces (17781782) wegens smaad tegen Joan Derk van der Capellen fungeerde dr Λ Ν Fabius als advo
caat-fiscaal Hij stond de Hoge Bank bij en nam een deel van de taken van dat college in het
proces over.

als beroepsinstantie van vonnissen van de Hoge Bank en van uitspraken in civiele
zaken van gerechten ten plattelande, voor zover niet voorzien van een stedelijke
hoofdbank. 1 ' Naarmate Gedeputeerde Staten, die krachtens hun instructie van
1593 onder meer belast waren met het toezicht op de lagere rechtspraak ten plat
telande en in de kleine steden, zich in dat kader - vooral in de i 8 d e eeuw - allengs
tot appelcollege in civiele zaken ontwikkelden, namen zij hoe langer hoe meer de
plaats in van de Klaring. Deze laatste verdween dan ook omstreeks 1780. l6
Na het vertrek van de laatste Spaanse troepen en de blijvende

eenwording

van de provincie (vanaf de genoemde verovering van Oldenzaal in 1626), hadden
de Staten een nieuwe versie van het Landrecht laten samenstellen en in 1630 la
ten uitgeven.' 7 O p het Overijsselse platteland gold dit Landrecht' zonder enige
15

16

17
18

Over de Klaring: Landrecht 1630/1724, 1,19 en 20. Zie voorts De Jong, 1921, ρ 63, Gerbenzon-Algra, 1987, pp 126-127 De Klaring werd sedert de omwenteling van 1795 niet meer ge
houden en formeel afgeschaft toen op 23 september 1799 het Gerechtshof van het Depar
tement van de Oude IJssel werd opgericht.
Het toezicht op de lagere rechtspraak, voor zover deze niet bij stedelijke gerechten berust
te, was gebaseerd op een instructie van 27 juni 1593, uitgebreid bij besluit van R&S van 8
maart 1790. Ten onrechte is in het verleden wel verondersteld, dat de rechtspraak door de
Landdag onder eigen naam die in de Klaring heeft verdrongen. Beide vormen bleven echter
naast elkaar bestaan, mede ter vervanging van de hofvaart (van kleine naar grote steden in
het landsheerli]k tijdperk). Zie· Ter Kuile, 1970, pp. 153-154, Van Boven, 1990, ρ 14.
Zie voor de bronnen van het Landrecht- Jordens, 1843, samengevat in: Fockcma Andrcae,
1923, pp 29-30, met vermelding van bisschoppelijke landbneven, oudere landrechten en 're
formaties' Vgl Van Boven, 1990, p. 13.
Zoals in hfdst 1 aangegeven, was het oudste Overijsselse Landrecht opgenomen in een uit
gave door Melchior Winhoff (Winhoff, 1559), heruitgegeven door J.A de Chalmot met
commentaar door J.W. Racer (Landrecht van Avcnssel, 1782, een uitgave die een rol speelde
in het debat over het afschaffen van de drostendiensten) Het ging hier niet om een geauto
riseerde editie, maar om een particuliere, gebaseerd op een zestal landbneven en aangevuld
met breedsprakige annotaties. Zie- Mecking, 1986, pp 77-79 Door de Opstand en de daarop
volgende nieuwe regelgeving raakte Winhoffs werk verouderd Daarom besloten de Overijs
selse Staten het Landrecht opnieuw te laten redigeren, zodat de eerste geautoriseerde editie,
tevens de eerste uitgave onder de Republiek, ontstond Zie verschillende edities van het
Landrecht in: SAD collectie Dumbar, nrs. 24, 25, 26, 27, en 28. 'Op een Landdag binnen De
venter des 12 Martn 1630' besloten Ridderschap en Steden de tekst vast te stellen en uit te
doen geven. Het voorwoord leidt deze uitgave in beeldende taal in· 'Also door den langduirigen oorlog ende verloop van tijd, bevonden is, dat in 't stuk van de justitie ten platten lan
de deser Provincie van Over-Yssel, groote misbruiken ende disordren van langer hand zijn
ingekropen, sulx dat de Landrechten in veelen pointen misduidet ende verdonkert zijn, ende
daerom nadere verklaringe, vernieuwmge ende ampliarle van noden hebben , dat ook in 't
administreren van de justitie ende forme van procederen voor de genchten ten platten lande
geene gelijke eenerhande ende vaste voet en ordre wort geobservcert, dacr door de goede
Ingesetenen dikwijls in onnodige process ende sware onkosten gevoert worden: ende om
hier in tot beter aciministratie van justitie ende onderhout van politie behoorlijk te voorsienSoo is't, dat de Staten deser Provincie van Overyssel nodig gevonden hebben een formulier
van de Landrechten te doen instellen, het welke bij haer Ed: Mog. na voorgaende examinatic
ende rijpe deliberatie is gearresteert, ende goet gevonden in druk uit te geven, om van nu
voortaen ende geduint in allen pointen en articulcn onderhouden, geobserveert ende nage
komen te worden Het welke bij Plakkact alom sal worden genotidiceert, ten einde alle
Drosten, Amtluiden, Schouten, Richteren, voorts Advocaten, Referenten ende Consulen
ten, ende alle andre dien het aengaen mag, haer daer na sullen hebben te reguleren.' Deze
tekst is ook opgenomen in: Knoop, 1783, bijlage FF, pp. 449-451. Het Landrecht bevatte ma
terieel en formeel burgerlijk en strafrecht, maar nauwelijks publiekrecht (Landtrechten van
Over-Yssel, 1630, Plakkatenhjst, 1961, p. 75, nr. 338) In 1724 volgde een herdruk (Landtrech
ten van Over-Yssel, 1724). Aan deze laatste waren 'nadere Reglementen, Plakkaten en Amphatien' (77 stukken) toegevoegd. Een volgende uitgave werd bezorgd door de Kamper ad
vocaat mr. Christoffel Nessink, die zijn 'Eerste stuk' van een geannoteerde editie (Kampen,
1747) opdroeg aan de toen juist in functie getreden stadhouder Willem IV. Nessinks uitga
ve, waarin hij de verschillen en overeenkomsten met het Romeinse recht beoogde weer te
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beperking. In de drie hoofdsteden gold het in het geheel niet. De kleine steden
namen wat dit aangaat een tussenpositie in. Bij hen gold het Landrecht slechts
9
subsidiair en was het oude adagium van toepassing: 'stadrecht breekt landrecht'.'
Vooral de regeringen van de stadjes Hasselt en Steenwijk hadden het met die
positie moeilijk. Vanaf 1601 probeerden zij tevergeefs als volwaardige leden tot
de Landdag te worden toegelaten. Uiteindelijk kregen zij slechts de toezegging,
over enkele gewichtige zaken te worden geraadpleegd. Bij de reformatie van het
Landrecht (1630) eisten zij, dat dit geen inbreuk zou maken op hun privileges,
20
oude rechten en gewoonten. De Staten zegden dit laatste toe.
Evenals elders is de receptie van het (Justiniaanse) Romeinse recht in Over
ijssel vooral het resultaat geweest van de bemoeienis van universitair gevormde
juristen met de regelgeving en de rechtspleging. Vanaf de iG^ eeuw werd deze
21
invloed merkbaar, het eerst in de drie hoofdsteden.
H e t Overijsselse Landrecht van 1630 bevatte geen bepaling die bij stilzwijgen
of onduidelijkheid van dit landrecht naar het 'keizerlijke' recht verwees. T o c h
ontbrak het niet aan indicaties die in de richting van een dergelijke subsidiaire
rechtskracht van het Justiniaans-Romeinse recht wezen. Zo wemelde het gere
formeerde Landrecht van Romeinsrechtelijke termen en uitdrukkingen en ver
wezen diverse bepalingen met zoveel woorden naar het Romeins recht. Vervol
gens heeft het Landrecht nogal wat rechtsfiguren aan het Romeins recht ont
leend. Tenslotte gold, zoals vermeld, het beginsel dat ter zake van de in eerste
instantie te wijzen vonnissende 'beleering' van het gerecht door 'onpartijdige
rechtsgepromoveerden' (referenten, dit waren altijd advocaten) was voorgeschre
ven en dat de gerechten van eerste aanleg ten plattelande verplicht waren con
form de adviezen van de geconsulteerde juristen uitspraak te doen. Deze laatste
geven, kwam niet verder dan artikel I.11.2 van het Landrecht; ne Van der Ven, 2003, pp. 6263 Tot een vervolgdeel is het niet gekomen Zie Fockema Andreae, 1955, ρ 204; over Nessink. Jansen, 1987A, pp. 153-154, 250. Enkele delen uit de supplementen bij de editie van
1724, zoals die over de jacht, zouden in de Patriottentijd heftig ter discussie komen te staan.
Dat was mede een vrucht van het werk van de zojuist genoemde Racer, die bij De Chalmot
te Kampen niet alleen het historische Landrecht becommentarieerde, maar er tegelijkertijd
ook zijn 'Overysselsche Gedenkstukken' uitgaf In 1866 verzorgde de VÜRG de uitgave van
Racers commentaar op de eerste zes titels van het Landrecht, zie Racer, 1866. Vgl. ook. Tegenwoordige Staat I, 1781, pp 192-198 en Winhoff, 1968 (oorspronkelijke uitgave Zwolle,
1898, met inleiding door R E Hattink en herdruk Amsterdam 1968, met bovendien inleiding door G J . ter Kuile), alsmede· Fockema Andreae, 1955, p. 214 Zie voor de rechtspraktijk in de 18 eeuw in het gewest* Strubberg, 1784-1794, evenals de heruitgave van Winhoffs
Landrecht (1782) een manifestatie van de opleving van de belangstelling voor inheems recht
aan het eind van de 18 ' eeuw Zie over adviesboeken voor de rechtspraktijk ('consultatien')
in het algemeen. Gerbenzon-Algra, 1987, pp. 152-153, waarbij echter net zojuist aangehaalde
werk van Strubberg ontbreekt. Zie over De Chalmot. Dekkers, 1951, ρ 33 en over Strubberg
ibidem, p.166 Diverse uitgaven van het Landrecht zijn te vinden in. RAO, handschriften van
de VORG, nrs. 767-797. Zie verder. Fockema Andreae, 1923, p. 30, met nadere biografische
bijzonderheden; idem, 1943, XXIII; Ter Kuile, 1941, pp. 39-48, Fockema Andreae, 1955, pp.
185-186, 192-192, Van der Hcijden-Hcrmcsdorf, 1968, pp 105-106, 115, Fockema Andreae,
1969, pp. 61-65; Formsma, 1970, ρ 126; Kijken, 1978, pp 33-43.
19 Schlingemann, 1839, pp 64-65; Racer II, 1782, bijl 45
20 Jordens, 1843, pp 84-85, Schmidt, 1994, pp 16, 71
21 Fockema Andreae, 1900, pp 226-227; Öe Monté ver Loren-Spruit, 2000, § 238, pp. 278-280.
Vgl Rechten Ende Gewoonten, 1644, II 11.3, waarin was bepaald, dat advocaten en 'procuratoren' bij gebreke van toepasselijkheid van stedelijke rechtsbronnen zich mochten beroepen op de 'beschrevene keyserlicke rechte'
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bepaling werkte een ruime toepassing van het 'geleerde' recht in de hand. 22 H e t
subsidiair toepassen van Romeins recht in de rechtspraak in eerste aanleg ten
plattelande vindt zijn bevestiging in gedrukte bundels adviezen en consultatiën,
zoals het vierdelige 'Overysselsch Advysboek' van L.C.H. Strubberg. 23
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Titelpagina van h e t landrecht van Overijssel uit 1630
in een uitgave van de D e v e n t e r drukker Sehastiaen W e r m b o u t s
(Particuliere collectie, foto A. Heijink)

2

3

Zie voor Romeinsrechtelijke t e r m e n e n u i t d r u k k i n g e n o.m. de cursief g e d r u k t e Latijnse
termen in de editie van h e t L a n d r e c h t van 1724, voor expliciete verwijzingen naar het Ro
meins recht L17.5 (graden van verwantschap), voor het ontlenen van rechtsfiguren aan h e t
Romeins recht II.5.1 (testamenten) en voor de 'beleering' d o o r geconsulteerde juristen I.17
(waaruit blijkt dat de geconsulteerde juristen aan bepaalde eisen m o e s t e n voldoen en dat de
consultaties van niet-Óverijsselse juristen door een Overijsselse advocaat gecontroleerd en
goedgekeurd moesten worden). Van der V e n , 2003, p. 51, waar schrijfster niet alleen wijst op
de romanistische trekken van het Overijsselse Landrecht, maar ook o p gelijkenissen daarvan
met de Mechelse C o s t u m e en het Veluwse Landrecht. Zie over de 'beleering': ibidem, pp. 5458. Vgl. voorts: Racer, 1867, p p . 7,8, alsmede D e M o n t é ver Loren-Spruit, 2 0 0 0 , § 253, p p .
298-300.
Strubberg, 1784-1794. O o k mr. C. Nessink e r k e n t in zijn onvoltooid gebleven editie van het
Landrecht (zie hiervoor) de subsidiaire r e c h t s k r a c h t van 'het R o o m s c h e recht', althans voor
zover het betreft rechten en gewoonten, die steunen op 'het Roomsche burgerlijke recht' als
'fundament': zie Nessink, 1747, voorreden (ongepagineerd).

W

De Staten bleven samengesteld uit twee standen: de leden van de ridderschap,die
het recht hadden à titre personnel ter vergadering te verschijnen en de drie IJsselsteden, die zich lieten vertegenwoordigen door hun gedeputeerden (deze gedeputeerden uit de stedelijke regeringen mogen niet worden verward met de leden van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van het gewest), ook gecommitteerden genaamd. Deze laatstgenoemde afgevaardigden waren leden van
de onderscheidene magistraten. 24 Tussen 1580 en 1621 hadden ook katholieke
edelen zitting. Onder invloed van de Synode van Dordrecht moesten deze echter
het veld ruimen. Bovendien besloten Ridderschap en Steden op 29 juni 1621, dat
de Statenvergaderingen alleen open zouden staan voor personen die lidmaat waren van de Nederduits-gereformeerde Kerk. 25
De heren van de ridderschap moesten bewijzen dat zij riddermatig waren. 26
Als criterium daarvoor gold, dat hun familie in 1622 reeds meer dan zestig jaar als
zodanig bekend stond; een instelling die filiatieregisters bijhield was onbekend.
Bovendien moesten zij in het bezit zijn van een havezate, 27 een adellijk betimmerd goed, waarvan de waarde tenminste vijfentwintigduizend gulden bedroeg.
Naast een vader kon nog één zoon en na de dood van een vader konden de oudste twee zonen vanwege een havezate in de Landdag zitting nemen. 28 De familie
moest de havezate daadwerkelijk bewonen. Op 26 maart 1622 brachten de Staten
deze eisen samen in een Reglement op de Admissie. 29 Op 9 maart 1630 moest dit
reglement plaats maken voor een herziene regeling. 30 In de loop van de tijd rezen
dikwijls kwesties over de riddermatigheid van bepaalde personen en over het
karakter, het daadwerkelijk bezit, de waarde en de bewoning van havezaten. 11
Joan Derk van der Capellen, zou ermee worden geconfronteerd.' 2 Niettemin
waren de stedelingen van oordeel, dat de heren een comfortabele positie innamen: 'Wanneer men de Overysselsche ridderschap met die van andere Provinciën vergelykt, zal men bevinden, dat derzelver invloed, voor zo verre die van het
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Bijsterbos, 1887, pp. 16, 18; Bussemaker, I, 1888, p. 8, Fockema Andreae, 1900, p. 223; FruinColenbrander, 1922, pp 251-254, Van der Pot, 1949, pp. 53-57. Terecht werden de vertegenwoordigers van de stedelijke magistraten ten Landdage aangeduid als gecommitteerden zij
hadden een commissie, een opdracht van hun stadsregering te vervullen. Het woord gecommitteerden werd ook wel gebruikt voor de ten Landdage verschreven nddermatigen
Dezen hadden echter op persoonlijke titel zitting, zodat bij hen van een gecommitteerd zijn
geen sprake was.
Tegenwoordige Staat I, 1781, pp. 255-256, 289-293. Zie over de samenstelling van de ridderschap voorts De Jong, 1921, pp. 91-97, met de tekst van het reglement op de ridderschap van
1713, gewijzigd in 1773, op pp. 94-95
De Monte ver Loren-Spruit, 2000, § 107, pp 122-123.
Ibidem, § 79, p. 95, nt 7.
RAO Statenarchief (inv Ter Kuile) 6, fol 3V0; Acquoy, 1907, pp. 259-263
RAO Statenarchief (inv Ter Kuile) 8, fol. 99V0-102; ibidem, res. R&S, 26 maart 1622 Zie
voor admissie tot de ridderschap- Acquoy, 1907, pp. 263-276; Mensema 1,1993, pp. xi-xiv.
RAO Statenarchief (inv Ter Kuile) 9, fol. 134.
SAD Rep. I, nr. 627X, Deductien en rekesten van nddermatige personen, aan Ridderschap
en Steden, houdende verzoek om hun goederen te erkennen als havezaten en om zelf te
worden geadmitteerd in de ridderschap van Overijssel, 1597-1663, ibidem, 692, stukken betreffende de behandeling door de stad Deventer van de voorgestelde ampliane van het
reglement op de admissie in de ridderschap van Overijssel, 1662
Tegenwoordige Staat 1,1781, p. 262. Zie over Van der Capellen § 5.2 1

stem-regt ter Staatsvergadering afhangt, nergens grooter is dan in deze (...)'.33
Minstens zo belangrijk was dat de edelen veel grond en alle hoge ambten buiten
de steden in handen hadden, zodat zij het platteland in zowel economisch als
bestuurlijk opzicht domineerden. Evenals de stadhouder traden zij soms op als
heer (in de Staten), soms als dienaar (in een ambt). De rol van heer lag de edelen
echter het beste. De zojuist genoemde J.D. van der Capellen stelde bijvoorbeeld:
'Dat hij geen fiscaal, geen beschuldiger, maar een regent der provincie was van het zelfde allooy als zi] heeren, die aan niemand dan aan God rekenschap schuldig mecnen te
> 34

7i]n.

Voor het verwoorden en verdedigen van haar standpunten maakte de ridderschap gebruik van de diensten van haar eigen griffier, veelal een jurist met een
welversneden pen. Zo'n griffier was bijvoorbeeld mr. Paulus Putman (1725-1807),
een notoir Orangist, die in geschrifte de Patriots gezinde Deventer stadssecretaris mr. Gerhard Dumbar bestreed.' 5
Voor de steden was het aantal afgevaardigden ongelimiteerd. Meestal zonden Deventer en Kampen ieder vier schepenen, Zwolle enkele heren meer.
Steeds nam elke delegatie haar oudste stadssecretaris mee. Vooruitlopend op de
officiële notulen noteerde deze de voor zijn stad relevante punten van het besprokene. 30 De steden, die zich immers deelgenoten in de gewestelijke soevereiniteit voelden, hechtten grote waarde aan hun positie in de Staten. 37 In de Deventer magistraat werd bijvoorbeeld een week vóór elke samenkomst van de
Landdag een uiteenzetting over de privileges en rechten van de stad in een vergadering van de magistraat voorgelezen: 'ten einde alle Heeren des Raades daer
van kennisse kunnen hebben'. 3 " Zo nodig riepen schepenen en raad de meente
tijdens een zitting van de Landdag bijeen om ruggespraak te houden. Snelle, bereden boden brachten daartoe nog 's avonds missives van en naar de IJsselsteden.
H e t aantal in de Staten vertegenwoordigde steden was en bleef drie. Pogingen van kleinere steden om ook zitting te krijgen, waren al in het landsheerlijk
tijdperk blijvend mislukt. Racer verhaalt hoe in 1540 de grote en de kleine steden
een overeenkomst hadden gesloten tot onderlinge ondersteuning. De grote zouden de rechten van de kleine beschermen en de kleine zouden zich conformeren
aan het beleid van de grote. 39 Patriotten zouden de positie van de kleine steden
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Dumbar, 1783, p. 79.
'Antwoord op de missive van J.V Z', 1784, ρ I2 Zie voorts: Shcher van Bath, 1977, p. 21,
Gabrick, 1990, ρ iS; Streng, 2000, p. 57
Putman Cramer, 2001, p. 45. Zie over Dumbar § 6.2 2
SAD Rep 1, nr. 572, 'Reyscboeck der Stadt Deventer' c q 'Reces van den Landdag' c q 'Re
gister van resolutien van Ridderschap en Steden', 1591-1795 Zie voorts § 2.3.4
S A D Rep. I, nrs 572-591, Stukken betreffende Deventer als lid der Statenvergadering. Vgl.
voor de situatie in Holland. Riipperda Wierdsma, 1937, pp 10-29
SAD res S&R 17 juli 1652, vgl. ook R e p I, 37XX, Register van 'privilegiën ende voorrechten
der stat Deventer', 1668
Racer I, 1781, pp 117-119 als bewijsstukken verwees Racer naar een brief van de drie grote
steden aan de magistraat van Oldenzaal en een tekst in de 'Ligger van Copicn ter Secretaire
der Stad Oldenzaal' met een verslag van een bespreking in Bergklooster [Agnietenberg] bi|
Zwolle tussen vertegenwoordigers van grote en kleine steden (19 februari 1546). Het ging
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opnieuw ter discussie stellen. Voor de ridderschap hing het aantal afgevaardig
den af van het getal van de havezaten en hun bewoners die voldeden aan de ge
stelde eisen. Voorzitter van de Staten was de drost van Salland (een door de Sta
ten zelf aangewezen riddermatige, wiens ambtsverblijf het kasteel Arkelstein in
4
het schoutambt Bathmen was), de machtigste man in de Overijsselse politiek. '
Besluiten namen de Staten soms met eenparigheid van stemmen (deze was
vereist bij inhoudelijke zaken van betekenis, de zogenaamde 'punten van be
zwaar'), soms met een gewone meerderheid (deze was voldoende voor punten van
orde). Iedereen begreep dat beslissingen over oorlog of vrede en over veranderin
gen in de regeerwijze eenparigheid vereisten. Ook het vaststellen van nieuwe
belastingen, het toekennen van nieuwe privileges, de keuze van een stadhouder
en de erkenning van nieuwe havezaten werden tot de 'punten van bezwaar' gere
42
kend. Waar de grens lag met de zaken die bij gewone meerderheid van stem
men konden worden beslist, was echter met altijd even duidelijk. Bovendien
leidde de vraag van wat een meerderheid was tot problemen. Al in 1560 was bin
nen Ridderschap en Steden fel getwist over de bepaling van het begrip 'meerder
heid'. Rechtsregels die daarover een eenduidige uitspraak deden ontbraken. H e t
debat terzake weerspiegelde het ontbreken van een centraal en dwingend staats
gezag, de daaruit voortvloeiende versnippering van de soevereiniteit en de belan
43
gentegenstellingen tussen de edelen en de steden.
Een helder beeld van de verwikkelingen over de bepaling van de meerderheid
gaf een conflict in 1597. Prins Maurits vroeg toen als stadhouder aan de Overijs
selse Staten om bij te dragen in de oorlogskosten en om ter dekking van de aldus
ontstane lasten belasting te heffen. De ridderschap en de steden Deventer en
Kampen stemden met dat idee in, Zwolle was tegen. T o e n die stad voet bij stuk
bleef houden en compromisvoorstellen niet hielpen, constateerden Deventer en
Kampen dat zij door de tegenwerking van Zwolle hun zin niet konden krijgen en
dat zij overstemd waren:
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hier om cen vondst die Racer deed bij zijn rechtshistorisch onderzoek Hoogstwaarschijnlijk
wist niemand in zijn tijd nog iets van deze afspraak af Zie ook· hfdst 1 en Hoffmann, 1984,
Ρ ι?»·
Tegenwoordige Staat III, 1801, pp. 558-614. De aangehaalde overeenkomst tussen grote en
kleine steden speelde in het debat in de Patriottentijd een rol van betekenis, zie § 5.4 3
Zie over de drosten· hfdst 1; RAO, archivalia VORG, nr. 572, een handschrift met diverse
notities, alsmede: Van der Pot, 1949, p. 64, Schilder, 1989
Fockema Andreae, 1900, p. 225. In de Gelderse Staten was eenparigheid van stemmen ook
nodig als een besluit werd voorgesteld dat inging tegen 'het bijzondere recht' van één van de
kwartieren of deszelfs 'delen' (zoals een stemhebbende stad) Een dergelijke regel ontbrak in
Overijssel. Wel was al in de tijd van de Opstand in de Overijsselse Staten sprake van besluitvorming bij meerderheid van stemmen (c.q. bij unanimiteit) Zie over deze begrippen meer
in het algemeen: Gosses, 1946, met name pp 46-50, alsmede. Hattenhauer und Kaltefleiter
(Hrsg.), 1986, met name pp 12-15
Dumbar, 1783, pp. 1-5; De Jong, 1921, pp. 41, 46-47.

'volgens die privilegiën ende olden gebruicken dezer landschap (. ) sonder wclcke overstemminge in beleijt van gemeene landts saecken geenen seckeren voet van rcgierongc
bestaen mach, ofte gemaintiniert kan worden' 4 ' ,

De Staten spraken in 1597 naar aanleiding van de dwarse houding van Zwolle uit
dat zowel de edelen als de drie gezamenlijke steden (mits in unanimiteit stemmende) over één stem beschikten. Een meerderheid werd gevormd door ofwel de
unaniem stemmende ridderschap plus één stad ofwel de drie steden plus enkele
edelen:
'Ende zoe voele des gemeenen landes saecken betreft maecken die van der ridderschap
ecne, ende die drie steden voornt oeck cene stemme, in der voeugen, dat, daer die van
de ridderschap van eene eenparige stemme waren, ende het gevolg van eene der dnjer
steden, voornt, ofte dat dezelve drie steden, wesendc tzamenderhandt, van eener
mienongc, het gevolg van eene ofte meer der ridderschap bequamen, de saecke als met
die meeste stemmen gcresolveert, ten bchoerlicken effecte gebracht moet worden.'45

'Overstemming', zo verklaarde Dumbar, 'toch is niets anders dan een overwigt
van stemmen, welk terstond daar is, zo dra ééne stem boven de halfte tot de
zelfde zyde overhelt'. 46
In de praktijk deden zich echter ook allerlei mengvormen voor en dan was
het besluit uit 1597 ontoereikend om tot een oplossing te komen. De edelen
ontwikkelden vervolgens de formule, dat zij kwartiersgewijs zouden behoren te
stemmen en dat unanieme besluitvorming binnen elk van de drie kwartieren zou
leiden tot het vormen van drie stemmen die evenveel gewicht zouden hebben als
die van de drie steden. In die optie konden, conform de eerder in deze paragraaf
genoemde notie van 'zes leden van de provincie' zes stemmen worden uitgebracht en vormden vier daarvan - in welke samenstelling dan ook - een meerderheid. Toepassing van deze formule was echter afhankelijk van unanimiteit onder
de edelen en van instemming daarmee door de steden. De eerste ontbrak nogal
eens (uiteraard vooral bij betwiste zaken), de laatste bleef achterwege. De 'kwartierlijke stemming', die in het Landrecht geen steun vond, werd dan ook geen
realiteit. 47 Controversiële zaken werden veelal verwezen naar een commissie 48
die paritair uit edelen en vertegenwoordigers van de stedelijke magistraten was
samengesteld. Zo'n commissie bracht de zaken tot een oplossing of deed deze,

44
45

46
47
48

Dumbar, 1783, pp 96-97, zie voorts ibidem, pp. 77-78, 86-88 (bijlage A), 89-95 (bijlage B). Kopieën van de desbetreffende stukken in SAD Rep. I, nr. 751. Zie inzake overstemming
voorts § 5 3 4 RAO res. R&S 4 april 1597. Citaat uit Dumbar, 1783, ρ 95 (bijlage E, p. 95). Vgl. ook: Ver
handeling 1784, pp. 251-283. Indien de door de Staten gehanteerde regel al had gegolden toen
Zwolle zich keerde tegen het standpunt van de ridderschap en de beide andere steden, zou
den niet laatstgenoemden, maar zou Zwolle zich overstemd hebben gevoeld.
Dumbar, 1783, p. 59.
Fockema Andreae. 1900. pp. 225-226, Mecking, 1986, ρ 8i
In de 18 e eeuw kwam de gewoonte in zwang, dat de Staten veel werkten met vaste en adhoc commissies. De vaste commissie voor de financiën, waarin ondermeer alle gedeputeerden zitting hadden, nam een centrale plaats in. Zie. Ter Kuilt, 1952, p. 142. Zie over de vormingvan facties binnen de ridderschap, resp. binnen de Staten: Aalbers, 1987, pp. 248-252.
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wanneer geen oplossing mogelijk leek, in de doofpot. Op die wijze konden de
Staten dikwijls tot eenparigheid van stemmen komen. Een echte oplossing voor
het bepalen van een meerderheid was hiermee nog niet gevonden. In tijden dat
het gewestelijk regeringsreglcment van toepassing was, verklaarde dit de stadhouder bevoegd om bij staken van stemmen een beslissing te nemen. 49 Een paritair samengestelde commissie was dan niet nodig, maar de bepaling, wat onder
staken van stemmen moest worden begrepen was zelf veelal voorwerp van onenigheid. Eenstemmigheid over het recht van overeenstemming bleef uit.
Totdat hierover in het voorjaar van 1779 een conflict losbarstte, was onbetwist dat de stemmen in de Landdag staakten, indien de drie steden tegenover de
plenaire ridderschap stonden, of twee steden met 1/3 van de ridderschap tegenover één stad met 2/3 van de ridderschap. Ook stond buiten kijf, dat 1/3 van de
ridderschap die met de steden meestemde, dan wel één stad die zich aansloot bij
de plenaire ridderschap, de meerderheid gaf. De vraag was echter, of een aantal
van minder dan 1/3 van de ridderschap samen met de steden een meerderheid
kon uitmaken. In het voorjaar van 1779 verklaarde een meerderheid uit de ridderschap (vijf leden namen een afwijkend standpunt in) dat in voorkomende gevallen een interne stemming binnen hun college zou moeten uitmaken, hoe de
edelen daarna als geheel in de plenaire vergadering van de Staten hun standpunt
zouden bepalen. In de Landdag zou in dat voorstel van individueel stemmende
edelen geen sprake meer zijn. Evenals de drie steden zou de ridderschap in de
Statenvergadering drie stemmen uitbrengen.' 0 Daarmee hadden de edelen hun
idee van een 'kwartierlijke stemming' weer ten tonele gevoerd. H e t voorstel zou
de edelen de mogelijkheid bieden, dissidente medeleden de mond te snoeren en
een even grote macht als de steden uit te oefenen. Deze laatste voelden niets
voor dit idee, dat afkomstig was van J . W . Knoop, de rechtsgeleerd adviseur van
de ridderschap. Onderdeel van diens voorstel was dat, wanneer een edele tijdig
zijn bezwaren kenbaar gemaakt had (overeenkomstig de door G. Dumbar gegeven interpretatie van het overstemmingsgeschil uit I597),5, drie steden en één
edelman een meerderheid zouden vormen. M e t name de steden, maar ook de
stadhouder dachten in deze laatste richting. Zij erkenden ook een meerderheid
van een derde deel plus één bij de edelen in combinatie met twee steden. De
meeste edelen daarentegen erkenden slechts een meerderheid die zou bestaan uit
een derde deel van de edelen plus drie steden, dan wel twee derde deel van de
edelen plus twee steden. 52 Het ontbrak in 1779 (toen de zaak manifest werd) derhalve aan een door alle betrokkenen aanvaard standpunt over wat de meerderheid of wat staken van stemmen bepaalde. Dit laatste maakte het niet mogelijk,
een beroep te doen op de bepaling van het provinciale regeringsreglement, dat de
stadhouder bij staken van stemmen de beslissing zou geven. De overstemmings49
50
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De Blcourt enjapikse, 1919, ρ 336
De Jong, 1921, p. 315, Fruin-Colenbrander, 1922, ρ 253; vgl. Hardenbrock V, 1917, pp 384385
Zie voor het geschil in 1597 eerder m deze paragraaf, alsmede § 5·3·4· Vgl Dumbar, 1783, pp.
5-14, Mecking, 1985, pp 170-171.
Dumbar, 1783, pp. 2-3; D e Jong, 1921, ρ 322; Van der Pot, 1958A, p. 133

kwestie zou één van de grote thema's van de Patriottenbeweging worden. Eerst
in 1785 werd onder externe druk een beslissing geforceerd. Vanaf dat moment
domineerden de steden (die overeenkomstig het standpunt van de Patriotten de
winnaars in het conflict waren) tot 1795 de Staten. 53
Sedert de IÓ^ eeuw onderscheidde men de functies van regeringscolleges,
zoals de Overijsselse Staten, in politie en justitie. 54 Bij de uitoefening van deze
functies bleven de drie kwartieren het uitgangspunt vormen. In elk daarvan fungeerde een ontvanger-generaal, die het financieel beheer voerde, en een landrentmeester, die de domeinen beheerde. 55 De geseculariseerde kloostergoederen
vormden afzonderlijke rentambten. Voor de rechtspraak fungeerden de drie 'capitale' drostenambten (daarnaast bestonden nog twee kleine drostambten: dat
van Haaksbergen en dat van IJsselmuiden, die hier verder buiten beschouwing
blijven) die grotendeels, maar niet geheel, met de kwartieren samenvielen. 56 De
gewestelijke rechterlijke organisatie was in grote trekken dezelfde gebleven als in
het landsheerlijk tijdperk. 57 De drosten (eigenlijk: de drostengerechten) waren
belast met de rechtspraak in criminele zaken en in kwesties van huwelijk en bezit, maar ook met het handhaven van de openbare orde. Met twee keurnoten
hielden zij, elk in hun ressort, het Hoogadellijk Drostengerecht. Onder hen
stonden de schouten (in Twente richters geheten). 58 Bovendien presideerden de
drosten de kwartierlijke (deel)ridderschappen. In feite fungeerden zij als een
soort van vice-stadhouders in de provincie. In de 18 e eeuw leidde die positie tot
hun aanwijzing als luitenant-stadhouders en daarmee tot een dominante plaats
binnen het patronagestelsel. 59
Mede omdat de bevoegdheden van de provinciale regering zich niet tot zaken betreffende de drie stemhebbende steden uitstrekten, hadden deze binnen
de Staten een bijzondere positie met zowel tegenstrijdige als parallelle belangen.
Deze belangen maakten een regelmatig onderling overleg wenselijk. Daar kwam
bij dat de steden streefden naar het beheersen van de besluitvorming binnen de
Statenvergadering. De steden zonden al in de late Middeleeuwen met regelmaat
vertegenwoordigers van hun regeringen naar gezamenlijke bijeenkomsten. Soms
53

Bussemaker, 1888, pp 5-8, Ei)ken, 1978, pp 35-45; Gevers en Mensema, 1983, pp. V I I - X I I ,
vgl. ook. Dumbar, 1783, De J o n g , 1921, pp 45-53, T e Brake, 1989, pp 27-28
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O p het onderscheid tussen politic en justitie en daarmee op de kwalificaticproblematick van
overheidsfuncties wordt nader ingegaan in § 2.4.1.
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Bijsterbos, 1887, pp. 18-19; Fntschy, 1996, pp 17-18.
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De indeling van het gewest in drostambten c a . is onder meer te vinden in. Bussemaker, I,
1888, p . 9, een kaart in. Slicher van Bath, 1977, p. 19.
Zie over de rechterlijke organisatie in het landsheerlijk tijdperk en het functioneren van de
drosten in die ti)d hfdst. 1 Zie voor de personalia van de drosten. Schilder, 1984, idem, 1989
Vgl ook-Fruin-Colenbrander, 1922, pp 369-371.
Bijsterbos, 1887, p. 21; T e r Kuile, 1952, pp. 141-143 T e r Kuile heeft over Overi|Ssel ten tijde
van de Republiek drie waardevolle artikelen gepubliceerd (1951, 1952 en 1953) I"1 z l I n laatste
artikel komt hi) t o t de conclusie, dat karakteristiek voor het gewest de behoudende trekken
van de regering waren, het toepassen van procedures die nog uit de Middeleeuwen stamden,
alsmede de onvoldoende controle op rckcnplichtige ambtenaren. De provinciale regering
werkte dan ook weinig efficient (Ter Kuile, 1953, p . 97) Zie over de verdeling van de provincie in schout- of nchterambtcn en marken· Van Doorninck, 1866.
Zie over het functioneren van de stadhouders en hun gewesteli)ke en lokale vertegenwoordigers in de 18 c eeuw § 4 3.1
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vonden dergelijke samenspraken over het onderling afstemmen van beleid plaats
in één van de drie steden, soms echter op neutraal gebied. Als zodanig had lange
tijd het vlek Werven gediend, gelegen op de linker IJsseloever ter hoogte van
Wapenveld, op de grens van een Overijsselse enclave tegenover Wijhe, in het
Polderdistrict Veluwe. Een andere vergaderplaats was het klooster Windesheim
geweest. N u deze priorij van reguliere Augustijnen uit de traditie van de moderne devotie na de Reductie niet meer bestond en de eigenlijke kloostergebouwen
waren gesloopt, vonden de bijeenkomsten plaats in een herenkamer, die tegen de
voormalige kloosterboerderij 'Den Oort' was gebouwd. De heren konden er met
elkaar in een rustige sfeer confereren over de 'besognes van de drie steden'.
Tijdens een vergadering 'binnen Swol' formuleerden zij als de doelstelling
van het beraad:
'om onderlinge te concerteren en te delibereren over 't geen rakende de gedane petitien in de vergaderinge van Ridderschap en Steden voor een [te lezen als· voor één namelijk standpunt van de steden - C H.] behoirde te worden ingebragt'

Veel van het behandelde had dan ook betrekking op de voorbereiding of de uitvoering van het verhandelde in de Staten. De gedeputeerden van de steden bespraken dan de 'Poincten van Uitschryvinge, om te dienen op de aanstaande
Lantdagh', zoals die in gedrukte vorm onder de Statenleden werden verspreid.
Zoals bij de andere bestuursorganen waarin steden participeerden, waren de
'consideratien van de Heeren der drie steden' onderworpen aan het stelsel van
last en ruggespraak. H e t kon dus gebeuren, dat de gedeputeerden uit de steden
met last naar het vooroverleg gingen, daarna ruggespraak hielden en vervolgens
met een nieuwe last naar de Statenvergadering kwamen.
T o t de gespreksonderwerpen behoorden onder meer de benoeming van hoge
functionarissen en de begeving van provinciale ambten (waarbij iedere stad en de
drie leden van de ridderschap ieder aan hun trekken behoorden te komen), de
interpretatie van bepalingen van het Landrecht, de rechten op jacht en visserij,
financiën en belastingen. 6 '
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SAD Res S&R 22 november en 6 december 1757, Declaratoir van deze stad, op de resolutie
van die van Zwolle, om de harmonie tussen de drie steden op een duurzame voet te brengen
De boerderij Den Oort met herenkamer is aan de zuidzijde van het dorp Windesheim nog
steeds aanwezig. De grote aandacht van de steden voor hun eigenheid blijkt ook uit de bundel 'Privilegien en regten der drie Hooftsteden' waarin tal van stukken waren verzameld:
SAD collectie Dumbar, nr 29
Een serie publicaties over de gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek is aan het
verschijnen. Het eerste deel (Fritschy, 1996) behandelt Overijssel (1604-1795). De gewesten
waren in financieel opzicht autonoom Alleen de besluitvorming over de omvang van de in
totaal benodigde geldmiddelen en over de aanwending van de confederale geldmiddelen
vond plaats op het niveau van de Staten-Gcneraal op basis van een hierboven weergegeven
vaste verdeelsluitcl Zie Fritschy, 1996, p. 5. Zie voor de gewestelijke middelen van Overijssel ibidem, pp. 78-79 SAD Rep. I, nrs. 18 A en B, 'Besoignes van de drie steden' (1688-1722,
resp. 1782-1793); ibidem, 590, Memorialen, opgemaakt door secretarissen der stad, van het
verhandelde in de vergaderingen der drie steden, 1669, 1670; Zie over het beraad van de steden voorts b.v. SAD res. S&R 7 augustus 1716; Fritschy, 1996, p. 202

Als lidstaat van de Unie had Overijssel ook de nodige bemoeienis met bondsofwel Generaliteitsaangelegenheden, die de zeven provincies gezamenlijk behartigden. 62 De Staten-Generaal vormden het hoogste besluitvormend orgaan in
Uniezaken: buitenlandse betrekkingen, defensie, Generaliteitslanden, overzeese
gebiedsdelen alsmede de daarvoor noodzakelijke gemeenschappelijke financiën.
De Raad van State was onder meer belast met de materiële en personele verzorging van het leger en het beheer van de Generaliteitslanden. De verzorging van
de marine en de heffing van de in- en uitgaande rechten, de z.g. convooien en
licenten, was in handen gelegd van de Admiraliteiten. Naast deze belangrijkste
colleges beschikte de generaliteit nog over een Rekenkamer, een Muntkamcr en
had zij de handelscompagnieën concessies verleend om de overzeese gebiedsdelen te regeren en te exploiteren/' 3
De stadhouder was formeel niet meer dan de eerste dienaar van de Staten
van zijn gewest. In feite regeerden de erfstadhouders in de tweede helft van de
i8 de eeuw echter met grote macht. In hun persoon verenigden zij niet alleen het
erfelijk gemaakte stadhoudersambt over alle provincies, maar ook een cumulatie
van vele andere ambten en bevoegdheden op het niveau van provincies en generaliteit. Daartoe behoorden het opperbevelhebberschap van leger en vloot, het
oppertoezicht over de grote handelscompagnieën en het beheer van uitgestrekte
particuliere bezittingen binnen en buiten de Republiek. De Oranjes onderhielden familie- en politieke relaties met buitenlandse regerende huizen, voerden
een vorstelijke staat, genoten een vorstelijk prestige en fungeerden feitelijk als
ongekroonde monarchen van de Republiek. In hun Duitse landen waren zij tegelijkertijd de soevereinen. 64 Ook de cumulatie van macht in de persoon van de
erfstadhouders vermocht evenwel niet steeds het gewestelijk particularisme te
doorbreken. Dat laatste euvel, dat wel de 'constructiefout van de Republiek' is
genoemd, stak telkens de kop op zodra de hoogste nood voorbij was. T o c h
groeide geleidelijk een groter saamhorigheidsbesef tussen de gewesten onderling
onder invloed van gemeenschappelijke lotgevallen, vooral bedreigingen van buitenaf.65
Binnen de eigen landsgrenzen achtten de Staten van de verschillende provinciën zich 'soeverein'. Binnen een gewest als Overijssel gold dat 'soevereimteitsgevoel' zelfs in aanzienlijke mate voor de afzonderlijke geledingen ('leden') waaruit
de Staten bestonden. Zo voelden de drie stemhebbende Overijsselse steden zich
wel als deelgenoten in en (mede)dragers van, maar niet of nauwelijks als onderworpen aan de provinciale soevereiniteit. Zelfs voelden alle ter Statenvergadering
verschreven edelen zich suo jure bevoegd tot meespreken en meebeslissen over
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Zie voor de organen van de Generaliteit De Monté ver Loren-Spruit, 2000, §§ 230-234, pp
270-275, over de structuur van het Staatse leger en de militairrechterlijke organisatie- De
Graaff, 1957, 10-17
Van der Pot, 1957, pp. 53-54; Fockema Andreae, 1969, pp 11-17, 19-24, 26-34, Gabriels, 1990,
ρ 3θΐ; Moorman van Kappen, 1992, pp. 197-199
Zwitzer, 1991, pp 30-32; Price, 1994, pp. 247-259; De Monté ver Loren-Spruit, 2000, §§ 230234. PP 270-272
Fruin, 1885, pp 404-405; De Monté ver Loren-Spruit, 2000, § 227, p. 268.
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niet alleen allerlei gewestelijke aangelegenheden, maar ook over generaliteitszaken. 66
Zoals bekend bestond er in de Republiek een grote mate van rechtsverscheidenheid, niet alleen tussen de provincies onderling - de Staten plachten het eigen recht voor hun provincie als een onmisbare component van hun provinciale
'soevereinteit' te beschouwen - maar zelfs ook binnen de meeste provincies. Steden en allerlei rechtskringen ten plattelande, zoals heerlijkheden, kenden elk hun
eigen recht. Tussen de provincies met veel 'landsgemeen' recht en die met weinig
nam Overijssel een tussenpositie in. Weliswaar kende elk van de drie hoofdsteden haar eigen, stedelijke recht en beriep ook de hoge heerlijkheid Almelo en
Vriezenveen zich erop, een eigen rechtskring te vormen, maar in de kleine steden en op het overige platteland gold sinds 1630 één recht: het Landrecht van
Overijssel. Alleen al vanwege de vele daarin opgenomen ('gerecipieerde') Romeinsrechtelijke begrippen was dit Landrecht als 'gereformeerd' te beschouwen.
In de redactie hadden klaarblijkelijk in het geleerde recht doorknede juristen de
hand gehad. 67
De belangrijke rol, die advocaten in de rechtspleging speelden - niet alleen
als raadslieden van partijen en beklaagden, maar ook als de gerechten 'belerende'
referenten - leidde er evenals elders in de Republiek toe, dat ook in Overijssel de
'keizerlijke rechten' als vanzelf de functie gingen vervullen van subsidiaire
rechtsbron, waarop men, bij stilzwijgen of duisterheid van het geschreven stadsof landrecht, teruggreep. H e t ging hier om het 'gemeen, beschreven recht', dat
wil zeggen het 'geleerde' Romeinse recht, zoals dat was neergelegd in het Corpus
Juris Civilis, met inbegrip van de daarop betrekking hebbende middeleeuwse en
na-middeleeuwse commentaren en verdere (gezaghebbende) vakliteratuur. Soms
werd dit Romeinse recht nog aangevuld met brokstukken canoniek en zelfs 'Mozaïsch', dus (Oudtestamentisch) bijbels recht. 68
Het hoger onderwijs leidde studenten in de juridische faculteiten overal in
de Republiek op gelijksoortige wijze en met gelijksoortige boeken op. Professoren trokken van de ene naar de andere onderwijsinstelling en besteedden mede
aandacht aan het geldende recht. Bij alle inhoudelijke verschillen in het recht was
de methode van werken van juristen overal in de Noordelijke Nederlanden ongeveer dezelfde. 69
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De Jong, 1921, p. 170
ü e term 'landgemecn recht' staat in. De Groot, 1631, I, 2. 16-17. ^Ac over 'gereformeerde'
land- en stadsrechten Moorman van Kappen, 1991, passim. De in 1724 gepubliceerde editie
van het Overijsselse Landrecht toont aan, dat dit toen al was aangevuld met een respectabel
aantal nadere reglementen, rcsoluticn en 'ampliatien' Zie voorts: Fruin, 1885, pp. 394-404;
Fockema Andreae, 1969, ρ 33; Moorman van Kappen, 1978A, pp 301-302, idem, 2000, nt
50; Van Boven 1990, ρ il; De Monté ver Loren-Spruit, 2000, § 228, pp. 269
De Monté ver Loren-Spruit, 2000, § 245, pp 289-290, waar bovendien sprake is van de
toenmalige, de territoriale rechtsverscheidenheid mitigerende werking van de receptie van
het Romeinse recht. Zie over dit laatste uitgebreider § 4.1.
Fruin, 1885, pp 391-394; Coopmans, 1970, pp 97-101; Van den Bergh, 1994, pp 117-118. Op
de geschetste problematiek wordt nader ingegaan in § 4.1. Advic7cnbundels, zoals voor
Overi)ssel dat van Strubbcrg, probeerden meer duidelijkheid te verschaffen zie Strubberg,
1784-1794

Zoals overal elders in de Republiek leidde het fungeren van stadhouders, resp.
het niet fungeren van deze ambtsdragers tijdens stadhouderloze tijdperken, in
Overijssel tot tegenstellingen tussen aanhangers en tegenstanders van het Oran
jehuis. Bovendien vertroebelden persoonlijke belangen, vooral de benoeming van
hoge gewestelijke functionarissen, de verhoudingen binnen Overijssel. Een drei
gend begin van burgeroorlog naar aanleiding van een conflict binnen de Overijs
selse Staten over het aanwijzen van Willem I I I tot stadhouder (in weerwil van de
Hollandse 'Acte van seclusie') en daarmee annex over de benoeming van de drost
van Twente, leidde tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk tot ingrijpen door
het machtige Holland, waarbij raadpensionaris Johan de W i t t in 1657 een com
promis bewerkstelligde. H e t werd in een gewestelijk regeringsreglement neerge
legd. 70
Nieuwe twisten laaiden op in 1660-1663, toen Ridderschap en Steden nau
welijks tot een akkoord konden komen over de verdeling van geseculariseerde
geestelijke goederen. 7 ' Een bedreiging van buitenaf bewerkstelligde toen echter
tijdelijk de vrede binnen het gewest. T o e n de Republiek in 1665 in oorlog was
geraakt met Engeland, zag de vorst-bisschop van Munster Christoffel Bernhard
van Galen, kans om oude rekeningen met de Noordelijke Nederlanden te veref
fenen. Een Frans legertje moest de Republiek te hulp komen om de indringer uit
Oost-Overijssel te verdrijven. Prompt laaiden binnenlandse twisten weer op, op
nieuw over benoemingskwesties. De Staten-Generaal kwamen tussenbeide en
wisten in 1671 een gewapend conflict te vermijden. De persoonlijke tegenstellin
gen verdwenen echter niet. 7 2
Binnen- en buitenlandse spanningen kwamen samen in het rampjaar 1672. Het
stadhouderschap werd hersteld ten gunste van Willem I I I . 7 ' De onderlinge twis
ten tussen de adel en de IJsselsteden, de verdeeldheid tussen de facties binnen de
stadsregeringen en het militaire overwicht van de gezamenlijke vijanden van de
Republiek maakten Overijssel tot een gemakkelijke prooi van Van Galens troe
pen. De bisschop, die zich op het huis Smets Rande bij het voormalige klooster
Diepenveen had gevestigd, eiste de stad per 16 juni 1672 op. Na een weigering liet
hij zijn bommen neerdalen op een intern ernstig verdeelde stad. De Nilandisten,
de door burgemeester Hendrik Nilant aangevoerde machtigste factie in de rege
ring, dreven een snelle capitulatie door, die op 21 juni een feit was. 74
70
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Bussemaker I 1888, pp. 31-43; Van der Pot, 1949, pp 82-88; Streng, 2000, pp. 78-84. Dit
reglement van 1657 mag niet worden verward met het Overijsselse rcgeringsrcglemcnt van
1675/1747, dat later in deze paragraaf nog uitgebreid aan de orde zal komen
Aalbers, 1979, pp. 24-25
Tegenwoordige Staat I, 1781, pp. 228-235; Bussemaker, 1887 en 1889 biedt nog steeds een
uitstekende studie over Overijssel in het eerste stadhouderloze tijdperk Een beschouwing
over de waarde van dit werk na een eeuw geeft- Streng, 1991.
Fruin-Colenbrander, 1922, pp 284-288.
SAD Rep. I, nr. 39, Capitulatie tussen de keurvorst-aartsbisschop van Keulen en de bis
schop van Munster ter eenre en de stad Deventer ter andere zijde, houdende voorwaarden
aangaande de overgave der laatste aan de eerste, 1672 Zie voor de gebeurtenissen in 1672
ook: Tegenwoordige Staat III, 1801, pp. 86-89; Gosses-Japikse, 1947, pp. 577-588; Kloek en
Mijnhardt, 2001, ρ 25. Vgl. over de Nilandisten § 2.3.3.
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De Keulse prins-(aarts)bisschop Maximiliaan Hendrik van Beieren nam na de
capitulatie Deventer van zijn Munsterse collega over en stelde de stad onder zijn
'Obrigkeit'. 75 De stad mocht al haar privileges behouden 76 en een godsdienstvrede werd afgekondigd. Katholieken en protestanten namen samen zitting in een
nieuwe paritair samengestelde stadsregering. Deze inbreuk betekende een grote
schok voor de Deventer gereformeerden, die hun agressieve houding tegenover
de andere kerken matigden.
Gelderland, Utrecht en de rest van Overijssel gaven zich zonder veel verzet
over en werden uit de Staten-Generaal gestoten. De resterende provincies verweten hun deelgenoten in de Unie verraad. Of daarvan met recht mag worden
gesproken, is echter de vraag. Onderlinge verdeeldheid, gebaseerd op oude controversen, gebrek aan leiding, angst voor de militaire kracht van de tegenstanders
(Frankrijk en Munster beschikten over een volkomen overwicht, terwijl de Franse troepen bovendien een verrassingsaanval uitvoerden door handig gebruik te
maken van een doorwaadbare passage in de Rijn bij Eken), mengden zich met
slapheid en defaitisme en leidden tot onmacht. Op 22 april 1674 moest Munster
niettemin, dankzij het militaire optreden van de stadhouder en de Brandenburgse en keizerlijke troepen aan de Rijn, die de Fransen ertoe noopten een deel
van hun invasiclcger terug te trekken, vrede met de Republiek sluiten en zich
terugtrekken.
De vraag was toen actueel, of Overijssel, Gelderland en Utrecht waardig waren, weer deel uit te maken van de Unie. Sommige Hollanders beantwoordden
deze vraag ontkennend en wilden de 'ontrouwe' gewesten als veroverde gebieden
besturen. Een blijvende tweederangs plaats voor die provincies werd echter niet
algemeen als een passende, blijvende oplossing voor de ontstane situatie gezien.
De Staten-Generaal besloten (in een 'versmalde' samenstelling van Holland,
Zeeland, Friesland en Stad en Lande) al op 20 april 1674 dat de drie genoemde,
weer 'onder de macht van de Unie gekomen' provinciën op bepaalde voorwaarden opnieuw toegelaten werden tot de Unie. 77 De Staten-Generaal machtigden
prins Willem I I I om in deze provinciën de personen, die de regering van deze
gewesten en hun steden gevormd hadden, te handhaven, te herstellen of ook af
te zetten en anderen in hun plaats te benoemen.
Bovendien, zo ging de resolutie verder, werd de prins gemachtigd om
'de regeringe in de hooghgemcltc provinciën soodanigh te ordonneren ende bestellen
als (. ) syn Hoogheyt oordelen sal best, gequeemst, ende voor den Lande sccckcrst te
wesen'

Nadat Willem III zijn 'zuivering' had uitgevoerd, keurden de opnieuw samengestelde Overijsselse Staten het regeringsreglement, dat hun op grond van boven75

Iscnmann, 1988, pp. 108-109. Zie voorts D. Willoweit, Landesobrigkeit, in. H R G I I , kol.
11404-1405, alsmede· ibidem, Obrigkeit, in: tbidem, I I I , kol. 1171-1174
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SAD Rep. I, nr 32, Concept rekwest van het stedelijk bestuur aan de bisschop van Keulen,
houdende verzoek om te handhaven de privilegiën der stad, 1672.
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Cau-van Leeuwen, G r o o t Placaet-Boeck, I I I , 1683, pp. 37-50, m.n. 49-50
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genoemde resolutie was voorgelegd, op 19 februari 1675 goed. Een andere keuze
hadden zij trouwens niet. 78
H e t regeringsreglement begon met de geruststellende constatering, dat de
'Hooge Regeringe van de provincie Overijssel' 'als vanouts' zal bestaan uit ridderschap ('het eene lit') en steden ('het andere lit'). De samenstelling van de ridderschap bleef ongewijzigd, maar wanneer de edelen de reglementen terzake zouden
willen veranderen, dan zou dat slechts mogelijk zijn 'op aggreatie ende approbatie' van de stadhouder. Nieuwe regels van die strekking waren in het reglement
ook voor de samenstelling resp. het functioneren van veel andere colleges en van
ambtsdragers in de gewestelijke regering opgenomen.
Dat gold de drie hoofdsteden, de kleine stadjes Hasselt en Steenwijk met
hun eigen rechtspositie, alsmede 'de andere stedekens'. Over de samenstelling
van de regeringscolleges van al deze steden, groot en klein, kreeg de stadhouder
een beslissende zeggenschap, zij het dat die voor wat betreft 'de andere stedekens' namens hem door Gedeputeerde Staten zou worden uitgeoefend. De wijze
waarop dat diende te gebeuren zal als voorbeeld bij de behandeling van de samenstelling van de regering van Deventer nader aan de orde komend 9
De stadhouderlijke bemoeienis eindigde echter niet met de keuze van leden
van regeringscolleges. Zo kreeg deze de vrije hand in het benoemen 'sonder eenige nominatie' van de drosten en enkele daarmee vergelijkbare hoge ambtsdragers. Wel was de prins daarbij gebonden aan de bepaling, dat hij zijn keuze
slechts mocht maken uit degenen die daarvoor overeenkomstig geldend recht in
aanmerking kwamen. Hetzelfde gold voor de ambten van landrentmeester, ontvanger en schout ten plattelande. Benoeming van functionarissen in schoutambten en uitgifte van leengoederen moest steeds ten name van de stadhouder
plaatsvinden. Wellicht ten overvloede bevestigde het reglement nog eens de voor
het vervullen van een openbaar ambt noodzakelijke belijdenis 'van de ware Christelyke Gereformeerde religie, soals die by de Synode van Dordrecht is vastgestelt
en alhier in de kerken publyque wert gepredikt'.
Vervolgens introduceerde het reglement een zuiveringseed: iedereen die een
openbaar ambt aanvaardde, moest tevoren ten overstaan van Gedeputeerde Sta-
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Zie voor de oorspronkelijke tekstuitgave van het regermgsrcglcmcnt voor Overijssel; Ordre
en Reglement, 1675 (en ibidem, herdruk, 1748) Een weergave van de tekst is voorts opgenomen in- De Blécourt enjapikse, Klein Plakkaatboek, 1919, nr XLVII, pp 327-336. De Staten van Overijssel stelden het reglement vast op 19 februari 1675, heten het op 2 maart van
dat jaar publiceren, voerden het opnieuw in op 10 mei 1747 en gelastten een herdruk van de
tekst op 9 maart 1748, vandaar dat kan worden gesproken over het regeringsreglemcnt van
1675/1747· zie RAO res R&S van die data, alsmede- Overijsselse Plakkatenhjst, 1961, nrs
447, resp 578 Vgl ook· SAD Rep I, nr 572, dd 19 februari 1675 en RAO, handschriften van
de VORG, nr. 729, beide met de tekst van het reglement Zie voorts. Tegenwoordige Staat
I, 1781, pp 237, 240; Missive behelzende een betoog, 1783, pp 3-17; Grondwettige Herstelling I, 1785, pp. 110-116, 125-128 en in het bijzonder inzake Overijssel pp 120-125 Relevante
literatuur is met name Colenbrander, 1897, pp. 8-10, Fruin-Colenbrander, 1922, pp. 288-294,
Gosscs-Japikse, 1947, pp. 592-593, Van der Pot, 1949, pp. 82-90, Fockema Andreae, 1969, p.
63. Vgl. voorts: Keune, 1966, ρ lig. Zie voor de stadhouderlijke benoemingen. RAO, archi
valia van de VORG, nr. 814, een gedrukt overzicht van alle ambten en functionarissen. Vgl
tevens §§ 7.4 en 7.5.
Zie §§2 3.3, 4.3.1 en 6.5.
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ten onder ede verklaren, dat hij om de benoeming daartoe te verkrijgen geen geschenken had gegeven In de ridderschap en in de magistraten van de steden
mocht niemand zitting nemen die aan de gewestelijke regering rekenphchtig
was Niemand mocht vrijstelling voorwenden van de betaling van belastingen die
de Staten hadden opgelegd om te voorzien in de kosten van oorlog of van verdediging van de provincie De inning van de belastingen moest, zowel m de steden
als op het platteland, in het openbaar aan de meestbiedende worden verpacht
Belastinggeschillen behoorden, bij uitsluiting van andere instanties, ter beslissing
aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd
De zes leden van dit college zouden voor een termijn van drie jaar zitting
hebben Al naar gelang de vacature zou de ridderschap, resp het college van
schepenen en raad van de stad die het aanging, aan de stadhouder een aanbeveling van vier personen aanbieden De prins mocht een aftredende gedeputeerde
voor een nieuwe termijn van drie jaar benoemen, maar ook een ander uit de aan
beveling kiezen Zelfs was hij gerechtigd, buiten de aanbeveling tot benoeming
over te gaan, mits betrokkene afkomstig was uit de kring waarin de vacature zich
voordeed (het desbetreffende 'kwartier' van de ridderschap, resp de stad die het
aanging) en deze ook overigens voldeed aan 'de privilegiën en rechten van de
lantschap en de voorsz steden' Een vergelijkbare bepaling bestond voor het
ambt van griffier van de Staten (zij het dat daar geen herkomsteisen golden ten
aanzien van een 'kwartier' of stad) Ook de buitenlandse commissien ontkwamen
niet aan de bemoeienis van de stadhouder H e t reglement stelde de zittingsduur
vast van degenen die de verschillende commissien zouden vervullen zes jaar voor
de Staten-Generaal, de Raad van State en de beide grote handelscompagmeen,
vier jaar voor de Generaliteitsrekenkamer en drie jaar voor de admiraliteitscolleges De ridderschap c q de stadsregering die de desbetreffende vacature aanging,
behoorde een aanbeveling van vier personen aan de stadhouder te zenden, die
daarmee handelde overeenkomstig de zojuist beschreven gang van zaken bij de
vervulling van een vacature voor gedeputeerde
Vervolgens kreeg de stadhouder nog over 'de absolute dispositie' over de mi
htie Zonder enige aanbeveling kon hij voorzien in alle vacatures in militaire
functies 'hooge ende lage, geene uitgesondert, hetsy dat die in het velt ofte
daarbuiten komen vacant te vallen' De Klaring, die Ridderschap en Steden tot
dan 'op onsekere tyden' plachten te houden, zou in het vervolg jaarlijks te Deventer plaatsvinden Tenslotte verklaarde het reglement de stadhouder bevoegd
om kennis te nemen van geschillen tussen de verschillende geledingen van de
gewestelijke regering die deze geledingen niet zelf tot een oplossing zouden kunnen brengen Tot zover de bespreking van het regeringsreglement In het navolgende zal op de toepassing daarvan worden teruggekomen Dat zal onder meer
gebeuren bij de behandeling van zaken waarbij de stadhouder zich aan het reglement weinig of niets gelegen liet liggen, bijvoorbeeld wanneer hij aan de provin
eie rekenplichtige ambtenaren op regenngsposten benoemde of de zittingsduur
van buitenlandse commissien opsplitste en over verschillende regenten verdeelde H e t reglement stond evenzeer ter discussie bij het debat over de positie van
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de kleine steden. De meeste belangstelling zal in dit boek echter uitgaan naar
de prinselijke bemoeienissen met benoemingen van leden van regering van Deventer (en van andere steden): het approbatierecht. 8 '
Willem III liet zich bovendien in de mannelijke lijn het erfelijke stadhouderschap, alsmede het kapitein- en admiraal-generaalschap van Overijssel (en van
Gelderland en Utrecht) opdragen. In combinatie met zijn kapitein- en admiraalgeneraalschap van de strijdkrachten van de Unie als geheel, verschafte deze cumulatie van ambten de stadhouder een stevig gefundeerde positie in Overijssel.
Het gewest was in belangrijke mate van hem afhankelijk geworden. 2
Na een tweede stadhouderloos tijdperk (1702-1747) was een nieuwe oorlogsdreiging nodig om weer een Oranje op het kussen te krijgen. Dat was het geval
toen tegen het eind van de Oostenrijkse Successieoorlog in 1747 Franse troepen
de grenzen van de Republiek overtrokken. Willem IV, die al in enkele gewesten
de stadhouderlijke waardigheid vervulde, verkreeg deze ook in de andere provincies. Ook Deventer stemde in met zijn aanstelling, waarin de functies van kapitein-generaal en kapitein-admiraal waren begrepen. 3
De burgemeesteren gaven de burgerij van de benoeming kennis door het laten voorlezen van een proclamatie vanaf het bordes van het stadhuis. De roedendragers droegen daarbij een oranje vendel, de beiaardier speelde op het carillon
en de burgerwacht loste saluutschoten. 84 's Avonds kon de bevolking zich op het
Grote Kerkhof vergapen aan het branden van zeven pektonnen die in piramidevorm waren opgesteld en aan de illuminatie van het stadhuis. Daarbinnen hadden
de heren van de regering wijnen verordend, evenals gebeden die de predikanten
in de kerken moesten uitspreken. 8 ' Later dat jaar werd het stadhouderschap erfelijk verklaard in zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn. '
Toen Willem vast in het zadel zat, herleefde in Overijssel op 10 mei 1747 integraal het regeringsreglement uit 1675 en daarmee de invloed van de stadhouder
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Zie § 5.4.3.
Zie § 2.3.3.
Zie voor de conditien waarop Overijssel weer tot de Unie werd toegelaten- R A O res. R&S
19 februari 1675, met verwijzing naar de res. van de Staten-GeneraaT van 20 april 1674. Zie
voor de besluitvorming in Deventer: SAD concordaat 5 maart 1675, albmedc- SAD Rep. I,
nr. 572, dd. 19 februari 1675. SAD concordaten 19 en 21 februari 1675 over de conditien waarop de provincie Overijssel weer in de Unie a a n g e n o m e n is. Vgl. SAD R e p . I, nr. 38, overe e n k o m s t tussen de drie steden inzake vernieuwing barer vroegere verbonden tot handhaving harer privilegiën en rechten, 3 augustus 1675; Tegenwoordige Staat I I I , 1801, pp 128142. (Afschriften van) stukken over de politieke troebelen te D e v e n t e r vanaf 1675 ^ijn te
vinden in R A O , collectie personen, dossiers inzake J . W . Racer (onge'inventarisccrd)
SAD c o n c o r d a t e n 5 mei en 16 juni 1747 en F r u i n - C o l e n b r a n d e r , 1922, pp. 321-326 Vanaf
Fredcrik H e n d r i k zijn alle stadhouders kapitein-generaal en kapitein-admiraal geweest in
hun onderscheidene gewesten. D e Oranjeprinsen (dus o o k Willem I V en V) waren daarenboven kapitein-generaal en kapitein-admiraal van de Unie, dus van de gehele Republiek.
Deze combinatie van functies bood de stadhouders een grote autoriteit over het knjgswezen· de militaire jurisdictie: zie § 4·3·ΐ· Zie voorts: Fruin-Colenbrander, 1922, pp. 55 vlg en
218 vlg, alsmede Spits, 1979, p p 185-186.
S A D concordaten 5 en 10 mei 1747.
S A D res S&R 26 mei 1747.
Ibidem, 30 o k t o b e r en 5 december en c o n c o r d a a t 30 o k t o b e r 1747; Tegenwoordige Staat I,
1781, pp. 250-254, Colenbrander, 1897, p p . 12-14
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op alle benoemingen in de (grote) steden. ' Toen de stadhouder al in 1751 overleed, liet de stad een groot vertoon van rouw zien. Burgemeester Gerhard Dapper maakte deel uit van de commissie, die de prinses-weduwe Anna van Hannover ging condoleren en die haar de eed afnam als gouvernante en voogdes over
haar zoontje. Vijftien dagen lang luidden van alle drie Deventer kerken drie
uren per dag de klokken. De leden van de magistraat en de secretarissen gingen
gekleed in zware rouw89 en prof. Jacobus de Rhoer hield in het met zwart behangen auditorium van het Athenaeum Illustre een lange rede.90 Toen de professor
later nog eens door de gedrukte editie van zijn rede kon bladeren, had de stad
hem zijn honorarium al gezonden: een aam (vier ankers, ruim 150 liter) Rijnwijn.9' Ook bij andere vrolijke en droevige gelegenheden in het Oranjehuis leefde
Deventer mee met veel vertoon van blijdschap resp. rouw.92 Na de dood van de
stadhouder stond zijn minderjarige zoon, de latere Willem V, onder regentschap,
eerst van zijn moeder ('de gouvernante') en na haar overlijden op 12 januari 1759
van haar neef, Lodewijk Ernst hertog van Bmnswijk-Wolffenbüttell.93
Vanaf 1747 zou het approbatierecht weer bestaan, al ondervond het in toenemende mate kritiek. Bij de invoering was dit recht (dat, zoals vermeld, toen al
weerzin had opgeroepen) formeel een bestraffing voor de provincies die in 1672
te weinig weerstand hadden geboden tegen de invallende vijandelijke legers. Materieel echter gaf het de stadhouder een instrument in handen om een tegenwicht te bieden aan het overwicht van het gewest Holland (zijn traditionele opponent) in de Staten-Generaal (die immers bestonden uit vertegenwoordigers
van de Staten van de zeven provincies). In de praktijk bemoeide de stadhouder
zich al vooraf met op handen zijnde benoemingen.94
Met argusogen volgden kritisch ingestelde toeschouwers in Deventer deze
ontwikkeling, die zich ook in hun stad manifesteerde. Zo was Deventer eind1748 aan de beurt, een vertegenwoordiger namens Overijssel voor te dragen ter
afvaardiging naar de Staten-Generaal. Bij een procedure overeenkomstig het regeringsreglement zou de magistraat een kandidaat bij de stadhouder aanbevelen,
87
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Toen het rceeringsreglemcnt in 1747 weer actueel was geworden, rechtvaardigde dat een
herdruk van de tekst uit 1675, zie: Ordre ende reglement (..) herdruk (Kampen, 1748).
SAD res. S&R 17 november 1751.
Ibidem, 29 oktober en 13 november 1751.
Ibidem, 16 november 1751
Ibidem, 16 februari 1752. De uitgesproken Orangistische prof. Jacobus de Rhoer (1722-1813)
was theoloog van opleiding, maar als geleerde veel breder georiënteerd, classicus, exegeet,
(rechts-)historicus, neerlandicus en dichter van Latijnse verzen. Voor hem was de geschiedenis van grote betekenis voor de beoefening van andere wetenschappen; zie Van Deursen,
1970, p. 20. Aan het Deventer Athenaeum doceerde De Rhoer klassieke letterkunde (17451767), daarna te Groningen klassieke talen, later ook algemene en vaderlandse geschiedenis,
Romeinse oudheden en statistiek; zie Van Deursen, a ν pp. 47 en 71, alsmede Van Slee,
1916, pp 130-131. In zijn Deventer tijd fungeerde hij veelvuldig als feestredenaar, onder meer
ter gelegenheid van het bezoek van erfstadhouder Willem V in 1766; zie Van Deursen, 1970,
pp. 17, 43-45, 65, 84-86.
Hogenstijn, 1983, pp. 82-85.
SAD res. S&R 1, 5 en 10 april 1755, concordaten 2 en 5 april 1755 en 31 maart 1756 Aan dit
laatste is het reglement voor het regentschap bij overlijden van de prinses toegevoegd Vgl
ook Nanninga Uiterdijk, 1898. Zie over de hertog van Brunswijk. Bootsma, 1962
Over het functioneren van de politiek van de stadhouder zie Gabriels, 1990, zie ook Colen
brander, 1898, p. 190.

die na diens approbatie door de Overijsselse Staten zou worden afgevaardigd
naar Den Haag. Schepenen en raad beperkten zich echter tot de constatering,
dat stadhouder Willem IV uit hun midden Jacob Joan Fockinck ter generaliteit
had gecommitteerd. 9 ' Na het overlijden van mr. Sylvester Aemilius ten Brink,
schout van Colmschate, in 1754, zou stadssecretaris Herman Borgerink de vacante post waarnemen. In de definitieve opvolging voorzag de stad niet; de waarneming zou duren: 'ten tijde toe, dat het H K H (Anna werd als dochter van de koning van Groot-Brittannië en Ierland als Hare Koninklijke Hoogheid betiteld)
behagen zal, een ander in deszelfs plaats te committeren'. 96
Reeds in 1759, kort na de dood van regentes Anna, hadden de Overijsselse
steden en een aantal Sallandse edelen zich verbonden om 'ten allen tijde goede
correspondentie te houden' met de hertog (namelijk de zojuist genoemde Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolffenbüttel als tijdelijk kapitein-generaal van de
Unie). Gemeenslieden in de onderscheidene steden verzetten zich tegen een
dergelijke onderdanige houding, maar tevergeefs. Zij vormden de voorboden van
een nieuwe politiek. 97 De relatie met de hertog was voor de steden in Overijssel
overigens niet zo problematisch. Gedurende de tijd van dit interregnum (17591766) tot de meerderjarigheid van stadhouder Willem V bleven de stadsregeringen in ongewijzigde samenstelling zitting houden. Het regeringsreglement was
zeven jaar lang buiten werking gesteld, maar de meente stond eveneens buiten
spel.98
Toen prins Willem V in 1766 meerderjarig (voor hem 18 jaar) was geworden,
maakte hij een kennismakingstournee door de Noordelijke Nederlanden. Ook
Deventer mocht de jonge erfstadhouder ontvangen. De stad getroostte zich buitensporige inspanningen en uitgaven om de gast waardig te begroeten. Zijn pompeuze ontvangst markeerde tevens het moment waarop het regeringsreglement
voor Overijssel weer in werking was getreden. Hoewel de constitutie 9 9 van het
gewest was gegrondvest op verkregen rechten en niemand bevoegd werd geacht
in die rechten in te grijpen, had het regeringsreglement door de concentratie van
belangrijke bevoegdheden bij de erfstadhouder die constitutie de facto toch ingrijpend veranderd. Onder dergelijke omstandigheden had de erfstadhouder zelf
geen enkel belang bij een verandering van de Overijsselse constitutie. De meeste
(maar niet alle) leden van de ridderschap en van de stedelijke regeringscolleges
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SAD res. S&R 16 december 1752 De benoeming gold tot 1 mei 1752 Na het verstrijken van
die termi]n verlengde regentes prinses Anna van Hannover het mandaat van Fockinck met
een vervolgperiode van opnieuw drie jaar SAD res S&R 28 april 1752
SAD res S&R 7 februari 1754. De stadhouder gebruikte zijn approbaticrecht bovendien om
er extra inkomsten aan te ontlenen Toen Gerard Dapper werd benoemd in de admiraliteit
op de Maze te Rotterdam, legde de Deventer regering de benoeming voor aan erfstadhouder Willem IV 'aan wiens goedvinden is overgelaten om deze drie jaren, evenals die in de
Admiraliteit van Friesland te bezwaren met een jaarlijkse uitkering van ƒ 300, --' SAD res
S&R 21 april 1750.
Formsma, 1970, pp 127-131.
NNJ, 1756, p. 467; Colenbrander, 1897, ρ 6i. Zie over de hertog en de stad Deventer: Bootsma, 1962, pp 224, 365.
Het begrip constitutie' wordt hier nog gebruikt in de oude zin van 'staatsinrichting'. Zie §
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ervoeren dat belang evenmin. Anders was het gesteld met de Patriotten voor
zover die buiten het regeringsmilieu stonden. Vooral hun intellectuele leidslieden ondergingen de groeiende invloed van de Verlichting, met haar kritiek op
het beperken van het toekennen van 'stem in staat' tot standenvertegenwoordi
gers. In Overijssel leidde dit onder meer tot het ter discussie stellen van de drostendiensten, tot de roep om de overstemmingskwestie tot een oplossing te bren
gen en tot het streven naar het toekennen van meer rechten aan de kleine ste
den. H e t waren deze en andere, daarmee verband houdende zaken die de Over
ijsselse politiek in beroering zouden brengen. Steeds luider werd de roep om ver
100
andering; de eersten die hierom riepen waren de Patriotten.

2.2

Historische ontwikkeling van Deventer onder de Republiek

De Reductie (1591) had Deventer wel blijvend in het Staatse kamp gebracht,
maar de oorlog zou in de oostelijke provincies nog decennia lang duren. Daar
101
domineerden de Spanjaarden Twente en de Graafschap. Door de Reductie was
de stad deel gaan uitmaken van de Republiek van de Verenigde Nederlanden, die
uit en door de onderscheidene provincies was gevormd. Improviserenderwijs was
102
deze statenbond gegroeid. Geleidelijk kwam de Republiek ('het Oude Bewind")
tot macht en aanzien en verkreeg zij internationale erkenning. De facto was zij in
1588 ontstaan zonder dat zij expliciet was opgericht, uitgeroepen of afgekondigd.
'Hare wording werd door de sedert 1572 wassende Staten-macht en de omstan
digheden veroorzaakt'. 1 " 3 Als verdedigend verbond van de noordelijke gewesten
fungeerde de Unie van Utrecht (1579). O p blijvende staatsvorming was de Unie
niet gericht geweest. Bovendien had Overijssel, dat over deze zaak innerlijk te
zeer verdeeld was geweest, de Unie nooit getekend. , 0 4 De Unie, hoezeer ook van
origine een defensief verbond, ontwikkelde zich onder druk van de omstandig
heden tot een soort 'bondsacte'. Auteurs over de staatsinrichting van de Repu
bliek, merkten in de ij'1'' en i S * eeuw de Unie, tezamen met enkele andere stuk
ken aan als de 'leges fundamentales', als de fundamentele staatswetten van de
Republiek. 1 " 5 H e t onvolkomen karakter van de Unie zou in de 18 e eeuw ver-

100 Zie § 4 4, Vclcma, 1999, ρ 293; De Monte ver Loren-Spruit, 2000, § 267, pp 316-317
101 Zie over de Reductie· Revius, 1995, pp 53-61; Gosses-Japikse, 1947, p. 438
102 Zie over de vraag of de Republiek een statenbond dan wel een bondsstaat was· Moorman
van Kappen, 1997B, pp. 173-183.
103 Fruin-Colenbrander, 1922, pp. 174-180; zie ook Gosses-Japikse, 1947, ρ 422; Van der I'otDonner, 1995, pp. 89-92.
104 Van der Pot, 1949, pp. 49-52; Kunst, 1967, pp. 61-62; Lokin-Zwalve, 2001, pp 280.
105 Zie over de Unie van Utrecht als fundamentele staatswet Schutte, 1979, pp 202-205 De
rechtshistoncus pleegt te onderscheiden tussen tweeërlei constitutiebegnp: het 'oude' in
materiele zin en het 'nieuwe' in formele zin. Zie Van der Pot, 1957, ρ 9; Fockema Andreae,
1969, pp. 3-5; Maddox, 1989, p. 51 Het constitutiebegrip komt nader aan de orde in § 3 3, de
'leges fundamentales' worden behandeld in § 4 1
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schillende studies en pogingen tot herziening uitlokken. T o t die herziening,
waarvoor Patriotten grote interesse hadden, is het echter niet gekomen. 106
Vooral vóór het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) was de oorlogsdreiging binnen Deventer nog voelbaar aanwezig. Toen maakte de stad een begin met het
aanleggen van grootschalige vestingwerken. Die aanleg paste bij het gewijzigde
karakter van de oorlogsvoering die vanaf het eind van de 16 eeuw steeds meer
een strijd om vestingen begon te worden. Deventer werd een grensvesting ter
bescherming van de Republiek en met name van de westelijk gelegen dominante
provinciën. De stad lag in de 'frontier', de brede strook die door de Graafschap,
Salland, Twente en Westfalen liep, gebieden die landschappelijk, sociaal en economisch op elkaar geleken en waar de grens van de Republiek toentertijd nog
niet scherp te trekken was. Vandaar dat Deventer 'frontierstad' was en er een
Staats garnizoen was gelegerd. 10 ' Binnen die stad was het inwonertal dramatisch
gedaald en was de bedrijvigheid sterk verminderd. Van een internationaal handelscentrum was Deventer geworden tot een grens- en provinciestad.
Nadat de strijd na het bestand was hervat en de Staatse troepen de Noordelijke Nederlanden stevig in handen kregen (Frederik Hendrik nam in 1626 Oldenzaal in, een jaar later Groenlo), begon Spanje in te zien, dat het de gewesten
die de Republiek vormden definitief had verloren. De meeste regenten' 08 in die
Republiek begrepen, dat zij in de oorlog het voor hen maximaal haalbare hadden
bereikt. Ook in de later Dertigjarig (1618-1648) genaamde oorlog in het Heilige
106 Zie over de pogingen tot herziening van de constitutie (in 'oude' zin) van de Republiek.
Fockcma Andreae, 1969, pp 4-5, 18-19. Vgl. over deze constitutie in het algemeen voorts.
Gosses-Japikse, 1947, pp 422-438; Van Cacnegcm, 1995, pp. 142-150.
107 Zie over het bestand: SAD Rep I, nr. 636, Stukken betreffende de oprichting van een bestand tussen de koning van Spanje en de aartshertogen Albert en Isabella van Oostenrijk ter
eenre en de Staten-Generaal ter andere zijde, 1607-1609; over de gewijzigde militaire tactiek. Holthuis, 1993, pp. 54-61, Israel, 1996, pp. 290-295, 531-532, 552; Roelofsen, 1991, pp 88,
100, over de plaats van Deventer in deze· SAD Rep. I, nr. 435-500, Stukken betreffende de
stad Deventer als grensvesting der Unie, Houck, 1901, pp. 161-165, Holthuis, 1993, ρ 72 De
sociale en economische situatie van de frontier komt aan de orde in. Baasch, 1926; De Pater,
1951, p. 245, De Vries, 1965, p. 31, Poelhekke, 1975, p. 136; Mensema en Gevers, 1978, pp. 3135; Sodmann, 1998, ρ 41. Het begrip 'frontier' (dat ook in de Unie van Utrecht voorkomt)
bleef de gehele periode van de Republiek in zwang, zie b.v.: SAD Rep II, nr 128, resolutie
van de perpetueelc commissie, 16 november 1784, inzake het verbeteren van frontieren en
fortificaticn Zie over de frontieren in de 18'c eeuw voorts Zwitser, 1991, pp. 22-23 Over de
fronticrsteden raadplege men: Spits, 1979, pp. 189-190. Ten laste van de gcncraliteit kwamen
de vestingwerken rond de steden in de meest bedreigde gewesten, Gelderland en Overijssel
Ook de vesting Deventer behoorde daartoe Over het frontier in het midden van de 18 e
eeuw zie: Bootsma, 1962, pp 203-230 Zie voorts: SAD Rep I, nr. 501-525, stukken betref
fende de garnizoenen der stad; Holthuis, 1993, ρ 45; zie voor de militaire geschiedenis van
Deventer verder het ongepubliceerde manuscript van J C. Hopperus Buma over Deventer
als garnizoensstad 1568-1968, aanwezig bij SAD en over de economische ontwikkeling Co
mg, 1976, pp 744-747
108 In de Republiek berustte de politieke macht bij de regenten: de leden van ridderschappen
en plattclandsvertegenwoordigingen, stadsraden, -meentes en -vroedschappen In die zin
wordt in dit boek het begrip 'regent' gebruikt. Meestal gaat het dan om leden van de Over
ijsselse ridderschap, de gezworen gemeente en de magistraat van Deventer, resp Kampen en
Zwolle, alsmede van de colleges die uit deze kringen werden samengesteld, met name op het
niveau van het gewest en de Unie Daarnaast staat het begrip 'patriciër' c q. 'patriciaat' als
een aanduiding voor de kring van regenngsfamilies en hun leden. De regenten lieten zich
voorstaan op hun positie als 'vaders' van het gemenebest, zodat het van 'pater' (vader) afgeleide woord'patriciër' (dat bovendien hermncringenn opriep aan de door hen bewonderde
Romeinse republiek) naar hun oordeel gepast was. Zie hierover: Streng, 1997, ρ 243.
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Roomse Rijk tekenden zich vredesinitiatieven af. Na complexe, maar voor de
Noordelijke Nederlanden voorspoedig verlopen onderhandelingen kwam in 1648
de Vrede van Munster tot stand. 109
De langverwachte vrede bracht de Republiek als geheel een nieuwe episode
van economische en culturele bloei. Bovendien maakte hij een einde aan de godsdienstoorlogen. Zoals eerder is uiteengezet" 0 had Deventer in de late Middeleeuwen bekend gestaan als een 'Keizerlijke Vrije Hanzestad' en een 'rijksstad',
was een 'keizerlijke stad' geen rechtens relevant begrip en stond daarentegen
haar karakter van 'Prinzipalstadt' binnen het Hanzeverbond niet ter discussie.
Maar in wezen was Deventer een Overstichtse prins-bisschoppelijke 'Territorialstadt', die wegens de notoire zwakte van het bisschoppelijk-landsheerlijke gezag
en haar positie in het Hanzeverbond onder de theoretische erkenning van het
oppergezag van de Rooms-Koning een grote mate van autonomie had genoten.
In dat opzicht was sprake geweest van een 'Vrije' stad die de positie van een klassieke 'Rijksstad' benaderde. Deze positie had Deventer gemeen met een hele
reeks Noordduitse steden, veelal ook Hanzesteden.'"
In de i6 d c eeuw, toen de centralistische, de stedelijke autonomie inperkende
tendensen van de 'Landesherrschaft' van de Habsburgse landsheren zich al sterker deden gevoelen, ging de stadsregering (begrijpelijkerwijze) zoeken naar een
juridische legitimatie, die ter verdediging van de stedelijke autonomie kon dienen. W a t lag meer voor de hand dan dat men die, naar analogie van wat diverse
andere 'Vrije' Noordduitse Hanzesteden (als Bremen en Hamburg) deden, zocht
in de status van 'Vrije Rijksstad? Qua hoge mate van autonomie leunde men als
'Vrije stad' toch al tegen de 'Rijkssteden' aan. De theoretische oftewel nominale
erkenning van het oppergezag van de Rooms-Koning c.q. keizer was praktisch
nauwelijks van betekenis of consequentie." 2
Ook slaagde Deventer er nog in de 16 e eeuw in, haar muntrecht (dat was gebaseerd op eerdere privileges van de Duitse keizer) erkend te laten blijven. Uit
dien hoofde behoorde zij als 'muntstand' tot de Niederrheinisch-Westfälische
log Zie voor wat in de Nederlanden de Vrede van Munster wordt genoemd· A Schindling,
Westfälischer Frieden, in: IIRG V, kol. 1302-1308; Roelofsen, 1991, pp 74-75, 78-81 Het
standaardwerk over de vrede van Munster is nog steeds. Poelhekke, 1948. Poelhekke begint
zijn werk met toevallig met het vertrek van de gezanten uit Deventer, de stad waar zijn
grootvader zo'n bi|zondere plaats had ingenomen; zie t.a.p., pp. 1-3. Zie over J J . Poelhekke:
BWN IV, pp 394-396 en over diens grootvader J. Poelhekke: Hogenstijn, 1991, pp 90-91,
97-98, 107, 139-140, 161 Zie voorts over de vrede· Smit, 1948 met op pp 30-60 de letterli|ke
verdragstekst- Stolleis, 1988, pp 225-226, alsmede: Moorman van Kappen, 1999B, passim. De
Nederlandse gezanten waren eind-1645 vanuit Deventer naar Munster vertrokken Prof Jacobus Fredcricus Gronovius had de heren er in het Latijn toegesproken (doch drie van de
acht gezanten lieten daarbij verstek gaan) Via Hengelo (waar de Overijsselse vertegenwoordiger Willem Rippcrda op het 'Iluys' resideerde) ging de tocht verder naar Munster. De
uitwisseling van de ratificatieoorkonden en de 'bezwering' van het traktaat volgden op 15
mei 1648 in de raadszaal van het stadhuis van Munster, sindsdien Vredeszaal geneten, zie:
Poelhekke, 1948, pp 495-501.
no Zie hfdst. 1.
m Zie voor het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie in deze periode: Conrad II, 1966, pp
22-31, 33-42 en over de rijkssteden, ibidem, pp 193-200, alsmede Ρ Eitel, Reichsstädte, inHRG IV, kol. 754-760, Isenmann, 1988, pp 107-108 De positie als 'Prinzipalstadt' komt
ook in hfdst. 1 en § 5 4 aan de orde
112 Zie hfdst. ι, alsmede Isenmann, 1979, ρ. ιοί e.v
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Kreis en daarmee viel zij op het stuk van haar muntrecht onder de jurisdictie van
het Heilige Roomse Rijk. Dat betekende overigens ook, dat Deventer zich dien
de te onderwerpen aan de controle op haar muntslag door het Rijk. T o t ver in de
e
tweede helft van de 17' eeuw bleef de stad haar contacten met de andere 'muntstanden' in de zojuist genoemde Kreis onderhouden: welhaast nog een eeuw na
3
dat zij deel van de Republiek was gaan uitmaken."
De voorbeeldfunctie van de grote Noordduitse steden inspireerde Deventer
zich, samen met de beide andere Overijsselse hoofdsteden, te richten naar het
beleid dat de regeerders van Hamburg in rijksverband voerden: 'de welcke sich
na gelegenheyt der sake nu als een Rijckstadt (...) gehoorich geacht ende gereputeert willen hebben'." 4 Een bezending in de jaren zestig van de ιό e e e u w naar het
keizerlijke hof te W e n e n om deze aanspraken te staven, leverde de steden echter
de verlangde bewijzen van hun status niet op." 5 Ook de bevestiging van de De
venter privileges door keizer Matthias in 1614 viel wat het praktische politieke
effect betreft bitter tegen." 6 Later in de ly'1' eeuw kwam het idee van de rijksstad
nog enkele malen ter sprake. Christoffel Bernhard van Galen, vorst-bisschop van
Munster, wilde zijn veroveringen in de Republiek (1672) veilig stellen en hoopte
daarbij steun te verwerven door de keizer te verzoeken, de steden Deventer en
Zwolle tot rijkssteden te maken. Van Galen zou dit nimmer hebben gedaan
wanneer die steden al erkende rijkssteden waren geweest. Enkele jaren later on
dernam de ridderschap een aanval op de pretenties van Deventer en Zwolle. H.
Brumanus, die in een geschrift een grote mate van stedelijke zelfstandigheid ver
dedigde, moest de ondeugdelijkheid van het rijksstadidee erkennen. T o e n ten
slotte in 1690 steden en edelen opnieuw botsten over hun positie binnen het
gewest kwam bij de lange 'Deductie' van de steden het argument van een rijksstedelijke status niet meer voor." 7
Niettemin bleef Deventer met graagte vasthouden aan haar gepretendeerde
positie. Niet alleen kon deze worden aangewend ter bescherming tegen de cen
tralistische tendenties van het Habsburgse bestuur, maar ook om daarna, tijdens
de Opstand, een 'onzijdige' positie te behouden met maximale zelfstandigheid
jegens de landsheer Filips II en de tegen deze rebellerende onderdanen. Onder
de Republiek tenslotte wilde Deventer met haar pretense status haar zelfstan
digheid ten opzichte van de Overijsselse Staten waarborgen en benadrukken.

113
114
115
116
117

Gropp, 2001, pp. 239-243 en m.n. p. 240
Citaat uit· Toe Boccop, 1862, p. n.
Reitsma, 1982, p. 88 Vgl Kalveen, 1974, pp. 4, 422 nr. 13-25.
SAD Rep I, nr 31; Tegenwoordige Staat III, 1801, p. 82, Tockcma Andreae, 1969, p. 12.
Streng, 1997, pp 238-239, over Van Galens actie· Den Tex, 1982, pp. 12, 185, 187; over het
geschrift van Brumanus. Brumanus, 1677, pp 7, 9, 10, over de 'Deductie' van 1690 Van Hatum IV, 1773, bijlage, pp. 132-168
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Schematische voorstelling van de samenstelling
van de stedelijke regering onder de Republiek
Acht 'straten' of'kluften'
Gezworen gemeente (meente)
Verkiezing op Petndag bij coöptatie
48 leden

'Kamer van sestienen'
Rekenkamer

ï

Achtenkamer
Ostagekamer
Nieuwe kamer

Verkiezing op Petndag (22 februari)

1
Vier secretarissen
klerken
schrijvers
kopiist
custos
vier roedendragers
vier uitnjders
vier lopende bodes

College van schepenen en raad
(schepenen en raden)
(magistraat)
12 schepenen
4 raden
De schepenen waren telkens twee
aan twee gedurende twee achtereenvolgende maanden per jaar
burgemeester ('heren in de tijd'),
de raden waren dit niet

Verkiezing
op
Petndag
•
door
schepenen
en raad
uit de
meente

Diverse functionarissen,
onder wie.
- kerkmeesters
- twee provisoren voor
elk gasthuis
- weesmeesters
(weeshuis)
- aalmoezeniers
(Huisarmenstaat)
- begijnenpaters
(opgeheven
vrouwenhuizen)
- weidegraven

1

Verdeling van nevenfuncties
(8 dagen na 22 februari)

D e 4 jongste schepenen en
de 4 raden kozen uit de
oudste schepenen.
- cameraar *
- Katen- en
Bisschopstollenaars
- timmermeester *
- hoofmeester *
- dijkgraaf Brixkamp

' rendanten

Magistraat koos zonder
beperkingen bij coöptatie
- ambtman Colmschate
- dijkgraaf c q. heemraden
waterschappen
- schout (verwaltet landgerecht)
- gedeputeerden naar
gewestelijke regering
- vermogensbeheerders ν m.
kapittel
- keurmeesters paarden
- weidegraven *

Rekening en verantwoording

Plenaire magistraat koos
tweetallen uit resp 8 oudste en I
jongste 'Raetpersonen'
(magistraatsleden)
- diverse opzichters
- artillenemeesters *
- straatmeesters *
- wegenmeesters *
- commissarissen echtzaken
- commissarissen burgerwacht
- overkerkmeesters
- curatoren scholen
- overprovisoren gasthuizen en
Huisarmenstaat
- reinmakers annex
marktmeesters

Dat alles nam niet weg, dat de vrede van 1648 voor Deventer het definitieve einde betekende als internationaal georiënteerde Hanzestad en de laatste - nominale - banden met het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie teloor deed gaan.
Het zou nog heel lang duren, voordat deze nieuwe en bescheiden rol tot alle geledingen van de Deventer samenleving was doorgedrongen." 8
Ondanks aanzienlijke sociale en economische veranderingen, was de Opstand een reactionaire revolutie geweest. In de bestuursorganisatie was de continuïteit groot." 9 In Deventer bleek dat onder meer uit het voortbestaan van de
meente en de magistraat, de burgerwacht, de gasthuizen, het Athenaeum en de
gilden. De invoering van de Nederduits-gereformeerde publieke religie betekende echter een fundamentele breuk met het verleden. 120 Een tweede breuk ervoeren de stedelingen als gevolg van het invoeren van het gewestelijke regeringsreglement in 1675. Deventer toonde zich weerspannig.' 2 ' Conflicten zouden volgen,
zowel tijdens als na het leven van Willem III.' 2 2
De politieke ontwikkeling in de stad in de i8 dc eeuw was, ook vóór de Patriottentijd, bewogen. H e t was, zoals nader zal worden besproken, een ontwikkeling die zich afspeelde in een periode van economische neergang. Aan het eind
van de i8 d e eeuw kwam daar een demografische crisis bij. T o c h had Deventer
meer te bieden dan ellende. De stad beschikte over een centrum van intellectueel leven in de vorm van een Athenaeum Illustre. Daar bestond niet alleen belangstelling voor het verleden, maar ook voor de actualiteit, met inbegrip van de
juridische en politieke aspecten daarvan.' 2 '

2.3

Het institutionele kader

2.3.1

Het derde stadrecht (1642)

De leden van de Deventer stadsregering waren zich ervan bewust, dat een stad
niet in de natuur te vinden is.' 24 De vormgeving van een stad is mensenwerk en in

118 SAD res. S&R 29 september en 1 oktober 1646, SAD Rep. I, nr. 652, stukken betreffende de
onderhandelingen over het sluiten van vrede tussen de koning van Spanje en de StatenGeneraal, 1646-1647; Nanninga Uitterdijk, 1896, pp. 38-54, Holthuis, 1993, pp. 196-197; Price, 1994, pp 224-226, Israel, 1996, pp 437-464, Groenveld, 1998, pp. 35-43; vgl. ook: Delfos,
1941.
119 De Monté ver Lorcn-Spmit, 2000, § 227, p. 268.
120

Zie § 2.3.3 alsmede § 2 4

121 SAD Rep. I, nr. 33, Register van deductie met bijbehorende stukken door de drie steden (. .)
aan de stadhouder-koning Willem III overgelegd tot verdediging van verschillende harer
voorrechten (...), 1690 Tegenwoordige Staat III, 1801, pp. 128-142
122
123
124
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Fruin-Colcnbrander, 1922, pp. 297-299
Zie ^ 6.3, resp. § 6.1.
BIJ de beschrijving van deze materie in dit boek is gekozen voor een tweezijdige benadering
M e t h o d i s c h is hiervoor aansluiting gezocht bij het m o d e r n e staatsrechtelijk handboek van
Van der P o t en bij de verhandeling van Fockema Andrcae over de Nederlandse staat onder
Republiek, zie Van der P o t , 1957, (b v. Afdeling I I I , hfdst I, ' V e r b a n d tussen organen en
functies', pp. 316-338), resp Fockema Andreae, 1969, (b ν T w e e d e bock, hfdst. 1, § 1, 'On
derscheid en verband der funkties', pp. 97-98). In deze werken worden enerzijds de organen
van de staat of de bestuursinrichting, anderzijds de functies van de overheidsorganen be-

de beleving van het stedelijk patriciaat was het zelfs een kunstwerk. Daar hoorde
een omvangrijke uiterlijke presentatie van het gezag bij, waarbij de heersende
maatschappelijke hiërarchie tot uitdrukking moest komen. H e t eigen stedelijk
recht en de eigen regelgevende bevoegdheid van de magistraat vormden één van
de voornaamste kenmerken van een zeer autonome stad zoals Deventer zich
voelde. ,25 Al vanaf 1560 had de Deventer gezworen gemeente met enige regelmaat bij schepenen en raad aangedrongen op een algemene herziening van het
toen bijna 75 jaar oude tweede stadrecht (van i486). De magistraat was echter
voorshands niet genegen om op dergelijke verzoeken in te gaan. Uiteindelijk zou
het nog tot 1642 duren eer een nieuw stadrecht zou worden vastgesteld. De Reductie had op dit trage proces geen invloed uitgeoefend. Dat was ook nauwelijks
te verwachten, gezien de grote continuïteit in het openbaar bestuur. 126 In sommige steden in de Republiek is het dan ook nooit gekomen tot een herziening,
systematisering en redactionele modernisering van het stadrecht.' 27
Slechts één onderwerp vroeg nadrukkelijk om een nieuwe regelgeving. T o t
de Reformatie namelijk was het huwelijk geheel een aangelegenheid van het canonieke recht geweest.' 28 In de overgangsperiode naar de Reductie vaardigde de
stad in 1582 een eigen, afzonderlijke (en tijdelijke) regeling van het huwelijksrecht
uit, zodat gereformeerden een burgerlijk huwelijk konden sluiten.129 De bestaande onvolkomen regelgeving bleef echter ook overigens om aanpassing vragen. De
stadsregering was daarvan wel overtuigd, maar zij had voorlopig heel andere zaken aan haar hoofd. Zo bleef het bij enkele partiële aanpassingen. 1 ' 0
Toen de staatkundige verhoudingen rustiger waren geworden, spraken schepenen en raad (op 1 februari 1621) uit, dat zij: 'voer lange jaeren in voerhebbens
gewesen, het Stadt boick tho revidieren und eenige puncten, met consent van die
geswaren gemienthe, the veranderen'. I11 Toch moest de gemeente bijna vier jaar
later opnieuw komen met de wens: 'dat het stadsboeck eens moge gereformeert
worden'. H e t antwoord luidde ditmaal: 'Schepen ende raedt willen ten iersten
hierop verdacht wesen." 32 Uiteindelijk duurde dat 'ten iersten' nog ruim vijftien
jaar. Na enig navragen in 1640 en 1641 kwam op 22 september van laatstgenoemd
jaar het bericht: 'het stadsboeck is verveerdiget'.' 33

125
126
127
128
129

130
131
132
133

sproken. Zie aangaande de Overijsselse stadsrechten. RAO, handschriften van de VORG,
nr. 4, aantekeningen over deze rechten.
Zie § 2 2.
Tegenwoordige Staat I I I , 1801, p p . 123-124; Streng, 2001, pp. 11-15.
Prak 1994, p. 58 (nt. 9). Zie voor stadsrechtrcformaties in de late Middeleeuwen en de 1 6 "
en 17 e eeuw: Isenmann, 1988, pp 83-84 en over de 'Stadtverfassung: ibidem, pp. 89-93. Vgl
R. Schulze, Reformation (Rechtsquelle), in. HRG IV, kol. 468-472.
Winhoff, 1559, onder I V .
S A D M A , nr. 136 E h e o r d n u n g der Stadt Deventer (1582), gepubliceerd in. Zeylstra, 1934 Z i e
over h e t d o o r w e r k e n van h e t canoniek recht in h e t huwelijksrecht na de hervorming. V a n
A p e l d o o r n , 1925, p p 195-200; Schilling, 1980, p p . 223-228; D e M o n t é ver Loren-Spruit,
2 0 0 0 , S 237, p p . 277-278.
Van Vloten, 1866, ρ 184.
SAD concordaat 1 februari 1621.
Ibidem, 10 d e c e m b e r 1624
Ibidem, 22 s e p t e m b e r 1641
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H e t ontwerp van het nieuwe stadrecht was van de hand van cameraar dr. Jellys
Nilant. Zijn concept ging eerst naar een commissie ad-hoc uit de magistraat' 34 en
vervolgens naar de gezworen gemeente.' 15 Zowel de commissie als de meente
kwamen met wijzigingsvoorstellen.' 36 De magistraat nam de voorgestelde veranderingen in de tekst op en stelde het herzien stadrecht definitief vast in zijn vergadering van 30 maart 1642, een besluit dat vervolgens werd 'gepubliceerd ende
metter kloeken afgelezen'.1'7
De handgeschreven editie wordt in het Deventer Stadsarchief bewaard, terwijl in 1644 een gedrukte versie verscheen onder de titel: 'Rechten Ende Gewoonten der Stadt Deventer'. 1 ' Over de formulering van de titel van het boek
had de stadsregering zich expliciet gebogen en vervolgens een besluit genomen:
in de titel moest tot uitdrukking komen, dat de nieuwe uitgave naast regels, die
vanouds in het geschreven recht voorkwamen, óók op schrift gesteld gewoonterecht bevatte.' 39
Het opnemen van gewoonterecht in het stadrecht paste geheel in het karakter van de vele z.g. gereformeerde stads- en landrechten uit de i7 dc en de i8<le
eeuw (waartoe ook het Overijsselse Landrecht van 1630/1724 behoorde). De gereformeerde rechten waren mede bedoeld om wat nog restte aan lokaal en regionaal 'costumier' recht veilig te stellen voor verdringing door het onstuitbaar opdringende 'geleerde' recht, dat het juristendom bij voorkeur toepaste. Dit proces
werd bevorderd door de steeds invloedrijkere rol die romanistisch geschoolde
juristen vervulden in het openbaar bestuur en de rechtspraak.' 40 Tot deze Romeinsrechtelijk geschoolde juristen behoorde de zojuist genoemde Jellys Nilant
J[uris] Uftriusque] D[octor}, de ontwerper van het Deventer recht. Ook de
meeste van zijn medecommissieleden hadden een universitaire rechtenstudie
gevolgd. Alleen al een terminologische vergelijking tussen de tekst van het tweede en het derde stadrecht wijst dat uit: de bij de voorbereiding van de 'reformatie' betrokken juristen hebben de nodige, aan het 'geleerde' Romeinse recht
ontleende termen in het derde stadrecht geïnsereerd. Dat feit vormt een duidelijke illustratie van de niet meer weg te cijferen rol, die juristen ook in zaken van

134
135
136
137

SAD res.. S&R 3 november 1641. Zie ook· SAD R e p I, nr 2; Van D o o r m n c k , 187c.
SAD concordaat 14 december 1641
Ibidem, 15 februari en 24 maart 1642
SAD res. S&R 30 maart 1642. De magistraat bracht de medewerking door de meente aan de
besluitvorming (iets waartoe laatstgenoemd orgaan gerechtigd was ingevolge het stadsrecht
van i486) expliciet tot uitdrukking in het voorwoord bi) de gedrukte versie van het in 1642
vastgestelde stadsrecht, waarin staat dat schepenen en raad ' m e t gcvolgh der Gesworene
G e m e e n t e ' het stadsrecht 'op 't nieuwe h e b b e n doen instellen': R e c h t e n Ende Gewoonten,
1644, voorwoord
138 SAD R e p I, nr. 1, g e d r u k t ' T o t Deventer, By Nathanael Cost, D r u c k e r ordinaris der F.d.
M o g H e e r e n Staten van Over-Yssel A n n o 1644'. N a a r dit Stadsrecht w o r d t hierna verwezen onder vermelding van achtereenvolgens Romeinse n u m m e r s van het deel en de Arabische nummers van de titel, resp het artikel Zie voorts- R A O , handschriften van de V O R G ,
nr 263, afschriften van Deventer stadsrechten, alsmede ibidem, nrs 872-890, diverse uitgaven
van deze rechten vanaf de 17 c eeuw.
139 SAD res. S&R 29 december 1643.
140 M o o r m a n van Kappen, 1991, pp 142-143, 155
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wetgeving waren gaan spelen en die met zich bracht, dat ook dit 'verschriftelijkte' gewoonterecht sporen van geleerdrechtehjke beïnvloeding vertoonde.' 4 '
De gedrukte editie van het derde stadrecht begon met een verklaring over de
betekenis van de herziene regelgeving, zoals bij de uitgave van veel zogenaamde
gereformeerde stad- en landrechten gebruikelijk was. Deze inleiding maakte
melding van 'vele donckerheden, mis-duydingen, ende verscheyden verclaringen'
die hadden geleid tot tal van rechtszaken. Nieuwe regels die bij de burgers niet
bekend waren, hadden eveneens tot onzekerheid geleid. H e t nieuwe recht gaf
voor de toekomst: 'een vaste onverbrekelicke Wet'.
De uitgave van het derde stadrecht' 42 kende een oplage van tweehonderd
exemplaren. Alle leden van magistraat en meente ontvingen van stadswege een
exemplaar en het restant bewaarden de secretarissen op het stadhuis voor toekomstige gebruikers.' 43 Sommige van die gebruikers lieten hun exemplaar met
blanco bladen doorschieten en in perkament binden. O p de tussengevoegde pagina's noteerden ze aanvullingen, wijzigingen en jurisprudentie.' 44
Het stadrecht van 1642 was, evenals dat van i486, verdeeld in vier delen, onderverdeeld in titels (hoofdstukken). H e t eerste deel handelde over de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de regering, de verschillende soorten
van burgers en hun rechten, alsmede over het rechtsgebied van de stad. Het
tweede deel handelde voornamelijk over civiel procesrecht, het derde over materieel privaatrecht, het vierde tenslotte over strafrecht.
De Deventer advocaten en procureurs ('Procuratoren') waren gehouden 'sich
te reguleren na deser Stadsrechten, willekeuren, plebisciten, privilegiën ende oude gewoonten' en bij gebreke van deze naar 'de beschrevene keyserlicke rechten',
een bepaling waaruit impliciet blijkt, dat het geleerde 'ius commune' ook te Deventer subsidiaire rechtskracht verworven had.' 45

2.3.2

De Deventenaren

Vanouds kende Deventer twee soorten bewoners: ingezetenen en burgers.' 4 ''
Eerstgenoemden hadden zich met toestemming van de magistraat in de stad ge-

141 Bij wijze van voorbeeld zij gewezen op de artikelen: II 18.3, III.1 17, III.1 29, III.4.2, III 4 11,
III.4 13-14 en III 7 1 Zie ook Van der Ven, 2003, ρ ji, die erop wi]bt, dat het stadrecht van
Zwolle en Deventer bewerkingen vormen van het Overijsselse Landrecht
142 Zie voor een samenvatting van de inhoud van het derde stadsrecht- Ilouck, 'De Inrichting',
pp 18-27, z l e verder. Lugard, 'Lof van Deventer', p. 66; Van Doorninck, 1875, geeft de na
men van de makers van het stadsrecht.
143 SAD res. S&R 10 juni 1643.
144 Dergelijke geannoteerde versies in SAD collectie Dumbar, nrs. 2, 5, 6 , 7. Vgl. ook· ibidem,
nr. 8, een bundel notities in handschrift
145 Rechten Ende Gewoonten, 1644, III.11.3. Ook op andere plaatsen verwijst de stadsrechtreformatie van 1642 (uitgegeven 1644) naar de 'Roomse wetten' of'keyserlicke rechten'
146 Zie over het ingezeten- en burgerschap in het algemeen: Nicholas, 1971, pp. 33-35, Κ Kroeschell, Burger, in HRG I, kol. 543-553, Isenmann, 1988, pp. 93-102. Zie voor een vergelijking
tussen het burgerschap van Deventer en dat in andere steden. Prak, 1999, pp. 35-36.
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vestigd zonder het burgerrecht te verwerven. Zij mochten geen handel drijven en
mochten vanaf 1464 de stadsweiden niet gebruiken.' 47
De burgers onderhielden een inniger band met hun stad dan de ingezetenen.
H e t burgerschap van de stad bood het voornaamste kader voor identificatie, belangrijker dan de binding met het gewest en de Republiek als geheel. De burgers
genoten vrije koophandel en de Deventer tolprivileges en mochten tot 1545 allen
de stadsweiden gebruiken. In laatstgenoemd jaar differentieerde de regering het
burgerschap, waarvoor toen veel belangstelling bestond. Het aantal gebruikers
van de weiden dreigde daarom te hoog te worden. Een onderscheid werd gemaakt tussen groot- en kleinburgers. Eerstgenoemden bleven gerechtigd tot het
gebruik van de stadsweiden (vandaar ook: grasburgers' 48 ), laatstgenoemden (ook:
halfburgers) bezaten dat recht niet. Het verschil kwam niet alleen tot uitdrukking in de toekenning van meer of minder rechten, maar ook in een hogere c.q.
een lagere koopprijs. In andere opzichten bestond tussen de positie van beide
categorieën sedert 1545 geen verschil. O m schepen of raad te worden, moest de
kandidaat ten minste zes jaren 'een beseten Burger' zijn.'49 Een tweede onderscheid zou zich voordoen vanaf 1560, toen het Burgerweeshuis werd opgericht en
uitsluitend voor wezen van grootburgers werd opengesteld. ISO
Het grootburgerschap bood een publiekrechtelijk gebruiksrecht op de weiden, die eigendom van de stad waren (hoewel sommigen tot in de 19' e eeuw beweerden dat de eigendom berustte bij de gezamenlijke grootburgers en het gebruik een privaatrechtelijk karakter droeg). Het grootburgerschap werd niet alleen door koop, maar ook door geboorte en door schenking verkregen. Ook in
andere steden zoals, om langs de IJssel te blijven, Doesburg, Zutphen en
Hattem, kwamen dergelijke weiden voor.' 5 '
Aanvankelijk verkregen alle te Deventer uit een wettig huwelijk van burgers
of ingezetenen geboren kinderen het (ongesplitste) burgerrecht. Zelfs na de differentiatie in een groot- en een kleinburgerschap bleef dit nog enige tijd zo.' 52
Omdat deze splitsing was gericht op een verkleining van het aantal grootburgers,
volgde in 1576 een beperking in het toekennen van het grootburgerrecht tot de
kinderen van (alle) burgers (dus niet meer van de ingezetenen)' 53 en in 1620 tot
Dumbar, 1732, p. 21; Tegenwoordige Staat I I I , 1801, ρ 125, Kronenberg, 1902, p p 31-32. Vgl.
Conrad I I , 1966, pp.198-199; M o o r m a n van Kappen, 1986 (met vergeli|kend Nijmeegs mate
riaal), Van Boven, 1999 (met vergelijkend U t r e c h t s materiaal), alsmede Fockema Andrcae,
1885, p p 30-53 (over burgers) c q. 53-58 (over inwoners en vreemdelingen)
148 D e term 'grasburgers' kan zeer verschillende betekenissen hebben. T e I larderwijk waren h e t
de 'buitcnburgers' die zich met t o e s t e m m i n g van de magistraat buiten de stad gevestigd
hadden, zie. M o o r m a n van K a p p e n , 1999Λ, pp. 40-41. Elders was h e t een synoniem voor
stadsboeren. zie hierna
149 R e c h t e n Ende G e w o o n t e n , 1644,1.i 7
150 Ibidem, I 3 1-4; Tegenwoordige Staat I I I , 1801, pp. 124-126; H o u c k , 1901, p p . 2-6, Kronen
berg, 1902, p p 33-35, Ketelaar, 1978, pp. 166-167; Hogenstijn, 1994, p. 32, idem, 2001, passim;
zie ook Acquoy, 1901; Lugard, 'Lof van Deventer', p p 66-67, alsmede· S A D Rep I, nr. 95
'Burgerboek' (. ) h o u d e n d e de verlening van de grote en de kleine burgerschap d e r stad,
1596-1719 en 1720-1863, met ibidem, 96, register 1596-1702
151 Fockema Andreae, 1950, p. 113; Slicher van Bath, 1977, p. 24, Nicolaus Grass, Weidegerechtigkcit, in. H R G V, 1214-1215.
152 Kronenberg, 1902, ρ 35.
153 SAD concordaat 13 januari 1576
147
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54

uitsluitend kinderen van grootburgers.' Aan de eis van het te Deventer geboren
zijn hield de stad ogenschijnlijk streng de hand. Wie binnen het stadsschependom, maar buiten de vesting ter wereld was gekomen, moest het recht ontberen.
Hij of zij behoorde tot de 'vaste' inwoners van het schependom ofwel de 'stads1
vrijheid', zoals daar gevestigde boeren. " In de beslotenheid van de raadszaal ga
ven leden van regeringsfamilies elkaar echter zo nodig dispensatie van de aange
haalde eis, bijvoorbeeld wanneer zij met hun hoogzwangere echtgenote 's zomers
56
naar hun buiten de stadsvrijheid gelegen buitengoed vetrokken.' Kinderen van
ouders die in dienst van de stad tijdelijk elders moesten verblijven, verspeelden
57
hun recht echter niet.' Buitengewone burgerzin gaf aanleiding om ad hoc van
de regels van het stadrecht af te wijken (hoewel het stadrecht zelf niet in de mo
5
gelijkheid van een dergelijke afwijking voorzag).' "
Koop van het grootburgerschap is al aanwijsbaar in de oudste cameraarsrekening (1337), werd geregeld ter gelegenheid van de hierboven genoemde uitsplit
sing van het groot- en kleinburgerschap in 1545 en kwam ter sprake bij het ver
hogen van de prijs. Deze bedroeg in 1545 zes goudguldens voor het klein- en
twaalf goudguldens voor het grootburgerschap. H e t stadrecht van 1642 stelde
deze bedragen - na een aantal eerdere tussentijdse verhogingen - uiteindelijk op
twaalf, resp. driehonderd goudguldens.'^
Korting tot de helft van de prijs was voorzien voor wie als 'Inkomelinck een
volle Burgers dochter ofte weduwe quame te trouwen'.' 6 0 Extra betaling was
154

Ibidem, 2 mei 1620; t e n o n r e c h t e d a t e e r d e R e c h t e n E n d e G e w o o n t e n , 1644 (I.3.4) dit con
cordaat o p 1618; zie ook Kronenberg, 1902, p p 36-37, ibidem, bijlage 1 (145-147).
155 R e c h t e n E n d e G e w o o n t e n , 1644, I, 3.4, S A D res. S&R 13 mei 1661; zie voor een casus be
treffende h e t Pothoofd (dat werd geacht buiten de vesting te liggen) D u m b a r , 1732, p. 21, nt
T e D e v e n t e r n o e m d e m e n h e t gebied binnen h e t stadsschependom, maar buiten de vesting,
de stadsvrijheid. Zie b.v Tegenwoordige Staat I I I , 1801, p. 94 Elders is het begrip 'buiten
burgers' o f ' b u i t e n p o o r t e r s ' g e b r u i k e l i j k Vgl. voorts. Κ Kroeschell, Bannmeile, in : I I R G I,
kol. 315-316; ibidem, Burger, in. ibidem, kol. 543-553, alsmede· W . E h b r e c h t , Pfahlbürger, in,
ibidem, I I , kol. 1652-1656
156 S A D res. S&R 25 augustus 1780 biedt hiervan een voorbeeld. Burgemeester mr A J W e e r t s
had m e t zijn e c h t g e n o t e Eva Alexandnna W e n t h o l t de benauwde stadswoning o p de Brink
(nu nr 68) verwisseld voor het b u i t e n g o e d Brinkgreven, dat W e e r t s van zijn vader had
geërfd Eva behoefde de spoedig verwachte g e b o o r t e van een kind niet binnen de stad af te
wachten, want de kleine werd geacht binnen Deventer te zijn geboren. H e t stadsrecht bood
voor een dergelijke dispensatie geen enkele grond. M r A J W e e r t s zou zich als Patriot leren kennen. In de jaren 1790-1794 betaalde hij mee aan het fonds t o t steun d o o r kapitaalkrachtige Patriotten aan noodlijdende geestverwanten Zie hierover § 8.1.
157 S A D res. S&R 21 januari 1690 Zo m o e s t de a m b t m a n van het kapittel dr Boele beroepshalve te Zwolle wonen, o m daar de goederen en rechten van het kapittel te beheren Zijn kleine
D e r c k en A n d n e s waren te D e v e n t e r geboren en behielden hun recht, eventuele t o e k o m s t i ge broertjes en zusjes zouden het in het k r a a m b e d te Zwolle verwerven Eenzelfde regeling
gold voor de kinderen van Everhard J o r d e n s , schout van B a t h m c n en die van J a n van Suchtclcn, schout van Olst. In beide gevallen woonde het gezin van de schout in diens ambtsgebied
158 S A D res. S&R 22 februari 1683. Zo werd aan Wilhelmina en Izabella Jansz , dochters van J a n
H e r m z . Muller, het burgerschap toegestaan 'alsof zij beiden m deze stad g e b o o r e n waren'.
I lun vader had na zijn vertrek uit D e v e n t e r naar Diepenveen (waar de meisjes waren geboren) namelijk onverplicht de burgerwacht en andere lasten o p zich g e n o m e n . Zie: H o g e n stijn, 2 0 0 0 , p . 14.
159 Zie b.v. voor de eerste verhoging (naar tien, resp dertig goudguldens)· S A D c o n c o r d a a t 2
juni 1564

160 SAD concordaat 14 januari 1782, met verwijzing naar eerdere besluitvorming in 1602 en naar
het stadsrecht; Rechten Ende Gewoonten I. 3.5.
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daarentegen vereist voor wie als koper meer kinderen dan een enige of oudste
zoon in het weiderecht wilde laten delen: hij betaalde vijftig goudguldens voor
elke zoon en de helft van dat bedrag voor elke dochter.' 6 ' Ook hier gold een reductie van 50% voor de kinderen van een burgerdochter of -weduwe. Tenslotte
introduceerde de stad de regel, dat wie eerst het klein- en daarna het grootburgerschap kocht, de koopprijs van eerstgenoemde kwaliteit mochten verrekenen
met die van laatstgenoemde.' 62
Over het schenken van het burgerrecht zweeg het stadrecht. Niet zelden
ging de regering hier echter toe over. Dat gebeurde steeds terwille van nietburgers die tot een stedelijk ambt werden geroepen, zoals gereformeerde predikanten, professoren aan het Athenaeum Illustre, rectoren van de Latijnse School
en musici. T o t deze laatsten behoorde bijvoorbeeld de organist van de Grote
Kerk, die tevens beiaardier was.103
De verlening van het burgerschap ging met enig decorum gepaard. Een
nieuweling moest 'met sijn eygen geweer aan het Raedthuys' verschijnen en verklaren 'het selve hem toe te behoiren'. Bovendien moest hij twee brandemmers
dragen. Aldus toegerust legde hij in handen van de cameraar de burgereed af.'64
H e t type geweer dat de burgers moesten dragen was vastgesteld ('van Staaten
calibre'). De bussemakers (geweermakers, geschutgieters) mochten geen andere
modellen verkopen.''" 1 Op die wijze verzekerde de stad uniformiteit in de bewapening van de burgerwacht.
H e t stadrecht sloot landbouwers van het burgerrecht uit. Deze bepaling was
vooral gericht op de vele stadsboeren (te Deventer 'wortelboeren' genaamd). Zij
bezaten hun woning en bedrijf binnen de veste en hun landerijen daarbuiten. De
stad vreesde dat zij het grootburgerrecht uitsluitend zouden verwerven om een
goedkope weide voor hun vee te hebben.' 66 Met deze bepaling werd echter veelvuldig de hand gelicht en uiteindelijk was zij een dode letter geworden.' 6 "
De vroegere uitsluitingscategorie van Hollanders handhaafde het stadrecht
van 1642 niet. Zij maakten met de Deventenaren op basis van gelijkwaardigheid
161 SAD res. S&R 22 mei 1699
162 Ibidem, 22 juli 1777 Een dergelijke korting en verrekening waren bijvoorbeeld van toepassing
op de te Almelo geboren, maar op de Deventer Brink wonende wijnkoper Gerrit Schimmelpennmek, die was gehuwd met de 'volle burgcres' Ilermanna Koolhaas. Bij aankoop van het
grootburgerrecht betaalde hij vanwege de hoedanigheid van zijn echtgenote slechts de helft
Bovendien mocht hij de eerder voor het kleinburgcrschap betaalde bijdrage aftrekken en
was zijn oudste zoontje Gerrit jr. door deze transactie mede grootburger geworden Op dat
moment (1759) was het jongere zoontje Rutger Jan er nog niet, zodat deze latere raadpensionaris van de Bataafse Republiek door geboorte (op 31 oktober 1761) van rechtswege grootburger kon worden (Rutger Jan, die als jeugdig student uit Deventer naar Leiden vertrok,
zou zijn recht overigens nimmer uitoefenen) Zie over hem § 4.2.2) SAD res S&R 6 juli
1759. Óp Petri 1787 werd Gerrit Schimmelpenmnck lid van de Patnotse gezworen gemeente
voor de Bergstraat.
163 Zie b.v. voor de aanstelling van organist en beiaardier J.W F Bohler, die uit Duitsland afkomstig was, SAD res S&R 10 maart 1732 en Hogcnstijn, 1983, ρ gì
164 SAD concordaten 14 december 1658 en 8 februari 1681.
165 SAD res. S&R 24 augustus 1674
166 SAD concordaten 2 mei 1620, 21 september 1630, 11 maart 1631, 11 februari 1634; Rechten
Ende Gewoonten, 1644,!. 3 6 Naar verluidt is het woord 'wortclbocr' afkomstig van de gelige wortels die zij 's winters hun koeien in de stal voerden
167 SAD concordaten 13 april 1649 en 20 september 1666.
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(de Hollanders zullen het zelf eerder als meerderwaardigheid hebben ervaren)
deel uit van de Unie. Wel sloot het stadrecht kandidaat-burgers op godsdienstige
gronden uit, met name de aanhangers van 'papistische superstitiën'.' 68
Vervolgens had de stad geregeld op welke wijzen het burgerrecht verloren
ging. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij degene die tot schepen, raad of gemeensman
was gekozen, zijn benoeming weigerde te aanvaarden en vervolgens de stad ontvluchtte.' 69 Voorts verviel het burgerrecht van degenen die de stad in oorlogstijd
hadden verlaten en die niet waren teruggekeerd binnen de door schepenen en
raad gestelde termijn.' 70 Ook deze bepaling kon worden teruggevoerd op de penibele situatie waarin de stad zich na de Reductie bevond. Angst bestond toen
voor een verdere leegloop, zeker wanneer krijgsgeweld opnieuw zou losbarsten.
Verder raakte een burger zijn recht kwijt wanneer hij buiten de stad recht ging
zoeken tegen een medeburger of ingezetene van de stad met voorbijgaan van de
jurisdictie van de eigen magistraat, vervolgens als hij borg ging staan voor een
vreemdeling en tenslotte als hij zich schuldig maakte aan bepaalde misdrijven, als
overspel en koppelarij.' 7 ' Een concordaat voegde later nog bankroetiers aan dit
lijstje toe.' 72 In al deze gevallen was het verlies onherroepelijk.
Anders verging het een burger die één jaar, zes weken en drie dagen buiten
de stad woonde. Ook hij verloor zijn recht, maar bij latere terugkeer kon hij het
na een jaar inwonerschap van rechtswege hernemen.' 71 Vergelijkbaar was de situatie van een grootburgeres die haar recht verloor door te trouwen met een nietgrootburger en die het, weduwe geworden en te Deventer woonachtig, eveneens
van rechtswege herkreeg.' 74
Het had wellicht voor de hand gelegen, dat het grootburgerrecht in de Patriottentijd of door de Bataafse Revolutie zou zijn afgeschaft. Een recht waarin de
ene stadsgenoot deelde en de andere niet, leek voor die bewegingen ondenkbaar.
Toch verdween het niet en werd het zelfs niet eens ter discussie gesteld.' 75 ledere
grootburger was voortaan gerechtigd om drie (melkgevcnde, althans drachtige)
koeien, een stier en een ruin (besneden hengst) op de weiden te brengen of, zoals
het werd genoemd: op te drijven.'"6 Weldadige instellingen, enkele rentambten
en bedrijven plachten in eigen beheer boerderijen te exploiteren. Ook zij genoten het weiderecht en wel voor grotere aantallen dieren dan individuele bur-

168 Ibidem, 15 juni 1608 (over Hollanders), resp Rechten Ende G e w o o n t e n , 1644, I. 3.8 (inzake
katholieken)
169 Rechten Ende G e w o o n t e n , 1644,1. 5, 10
170 Ibidem, 1644, I 3 n
171 Ibidem, 1644, I 3 rebp 4, 25, 33, 34, 35.
172 SAD concordaat 16 o k t o b e r 1683.
173 Rechten Ende Gewoonten, 1644,1 3> 9
174 Ibidem, 1644, I 3,10
175 Zie voor een behandeling van de voorwaarden die aan het weiderecht verbonden waren:
Kronenberg, 1902, pp. 35-56, zie ook· Jordens, 1862, met name pp. 12-36
176 SAD R e p I, nr 128, 'Register van o p b r a n d i n g ' (d.i het m e r k e n van de dieren met een
brandmerk), 1600-1812, SAD concordaat 31 januari 1612 en res S&R 22 mei 1722; Rechten
Ende Gewoonten, 1644, I 7. 14-16; Kronenberg, 1902, pp 57-67, met nadere eisen die aan de
dieren werden gesteld
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gers.' 77 Na de Bataafse Omwenteling zouden de aan het (groot)burgerrecht verbonden politieke rechten teloor gaan, maar het genot van het weiderecht zou
nog lang blijven voortbestaan en tot 1866 te koop blijven.1^

2.J.3

De magistraat en de gezworen gemeente

Na de Reductie probeerde de stadsregering, rekening houdend met de nieuwe
politieke werkelijkheid, zoveel mogelijk te functioneren als tevoren. Voor het
herstel van de stad was immers een krachtig bestuur onmisbaar. De schade na
(en als gevolg van) de 'dertien ongeluksjaren' (^yS-^gi)' 7 9 had het maatschappelijk leven ter stede volkomen ontwricht. Bij een in vergelijking met voorheen
economisch veel beperktere betekenis van de stad kon deze volstaan met een in
omvang kleinere regering. H e t was daarenboven bijna onmogelijk, voldoende
kandidaat-regeringsleden te vinden die voldeden aan de aan hen te stellen eisen.
Veel capabele en draagkrachtige bestuurders hadden de wijk naar elders genomen, de overblijvenden werden in beslag genomen door de zorg voor eigen belangen en goederen en de nieuw gestelde eis, dat kandidaten gereformeerd moesten zijn, beperkte hun kring nog aanzienlijk verder.
In die situatie won prins Maurits advies in van de Staten van Overijssel en
nam hij, de veroveraar, eenmalig het heft in handen. Hij bewerkstelligde het
handhaven van het aantal schepenen op twaalf, het verminderen van het getal
van de raden van twaalf naar vier en van het aantal straatschepenen van drie naar
twee.' 80 De omvang van de gezworen gemeente ging van 96 leden (twaalf uit elk
van de acht straten) naar 32 (vier per straat), later naar 48 (dus zes per straat). Tot
het eind van de Republiek zouden die getallen ongewijzigd blijven.l81
H e t in 1642 vastgestelde stadrecht' 82 opende met een bepaling over de samenstelling van de regering die de getalsverhoudingen na de Reductie weerspiegelde:
'De regieringc der Stadt Deventer ende bedieninge der ]ustitie, bestact bij twaalf schepenen ende vier raden, dcwelcke jaerlicx op dach Petri door de ge^wooren gemeente
gekozen worden.'

177 Zie voor een nauwkeurige opgaaf· Rechten Ende Gewoonten, 1644, I, 7, 10, Kronenberg,
1902, pp. 68-80, vgl ibidem, pp 88-89, 93"94
178 Kronenberg, 1902, pp 110-111
179 Zie hfdst. 1.
180 Verkleining van de regering kwam ook in de andere Overijsselse hoofdsteden voor Zo ging
Zwolle onder de Republiek van twaalf schepenen en twaalf raden naar acht van elk van beide categorieën. Te Kampen daalde het aantal van twaalf schepenen naar tien, het getal raden van zes naar vier (waarna deze aantallen nog enkele malen werden veranderd)
181 SAD res. S&R 4 juni 1591, concordaat 18 februari 1592, Tegenwoordige Staat I, 1781, p. 123;
ibidem, III, 1801, pp. 122-123; Houck, 1901, ρ IJ; Houck, 'De Inrichting', ρ i8, Kronenberg,
1950, ρ 89; Nalis, 1991, pp 8-11 met een nadere - en de meest recent gepubliceerde - toe
lichting Vgl. Prak, 1994, pp 61-63 Zie verder RAO, handschriften van de VORG, nr 866,
aantekeningen van Gerhard Jordens over de stadsregering, ca. 1760
182 Zie over het stadsrecht van Deventer in het algemeen hfdst. 1 en § 2.3.1, alsmede Dumbar,
1732, pp. 51-70; Tegenwoordige Staat III, 1801, pp 89-193, Houck, 1901, pp 9-15, Houck,
'De Inrichting', pp. 2-27; Te Brake, 1977, pp. 100-101.
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Volgens de letter van het stadrecht zou de regering derhalve uitsluitend bestaan
uit schepenen en raad. In de praktijk werd de gezworen gemeente echter soms
ook tot de 'Regieringe' gerekend. Zo sprak Dumbar over 'de twee ligchamen van
stads Regering'.' 84 Opvallend in vergelijking met sommige andere steden is het
ontbreken van een geformaliseerde rol van de gilden in de samenstelling van de
Deventer stadsregering. Alleen in de roerige jaren omstreeks 1700 en in de Patriottentijd zouden gilden zich nadrukkelijk inlaten met de verkiezingen, zonder
dat dit overigens leidde tot het toekennen van een geformaliseerde plaats in het
gereformeerde stadrecht. l85
H e t stadrecht ging ervan uit, dat de acht 'straten' (de wijken waarin de stad
al in het landsheerlijk tijdperk was verdeeld) aan de basis stonden van het openbaar bestuur. Het stadrecht bepaalde over deze straten (afgezien van de vereisten
voor het passief kiesrecht) echter vrijwel niets. Ze vormden een informele, maar
niet onbelangrijke component in de regering. I Iet bestuur van de straten bestond
uit die leden van de magistraat, die tevens de functie van straatschepenen vervulden en enige vertegenwoordigers van de meente, die uit de desbetreffende wijk
afkomstig waren. 'Afkomstig' moet in dit verband wel als betrekkelijk worden
gezien, want de heren van het straatbestuur konden de facto in een andere wijk
wonen dan m die, welke zij werden geacht te vertegenwoordigen.
Bij toeval zijn enkele 'straatwetten' bewaard gebleven. Hieruit blijkt, dat de
twee leden uit de magistraat en de vier uit de gemeente die het aanging, als
'straatheren' periodiek bijeen kwamen. Zij bespraken de belangen van hun wijk
en die van henzelf als regeringsleden. Spijs en drank veraangenaamden het samenzijn. Bij het niet naleven van de verplichtingen die voortvloeiden uit het
stadrecht, bij de verkiezing tot ambten, bij vrolijke familiegebeurtenissen, bij
onbetamelijk gedrag en bij het ontvangen van een erfdeel van betekenis moesten
de straatbroeders een bijdrage betalen aan de kas van de wijk c.q. hun ambtgenoten op wijn tracteren. Die kas was met name bedoeld om de vergaderingen op
een aangename wijze te doen verlopen. Een delegatie uit de straat woonde de
begrafenis van straatbroeders en van hun echtgenoten bij. In hoeverre de toenemende spanningen tussen magistraat en meente in colleges als die van de straatheren doorwerkten is, bij gebrek aan materiaal, niet vast te stellen.' 6 Ook is niet
na te gaan, of en in hoeverre de leden van de meente zich lieten 'voeden' door
voorstellen uit hun 'straat' of b.v. uit de gilden of de burgerwacht. Naarmate de
regering zich steeds meer voor externe invloeden afsloot, zal hier steeds minder
sprake van zijn geweest.
183

R e c h t e n E n d e G e w o o n t e n , 1644, I, 1.1. D e inhoud van de begrippen 'politie en justitie'
k o m t nader aan de orde in § 2.4.1.
184 Tegenwoordige Staat I I I , 1801, p. 115. zie ook het naschrift bij de proloog van de in 1644
g e d r u k t e editie van het stadsrecht (ongepag.) 'Als wanneer de Regieringc deser Stadt bestünde uyt navolgende persoenen des Rades ende van de Geswoorene G e m e e n t e ' , waarna de
namen van alle leden van de beide colleges volgen. Zie over Dumbar. § 6.2.2.
185 Zie over de gilden onder de Republiek. Coing, 1976, pp. 749-753.
186 W e t t e n van de N o o r d e n b e r g s t r a a t uit 1625 (deels), 1658 en 1692, m e t tussentijdse wijzigingen en van de Bisschopstraat uit 1698 met wijzigingen uit 1704 (en reglement op de gezworen gemeente) in: Van Doorninck, 1879,185-210.
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W i e 'keurbaar' wilde zijn in de gezworen gemeente moest drie jaar in het bezit
zijn van het burgerrecht'" 7 en belijder van de publieke religie.1"8 H e t stadrecht
sloot riddermatigen niet van het lidmaatschap van de meente uit, maar in de
praktijk was het aantal adellijke gemeenslieden gering. W i e benoemd was doch
vervolgens weigerde om in de meente zitting te nemen, moest per keer vijftig
oude schilden boete aan de stad betalen.'" 9 Niet verkiesbaar waren degenen die
door een misdrijf hun eer hadden verloren, evenmin horigen, mannen van onechte geboorte of zij die aan doodslag schuldig waren. Binnen één straat kon de keuze niet vallen op vader en zoon of schoonzoon, stiefvader en stiefzoon of op twee
zwagers. Wanneer tijdens een zittingsperiode alsnog een dergelijke verwantschap
zou ontstaan, dan zou loting uitmaken wie zitting bleef houden."' 0
Ieder van de acht straten leverde een gelijk aantal leden aan de gezworen
gemeente. De belangrijkste taak van de meenslieden was de jaarlijkse verkiezing
op Petri (22 februari). Dan vulden zi) (bij coöptatie) hun eigen college aan en kozen zij bovendien de leden van de magistraat.' 9 ' O m binnen de straat staken van
stemmen bij de Petrikeur te vermijden, lootten alle straten één van de zes uit
hun midden afkomstige straatheren uit.' 92 De vijf overblijvende keurnoten legden
ten overstaan van de schepenen van het voorgaand jaar de eed af 9 ' en brachten
daarna hun (collectieve) stem uit, waarbij iedere straat voor één kiezer gold. Binnen de straat vonden de beraadslagingen plaats, de straatheren mochten niet met
collega's uit andere wijken overleg voeren.' 94 Bij staken van stemmen binnen de
totale meente (vier tegen vier straten) gaven schepenen en raad een beslissing.
Aan het eind van de verkiezing werden de resultaten daarvan aan de aftredende
magistraat ter goedkeuring en bevestiging voorgelegd.' 95
O p Petridag werden de twaalf gekozen schepenen door loting in twee zestallen verdeeld, zodat telkens een oude en een jonge schepen (een 'senior' en een
'junior') als 'burgemeesteren in de tijd' twee maanden 'in regeeringe' waren. Gebruikelijk was het alle in enig jaar fungerende schepenen met 'burgemeester'aan
te duiden. Soms tooiden ook de raden zich met deze aanduiding, maar de eigenlijke burgemeestersfunctie vervulden zij niet.' 96
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Rechten Ende Gewoonten, 1644,1, 2, 2, 4
SAD concordaat 9 februari 1684.
Ibidem, 11 februari 1608
Rechten Ende Gewoonten, 1644,1 2 4
Ibidem, 1644, I 4 1-12; Dumbar 1,1732, ρ 62; Tegenwoordige Staat III, 1801, p. 126
Het loten vond plaats op de traditionele wi)7c van trekken van bonen Aanvankelijk (zie
hfdst. 1) waren dit eenvoudige zwarte en witte exemplaren Toen de stad meer waarde toe
ging kennen aan het decorum bij de verkiezingen, gebruikten de heren luxe uitgevoerde
gouden en zilveren 'bonen' De keur werd dan ook wel. 'ter bone gaan' genoemd Zie over de
verkiezingscercmonic De I lullu, 1899, pp 34-36
Zie over de keurecd. Tegenwoordige Staat III, 1801, pp. 142-145, alsmede· Revius, 1998, p.
16.
Tijdens de magistraatskeur organiseerde de bevolking schi|nvcrkiezingen die een persiflage
vormden op het officiële ceremonieel. De stad kon deze kluchtige vertoning niet waarderen
en kwam met cen verbod op de activiteiten van de organiserende 'gemeente van de Roggestapel'. Zie SAD publicatie S&R 28 oktober 1604; Molhuysen, 1840, ρ 88
Rechten Ende Gewoonten, 1644,1 4 8, 12.
De Jong, 1921, ρ 477; Gabriels, 1990, ρ 29

Een kandidaat-schepen of-raad moest tenminste zes jaar burger van de stad zijn.
Hij moest binnen de stad een eigen huis bezitten en bovendien 'redelyck gegoeder' zijn. Een kandidaat mocht geen raadsman zijn van een andere heer (dan de
stadsregering). Vader en zoon of broers mochten niet tegelijkertijd lid van de
magistraat zijn. Gebruikelijk was dat de leden van de magistraat uit de meente
afkomstig waren. Het regeringsreglement voor Overijssel (zie hierna) stelde zelfs,
dat niet-herkozen schepenen en raden ipso facto weer gemeensman werden van
hun straat van herkomst. Juristen die tot schepen of raad werden gekozen,
mochten niet in procedures voor de stedelijke Hoge Bank optreden. W i e als
schuldenaar van de stad niet tijdig aan zijn verplichtingen voldeed, mocht niet in
de vergadering van raad of meente verschijnen alvorens hi] zijn schulden had voldaan. W i e 'in den stoel des Raedes' een ambtgenoot belasterde, kon een veroordeling tegemoet zien. W i e in die situatie iemands goede naam en faam in het
geding bracht, mocht niet meer op het stadhuis komen, voordat hij aan zijn tegenpartij en aan de magistraat beterschap had beloofd. De burgemeester in de
tijd moest de schuldige zo lang thuis laten blijven tot de zaak beslecht was. Een
rechtzaak zou er niet van komen, want wat op het stadhuis was voorgevallen zou
'binnen in de Raets-Camer worden afgedaen'."'7
Het mag niet verwonderlijk heten, dat de stadsregering door haar oudheid, grote
bevoegdheden en niet geringe eigendunk, hechtte aan allerlei tradities. Zo was de
Petrikeur door de contracten van correspondentie en door de bemoeienis van de
zijde van de stadhouder grotendeels een schijnvertoning, maar een fraai schouwspel wisten de heren er toch wel van te maken. Daarmee zetten zij het middeleeuws vertoon in een gereformeerde vormgeving voort. Dat bood hun de mogelijkheid, de eredienst aan hun politiek dienstbaar te maken. Binnen de decoratie
van stadhuis en kerk, gebouwen waar zij heer en meester waren, speelden zij hun
toneel in het 'Theater van staat'.' 98
Reeds twee dagen tevoren zond elk van de acht straten 's morgens twee
'sendeboden' (doorgaans de beide jongste straatheren) naar het stadhuis. Daar
hoorden zij in de raadkamer een secretaris een extract voorlezen uit het stadrecht onder de naam 'Gulden Adelaar'." ,, Daarna kregen de heren Spaanse wijn,
brandewijn en tafelkoeken (plat gebak) gepresenteerd.

197 Rechten Ende Gewoonten, 1644,1. 1. 1-3
198 SAD Rep II, nr. IJÖX, Aantekeningen van Gisbert Cuper over de jaarlijkse keur van schepenen en raad, ca. 1675, ibidem, 162X, Memorie van de gebruiken voor en op Petri Ceurdagh,
1730 Zie voor de keur ook: Dumbar, 1732, pp. 63-67, Tegenwoordige Staat III, 1801, pp 143144 Dumbar jr. schreef in i\\n trots, dat de keur 'geschiedt ( .) met zo vele en misschien
met meerder plegtighcden, dan in cemge Stad der vereenigde Gewesten'. Tegenwoordige
Staat III, 1801, p. 127. Zie ook Tc Brake, 1989, pp. 24-25, Streng, 2001, p. 12
199 Het voorlezen van een extract uit het stadsrecht vóór de verkiezingen dateert van IJ41: zie
Tegenwoordige Staat III, 1801, p. 66. Vgl. SAD res. S&R 11 februari 1668, 9 februari 1669, r8
februari 1676 en 9 februari 1722. De 'Extracten Uit den Gulden Adelaer' zijn afgedrukt in
Dumbar, 1732, pp. 67-70. Sinds 1959 is de Gulden Adelaar de naam van de culturele prijs van
de gemeente Deventer die wordt uitgereikt op om omstreeks 10 april, de dag waarop de stad
in 1945 werd bevrijd
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De volgende dag kwam de gezworen gemeente plenair in de Grote Kerk bijeen
De gemeensheden stonden straatsgewijs op tevoren vast aangewezen grafzerken
(die als hulpmiddel voor de plaatsbepaling dienden) en gaven elkaar de hand on
der het uitspreken van de wens van 'willekomste en de continuatie van dien'
Vervolgens vertrok iedere straat onder canllonspel naar de desbetreffende wijk
voor een ceremoniële inspectie van de daar geplaatste pompen en brandemmers,
terwijl het uitwisselen van goede wensen voor 'vele jaren na dezen' in de Grote
Kerk de ochtend besloot 's Middags volgde per straat in een herberg de 'Putten
Teer', waarbij de jongste heer de straatwetten voorlas en de stad alle wijken geld
gaf om koek te kopen
Petndag zelf begon met een predikatie m de Grote Kerk Alle regenngspersonen gingen dan vanuit het stadhuis te voet ter kerke, naar rang en stand geplaatst in een plechtige stoet, gekleed in zwart en met dito mantels omhangen
Tijdens de terugkeer naar het stadhuis klonk muziek van blazers uit de ramen
Eenmaal binnen genoten de heren een uitgebreide warme lunch, waarvan het
menu ieder jaar identiek was, maar wel verschillend voor magistraat c q meente
O m 13 0 0 uur begon de verkiezingsceremonie, die geheel verliep volgens een
vaststaand ritueel Vele formules en handelingen omgaven de uitvoering van de
feitelijke en sobere voorschriften inzake verkiezing en beëdiging zoals het stad
recht die voorschreef De heren waren buitengewoon gespitst op het correct vervullen van alle formaliteiten van deze pseudo liturgie, die zich uitstrekte over een
groot deel van de beneden- en bovenverdieping van stadhuis en wanthuis Aan
zaken als de voorrang van de Polstraat boven de zeven andere straten, de ere
plaats van de oudste burgemeester en het voorschrift dat uitsluitend zwarte kousen mochten worden gedragen hielden zij strikt de hand De deelnemers en hun
dienaren waren bij dat alles overigens de enige toeschouwers, want het ceremonieel was niet openbaar De uitslag was dat uiteraard wel Studenten van het
Athenaeum maakten daar dankbaar gebruik van Zij schreven een vers op de
keur en kregen daarvoor een royale beloning uit de stadskas 200
Het stadrecht voorzag in een beëdiging van de nieuwbenoemden direct na
hun verkiezing Eerst trokken allen dan opnieuw in een formeel cortege naar de
Grote Kerk, ditmaal voor een kort gebed Daarna volgde de eedsaflegging op 'het
plein', de hal van het stadhuis Dit deel van de plechtigheid was openbaar en het
placht veel belangstelling te trekken
Het stadrecht kon zo worden gelezen, dat de samenstelling van de meente
en die van de magistraat volgens open en democratische procedures plaats vonden Twee elkaar voor een deel aanvullende verschijnselen maakten echter, dat
de realiteit verregaand anders was de op oligarchische tendensen gestoelde contracten van correspondentie en het patronagestelsel dat het gevolg was van de
invloed van de stadhouder

200 Zie b ν SAD res S&R 25 februari 1702 19 februari 1703 en 26 februari 1704
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Al in de Middeleeuwen had de samenstelling van de stadsregering oligarchische
201
trekken vertoond. N a de Reductie verliep de samenstelling van de bestuurs
colleges aanvankelijk moeizaam. Al in het eerste stadhouderloze tijdperk (16501672) begon de kring van regenten zich te sluiten, trokken de zittende heren
steeds meer de macht naar zich toe en trachtten zij deze binnen het milieu van
202
hun familie en vrienden te houden. De zittende regenten formaliseerden hun
203
samenwerking en bewerkstelligden een proces van aristocratisering. Zo vorm
de zich een kern van het patriciaat, waaromheen andere families zich groepeer
204
den in de hoop, ook iets uit de ruif te mogen meegenieten.
Aanvankelijk waren de magistraatsleden vooral kooplieden, voor wie hun re
dc
geringsambt slechts een eervolle nevenfunctie betekende. In de loop van de i7
eeuw kwam echter steeds meer een clan naar voren van een beperkt aantal ge
slachten, die door huwelijken steeds nauwer met elkaar verbonden raakten. Hu
welijken met telgen uit vergelijkbare families uit naburige steden brachten vers
bloed en versterkten het netwerk van relaties op bovenlokaal niveau. Een endogaam huwelijkspatroon werd regel.
Deze families bouwden vermogens op die ze zorgvuldig belegden, onder
meer in landerijen buiten de stad. Grondbezit was als belegging buitengewoon
solide en het verleende daarenboven per traditie het prestige zoals dat verbonden
was aan oude families en oud geld. Aan de revenuen uit hun bezittingen ontleen
den de families een zodanig inkomen, dat zij hun bedrijvigheid konden liquide
ren. De regenten verwierven zich buiten de stad zogenaamde 'spijkers' (spreek
uit: spiekers; het woord komt van het Latijnse spica - graan - en het daaruit ont
stane spicanum - graanschuur). H e t waren gebouwtjes bij verpachte boerderijen,
aanvankelijk bestemd voor het opslaan van geoogste landbouwproducten, maar
na verbouwing gebruikt als zomerwoning. Zo vormde zich een elite van risico
mijdende regenten-renteniers. Bovendien kenden zij zichzelf de nodige inkom
sten toe uit hun openbare ambten, niet alleen uit het burgemeesterschap, maar
ook uit vele andere functies. De hoogste stedelijke functies werden behoorlijk
gehonoreerd (aan het eind van de 18 <: eeuw schatte een Deventer burgemeester
201 Zie over oligarchiserme van stadsregeringen in de Nederlanden in het algemeen. Prak, 1991,
pp 76-77, over hetzelfde thema te Zwolle; Streng, 1997, pp. 39-40, over de situatie te Deven
ter in de Middeleeuwen hfdst. 1 Relevant zijn in dit verband de vele recente elitcstudies
(een onderwerp dat in de actuele geschiedbeoefening veel aandacht krijgt) over onderschei
dene steden, zoals - om een enkel voorbeeld te noemen - die van Kooijmans (1985) over
Hoorn, van De Jong (1985) over Gouda en van Prak (1985) over Leiden. Zie over het recente
eliteondcr/oek voorts: Prak, 1999, p. 51, nr. 2.
202 Koch, 1982, pp. 7-8, geeft een voorbeeld uit het midden van de 17 ι eeuw met de families
Nilant en Van Bocckholt. Uit eerstgenoemde familie stamde dr. Hendrik Nilant, die op het
eind van zijn éénendertigjang burgemeesterschap (1643-1674) door het volk als 'koninkje van
Deventer' zou worden geminacht Uit de tweede familie stamde Adnaan van Boeckholt
(burgemeester 1622-1645 en 1649-1660) onder wiens leiding de voorbereidingen werden getroffen voor de modernisering en verfraaiing van het stadhuis.
203 Zie over aristocratisering onder de Republiek in het algemeen. Kossmann, 1975, pp. 33-34,
over dit verschijnsel te Zwolle. Streng, 1997, pp. 30-31, over sociale mobiliteit onder regenten: Van Dijk en Roorda, 1971.
204 Tot welke excessen hun familieregering kon leiden, toonde Kronenberg met een voorbeeld
aan. Kronenberg, 1927, pp. 75-79. Zie voorts: Houck, 1899, pp 22-28, Theeuwen, 2002, pp
251-252 Vgl. ook Gosses-Japikse, 1947, pp 635-641; Te Brake, 1977, p. 182 nt 16
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zijn jaarinkomen uit openbare ambten op ƒ. 2.200,— per jaar)205 en aan de vervulling van sommige waren aardige emolumenten verbonden. De oudste daarvan
waren de 'Regalia op Luciadag', extraatjes op 13 december. 206
Verder ontvingen de magistraatsleden en de secretarissen jaarlijks een fraai
gebonden en met zilver beslagen exemplaar van de Deventer Almanak, later in
plaats daarvan ook wel ieder twee zilveren lepels. 20 ' Schepenen die overprovisor
waren van gasthuizen ontvingen soms jaarlijks een geldbedrag of uitkeringen in
natura. De meeste lagere functies, waarin een regent zijn loopbaan placht te beginnen, kenden geen riante honorering.
H u n zonen zonden de hoge heren niet langer op stage naar buitenlandse
handelshuizen, maar naar een athenaeum en universiteit, waar een rechtenstudie,
zo mogelijk gevolgd door een educatiereis ('Groote tour') de voorbereiding
vormden voor een loopbaan die paste bij een bestuurdersfamilie. Geleerdheid
vormde een belangrijk argument voor de bepaling van een plaats in de maatschappelijke hiërarchie. Een academische opleiding werd het voertuig bij uitstek
voor een maatschappelijke carrière en gold als argument voor gelijkwaardigheid
van geestes- en geboorteadel en daarmee van de stedelijke regenten en de leden
van de ridderschap. Steeds meer telgen uit regeringsgeslachten konden hun naam
opsieren met J U D : Juris Utriusque Doctor. In 1620 waren het er twee, in 1720
negen en in 1770 veertien van de zestien leden van de magistraat. 208 In hun kring
vond de herleving van de belangstelling voor het inheemse recht weerklank. Dissertaties over provinciaalrechtelijke onderwerpen verschenen vanaf 1750 aan alle
academies. De eerste Deventenaar die zich hieraan waagde was Abraham Hendrik van Suchtelen, die in 1759 te Leiden op een Overijssels onderwerp promoveerde en daarna achtereenvolgens gemeensman van de Noordenbergstraat en
schepen c.q. burgemeester werd. 209 Ook trof men in de magistraat juristen aan
met de graad van licentiaat, kenbaar aan de toevoeging: JUL, Juris Utriusque Licentiatus, achter hun naam.210
De invulling van de verschillende ambten was al evenmin een kwestie van
toeval of willekeur. Wanneer 'honorable en profitable officiën alhier vaceeren'
kwamen eerst de leden van schepenen en raad, daarna de gemeenslieden en tenslotte (maar dat was louter theorie) andere burgers en - soms - vreemdelingen
Morssinkhof, 1992, ρ 153
SAD Rep. I, nr 85C, Petnkcurboek 1737-1763, waar achterin de 'Regalia' staan genoteerd.
SAD res S&R 18 december 1691.
Kronenberg, 1927, pp 79-81. Fri|hoff heeft geconstateerd dat de lokale, gewestelijke en 'lan
delijke' beslissingscentra op financieel en juridische gebied in de loop van de 18 l eeuw in
toenemende mate bevolkt werden door gezeten burgers (regenten) die een juridische graad
hadden behaald (zodat het aantal met-juristen onder de bestuurders terugliep) Hij spreekt
in dit kader van de 'formation d'un habitus politico-juridique dans les élites dirigeantes' De
maatschappelijke elite zal vanaf het midden van de 18" eeuw goeddeels samenvallen met de
jundisth geschoolde wereld. Fnjhoff voegt hieraan toe dat deze evolutie maar 7eer weinig te
maken had met een (groei van de) werkelijke behoefte aan juristen in bestuurskringen ZieFnjhoff, 1981, ρ 205
209 Fockema Andreae, 1955, p. 217, zie over het inheemse recht nader §§ 3.1 en 4.1.
210 In de lijst met schepenen, raden en 'straatheren' in het gedrukte stadsrecht (1644) komen
vijf JUD's voor en twee JUL's. Zie voorts· Fnjhoff, 1981, ρ 44; Ashmann, 1990, pp 255-266,
288.
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voor begeving in aanmerking. 2 " Binnen de magistraat namen de 'oudschepenen'
of'eerste schepenen' nog weer een bevoorrechte ereplaats in.
Aan het begin van de i7 dt eeuw werd, zoals reeds vermeld, ter zake van de stedelijke ambten een nog verdergaand stelsel van bevoordeling uitgewerkt. Naar het
voorbeeld van andere steden (waar de Deventer heren hun licht hadden opgestoken) werden deze ambten bij toerbeurt vergeven. H e t stelsel van toerbeurten
impliceerde, dat elk lid van de stadsregering op zijn beurt gerechtigd was om ofwel één of meer stedelijke ambten zelf te vervullen ofwel om dergelijke ambten
te vergeven aan anderen. De vergeving aan familieleden of protege's werd begunstigd door de contracten van correspondentie, overeenkomsten tussen 'zittende'
leden van de stedelijke regering om zulke ambtsbegevingen over en weer niet
alleen te gedogen, maar zelfs te begunstigen. 212 In Deventer werden de contracten van correspondentie gesloten tussen sociëteiten waarvan zowel potentiële
kiezers (gemeenslieden) als gekozenen (magistraatsleden) lid waren. 2 ' 3 Over deze
sociëteiten, die niet in het stadrecht waren vermeld, is weinig bekend. Een vermelding is bewaard gebleven van de 'Neutrale en Gecombineerde Sociëteiten'
die contracten sloten 'met vrijwillige eenigheid, genegene vrintschap en mutuele
correspondentie'. 2 ' 4 Een dergelijk stelsel was gericht op bestuurlijke rust in de
stad door een ordelijke ambtsbegeving. 2 ' 5
O m de contracten goed te doen functioneren, had de regering alle door haar
leden te vervullen officies verdeeld in groepen: 'de Stads grote tour' en 'de Stads
kleine tour'. Een roulatieschema, waarvan het begin bij loting werd bepaald,
voorzag erin dat een ieder volgens vaste spelregels van tijd tot tijd in aanmerking
kwam voor de meer en de minder profijtelijke baantjes die te vergeven waren.

m

SAD res S&R 19 juli 1654 Vooral het bekleden van een ambt door een vreemdeling was een
hoge uitzondering en veelal placht betrokkene bi) zijn benoeming het burgerschap aangeboden te krijgen

212

Luykx en Volmulier, 1968, I I , pp 345-346, resp. I, p. 150 Zie een vergelijkend overzicht over
de oligarchisenng van stadsregeringen, waarin OOK Deventer is b e t r o k k e n , in· Prak, 1994,
pp 74-77 Zie over c o n t r a c t e n van c o r r e s p o n d e n t i e ; D e W i t t e van Gitters, 1872, passim,
alsmede. Swart, 1949, pp 70-78. D e W i t t e van Gitters geeft in a w , ρ V, de volgende om
schrijving 'de zoogenaamde c o n t r a c t e n van correspondentie, dat is vereemgingen van regen
ten, met h e t doel van zelven in de posten hoger o p te klimmen, en hunne magen en vrienden
den toegang tot de regering te verschaffen'. Vgl. voorts. Gosses-Japikse, 1947, p. 637, alsme
de, Fockema Andreac, 1969, p. 37.
213 SAD res.S&R 14 november en 7 december 1699.
214 Van D o o r n m c k , 1883, p p . 48-55. Zie voorts· S A D collectie D u m b a r , nr, 16, een n o t i t i e b o e k
over zaken betreffende beide sociëteiten, alsmede: Kronenberg, 1927, pp 87-92, Prak, 1994,
pp. 70-71. Zie over de P a t n / i e r - und Trinkstubengesellschaften in Duitse steden: Isenmann,
1988, pp. 303-304.
215 Deze omschrijving van de correspondenties is te vinden bij: Streng, 1997, p. 373 D e gegeven
omschrijving past in de lijn van het actueel historisch onderzoek, waarin contracten van correspondentie niet meer w o r d e n gezien als louter een exces in het ambtsbejag, maar als een
vorm van ambtsbegevine met sociale uitgangspunten, waarvan de uitvoering een 'model van
verdelende rechtvaardigheid' vormde. Zie: Streng, 2 0 0 0 , ρ 6i Hierbij m o e t wel worden be
dacht, dat de contracten zich altijd u i t s t r e k t e n t o t een tevoren strikt beperkte groep van regcringsfamilics Zie enkele voorbeelden van c o n t r a c t e n van c o r r e s p o n d e n t i e · t e H o o r n .
Kooijmans, 1985, p p 38-52, te G o u d a · D e J o n g , 1985, p p 77-84, te Leiden· Prak, 1985, pp. 58106.
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Uiteindelijk bedroeg het aantal van dergelijke functies ongeveer tachtig. 2 ' 6 Geleidelijk sloop voorts de gewoonte in om al voor de toekomst in de vervulling van
ambten te voorzien door het vergeven van 'survivances' of 'expectantiën'. Reeds
in de i7 dc eeuw had de meente zich hiertegen verzet. 2 ' 7 De magistraat, waarvan de
leden op allerlei manieren probeerden om ambten binnen de familie te houden,
trok zich daar niet steeds veel van aan. N o g aan het eind van de 18 eeuw benoemde hij een zoon van een serviesmeester tot expectant voor de functie die
zijn vader toen nog volop vervulde.21
Ook voor de vervulling van functies op het niveau van het gewest en op dat
van de Generaliteit golden zulke contracten. 2 ' 9 De regerende burgemeesteren
kregen bovendien de vrije beschikking over allerlei baantjes van ondergeschikte
aard, zoals die van lantaarnopsteker, van turfleverancier voor de burgerwacht en
van marktmeester. Dergelijke functies konden de heren toedelen aan een
protégé of aan familieleden. T o t deze laatsten konden ook minderjarigen behoren, zoals kleinzoontjes van burgemeesteren. Deze kinderen toucheerden het
volle salaris en hun familie zorgde ervoor dat het werk werd verricht door minder
betaalde zetbazen. Protesten uit de gezworen gemeente tegen dit systeem weerklonken in de jaren 1779 en 1780. Ze haalden niet direct iets uit, maar kunnen
wel worden geïnterpreteerd als voorboden van een latere roep om bestuurlijke
vernieuwing. 220
De tweede factor die de zeggenschap van de Deventer regering over haar eigen samenstelling beperkte was de invloed van de stadhouder, in één woord: patronage. W a s correspondentie gericht op concentratie van macht binnen de regeringsfamilies, patronage beoogde het weren van antistadhouderlijk gezinden
uit de raadszaal. Overijssel beschikte over een stadhouder in de periodes 15791650, 1675-1702 en 1747-1795. T o t 1650 was zijn invloed op de samenstelling van
de Overijsselse stadsregeringen zeer beperkt, formeel zelfs nihil. Dat veranderde
drastisch in 1674. In dat jaar nam stadhouder Willem III 2 2 ' direct na het vertrek
van de bezettende troepen de teugels strak ter hand. M e t terzijdestelling van de
216

S A D res. S&R 8 april 1706, 28 maart en 12 april 1707; R e p . I, 88, 'Boek der kleyne ampten
onder de ' H e e r e n bij tour of b e u r t e n te begeven' 1699-1704, ibidem, nr 89, Rooster voor de
verdeling van a m b t e n , 1737-1794; ibidem, nr 89 X, Register (..) betreffende de begeving van
de zogenaamde grote en Ideine toerbeurten, 1753-1780, S A D R e p . I, nr. 4, secrete resolutièn,
res. S&R 4 september 1778, over begeven van a m b t e n Zie over de Deventer contracten van
correspondentie voorts. W e r t h e i m , 1976, p p 107-108
217 Een expectant is iemand die recht heeft o p een openvallende post Bi) S A D concordaten
van 4 november 1633 en 9 maart 1643 was overeengekomen deze figuur in Deventer niet te
tolereren.
218 S A D res S&R 18 juni 1782 en concordaat 23 december 1782.
219 S A D rcs.S&R 27 mei 1738; Tegenwoordige Staat I, 1781, p p 422-423, Streng, 1989, pp. 51, 586 0 . V a n Doorninck, 1883, geeft in zijn ' T o u r e n der commissien' een uitvoerig rooster voor
de roulatie van a m b t e n die vanuit Overijssel in de generaliteit m o c h t e n worden vergeven.
D e roulatie liep tussen de ridderschappen van de drie kwartieren en de drie s t e m h e b b e n d e
steden H e t rooster was gebaseerd op contracten van correspondentie H e t begon in het jaar
1717 en het liep door t o t . h e t jaar 2035 H e t gehele regeringsstelsel van de Republiek zou,
zo kan nu worden gesteld, in laatstgenoemd jaar al 240 jaar zijn verdwenen, maar dat konden
de heren leden van Ridderschap en Steden in 1717 volstrekt niet bevroeden
220 Zie b ν SAD concordaat 30 december 1779.
221 Zie voor de positie van de stadhouders in de Republiek. Van der Pot, 1949, p p . 72-75 en over
Willem I I I : N N B W I, kol. 1549-1554..
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desbetreffende bepalingen van het stadrecht, benoemde hij zijn protégé Hendrik
ter Borch in een ad-hoc gecreëerde functie van hoogschout 222 en voegde hem
acht bestuurders toe. Vanaf 1675223 bestond de magistraat weer uit vier raden en
twaalf schepenen. Ingaande de Petrikeur van dat jaar conformeerde Willem I I I
zich weer in zoverre aan het stadrecht, dat hij afwachtte welke leden de gezworen gemeente in de magistraat c.q. ter aanvulling van haar eigen college koos. De
benoeming van degenen die hem welgevallig waren keurde hij ingevolge het (in
1675 ingevoerde) regeringsreglement voor Overijssel goed (de approbatie, goedkeuring door een hoger gezag). Andere benoemingen keurde hij niet alleen af (de
improbatie, afkeuring), maar verving hij (daartoe gemachtigd door het regeringsreglement) ook door de keuze en benoeming van hem welgevallige figuren. Wel
was hij daarbij ingevolge het regeringsreglement gebonden aan een keuze uit degenen 'die volgens de privilegiën en costumen der voorsz. stadt bevonden sullen
worden daertoe bevoegt ende gequalifieert te zijn'.224 Deze inmenging van buitenaf in de zelfstandige positie van de stad zou aan het eind van de 18 c eeuw de
woede opwekken van de Patriotten. 225
In het verleden is wel gesteld, dat de stadhouderlijke invloed op de samenstelling van de stadsregeringen in de gewesten waar een regeringsreglement gold
er toe had geleid, dat 'het regentenpatriciaat dus Orangistisch was'. Daar zou dan
bijkomen, dat in een stad als Deventer de jaarlijks aftredende magistraat het actuele prinselijke beleid meer zou weerspiegelen dan de meente met haar voor het
leven zittende leden (het regeringsreglement had de zitting van gemeenslieden
voor het leven expliciet bevestigd). H e t gebruik van het woord 'dus' suggereert
een causaal verband. Zo eenvoudig was de werkelijkheid echter niet. H e t regeringsreglement was geen toverstaf maar een machtsinstrument, waarmee de
222
223

Houck, 1899, pp. 75-78.
In 1675 trad het Overijsselse regermgsreglemcnt in werking zie § 2 1 en Klein Plakkaatbock
van Nederland, 1919, p. 328-336. Bi] de m e e n t e m o c h t , overigens begri|pclijk, weerzin tegen
het regeringsreglement worden verwacht; zie bv S A D res. S&R 18 februari 1676 Zie over
patronage voorts § 4.3.1
224 Regenngsrcglement, a.v., p. 328. T e Brake veronderstelt dat de stadhouder zijn m a c h t gebruikte o m de D e v e n t e r regering ten dele te laten b e z e t t e n door m e t - D e v e n t e n a r e n , die
meer aan h e m dan aan de stad zouden zijn toegewijd. Zie- T e Brake, 1989, p. 136, nt 18 Dit
was echter met mogeli|k omdat m e t - D e v e n t e n a r e n geen burger waren en evenmin ten minste zes jaren ter stede woonachtig waren- zie R e c h t e n Ende G e w o o n t e n , 1644, I 1.7. Daar
k o m t bij dat de namen en de h e r k o m s t van de b e n o e m d e n zonder twijfel op Deventenarcn
wijzen V o o r het m e t D e v e n t e r zo vergelijkbare Zwolle liet de stadhouder juist zijn keuze
vallen op de bestaande stedelijke elite. Zie. Streng, 1997, p . 363. D e eigenmachtige benoeming van met-voorgestelde k an d i d at en riep veel weerstand o p . Bedacht moet echter wel
worden, dat een approbatiebevoegdheid van een hoger bestuurlijk of rechterlijk orgaan onder de Republiek bij met-goedkeuring veelal een bevoegdheid t o t wijziging ('reformatie')
impliceerde zie Overdijk, 1999, p. 361, nr. 1 e.ν literatuur aid O o k h e t Overijssels rege
ringsreglement voorzag hierin expliciet.
225 Zie voor de invloed van de s t a d h o u d e r o p de samenstelling van de magistraat in h e t alge
meen· Fockema Andreae, 1969, p p . 7, 10, inzake Overijssel, t.a.p ρ 63; zie over de D e v e n t e r
situatie· § 6 5, alsmede K e u n e , 1966, p.120. Zie over de h o u d i n g van P a t r i o t t e n in deze:
Van der CapeUen, 1781, pp. 34-35; D e J o n g , 1921, p p 227-230, 554-555, alsmede § 7 2. Over h e t
Overijsselse regeringsreglement zou in de Patriottentijd een overdaad aan pamfletten ver
schijnen Zie b.v.: Aanspraak en opwekking aan de Burger, s a., Missive behelzende een be
toog, dat de beeren erfstadhouderen van Overijssel h e t regt m e t h e b b e n (.. ), 1783; Brief aan
een vriend, over de noodzakelijkheid van de v e r a n d e r i n g in h e t regeermgs-reglement in
Overijssel, 1785.
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stadhouder regenten en functionarissen kon manipuleren. Was hij daar bedreven
in en stond hij sterk in zijn schoenen, dan kon hij carrières maken en breken. De
latere erfstadhouders beschikten echter niet over de daarvoor noodzakelijke
kwaliteiten. Zij gaven daardoor ongewild ruimte aan de natuurlijke tendentie van
regenten om voor zichzelf zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te scheppen. Ook
in Deventer speelde die neiging, getuige het gemak waarmee meente en magistraat de voorstellen van de Patriotse burgercommissie omhelsden. 226 Daar kwam
nog bij, dat de erfstadhouders via hun 'premiers' waar mogelijk min of meer rekening hielden met het bestaan van toerbeurten en correspondenties. Correspondentie en patronage vormden derhalve niet zozeer tegengestelden, maar
vloeiden in elkaar over.
AI in 1674 waren sommigen het oneens met de weigering van de stadhouder
hun electie te approberen. Zij maakten hun bezwaren echter pas openbaar na
Willems dood. Een andere groep, 22 leden uit zowel de meente als de magistraat,
weigerde de keur van 1677 aan de goedkeuring van de stadhouder te onderwerpen. Zij baseerden hun weigering (ten onrechte) op het feit, dat de StatenGeneraal de prins in 1674 voor maar één jaar bevoegd zouden hebben verklaard,
zich met de samenstelling van de stedelijke regeringen in te laten (het regeringsreglement van 1675 bood echter een basis voor jaarlijks terugkerende bemoeienissen). Willem I I I ontsloeg de contesterenden prompt. Zij vormden een tweede
groep ontevredenen. Een derde zodanige groep bestond uit de vele leden en aanhangers van de familie Nilant. Deze familie had in 1672 de volksgunst verspeeld
door een snelle overgave van de stad.227
Onder vigeur van het regeringsreglement schreef één van de stadssecretarissen nog in de middag van Petridag een brief aan de 'Doorluchtige Hoochgeboren
Fürst en Heer', waarin hij alle mutaties in de samenstelling van de regering vermeldde. In de jaren dat Willem I I I naast stadhouder met zijn echtgenote Mary
II Stuart tevens soeverein van Groot Britannië was (1689-1702), luidde de aanhef:
'Doorluchtigste Grootmachtigste Coninck'. De stukken gingen per bode of per
post naar de stadhouderlijke residentie: aanvankelijk het Binnenhof in Den
Haag, later W h i t e Hall of Kensington Palace.228

226 De (te) eenvoudige constatering dat het regentenpatriciaat ('dus') Orangistisch was stamt
van Kossmann, geciteerd en becommentarieerd door· Morssinkhof, 1992, p. 142
227 Van Doorninck, 1879, p. 210, Lugard, 'Lof van Deventer', ρ 74 De weigenne door 22 leden
van de regering om de keur ter approbatie aan de stadhouder aan te bieoen bleef nog lang na
1677 bekend. In de Patriottentijd kwam deze casus aan de orde in het 'Antwoord op de mis
sive van J.V.Z.' (s.a.), pp. 1-6. Zie over de Nilandisten ook § 2 1 .
228 De briefwisseling met de stadhouder is in afschrift opgenomen in de desbetreffende delen
van het Petrikeurboek, SAD Rep. I, nr. 85 (5 delen). De correspondentie met stadhouder
koning is te vinden in het deel over de periode 1625-1709 (nr. 85A). Het eerste verzoek da
teert van Petri (22 februari) 1676, het antwoord, ditmaal uit Kensington, was gedateerd 9
maart 1676 Het ontslag van de 22 protesterende regenten is te vinden in het aangehaalde
Petrikeurboek 85Λ met brief van de stadhouder aan de magistraat, van 23 februari 1677 De
stadhouders beschikten in verschillende gewesten en steden over informanten die hen kon
den adviseren over het hanteren van het recht tot approbatie, terwi)! aan hun hof secretaris
sen voor de correspondentie zorgden In Engeland had Willem III de beschikking over een
Nederlandse secretarie. Zie verder SAD Rep. I, nr. 94XX, Akten van aanstelling van leden
der magistraat en stedelijke functionarissen door de stadhouder, 1675-1676 De stadssecreta-
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De stadhouderlijke antwoordbrieven begonnen steeds met de destijds gebruikelijke titulatuur: 'Edele, erentfeste, wijse, voorsienige, seer discrete bijsondere
goede vrunden'. Vervolgens liet de stadhouder echter niet na, gebruik te maken
van zijn bevoegdheden. Een willekeurig voorbeeld levert de gang van zaken na
het overlijden (1699) van schepen Joan van Lennep. De meente koos als zijn opvolger Adam Arentsen, maar de prins stelde in diens plaats echter dr. Antonie
Bouwer aan." 9
Zijn laatste approbatie gaf Willem I I I te Kensington op 7 maart
i702. 230 Twaalf dagen later stierf de stadhouder-koning en waren de stedelijke
regenten weer baas in eigen huis: het regeringsreglement werd ingetrokken en
het tweede stadhouderloze tijdperk nam een aanvang. 2 ' 1 De smeulende tegenstellingen tussen politieke facties kwamen aan de oppervlakte en brachten conflicten tot ontbranding. 232
Tegenover de malcontenten, die weer toegang verlangden tot de raadszaal,
stonden de leden van de zittende regering, die uiteraard 'zittend' wilden blijven.
Zij zochten steun bij de gilden, corporaties die zich lange tijd in de lokale politiek niet zichtbaar hadden gemanifesteerd. 2 ' 1 De Petrikeur van 1703, de eerste na
de afschaffing van het regeringsreglement, kon niet anders dan rumoerig verlopen. Pressiegroepen manifesteerden zich, in de stad circuleerden briefjes van
oproerige strekking die burgers konden tekenen als blijk van verzet tegen de zittende regeringsleden 234 en laatstgenoemden probeerden alle verzet in de kiem te
smoren. Protestvergaderingen volgden en de aanvankelijk ogenschijnlijke unanimiteit tussen magistraat en meente bleek weldra niet meer dan schijn. De keur
leidde tot een gezworen gemeente die bestond uit uitsluitend gildenleden. In de
magistraat behielden dertien van de zestien leden hun zetels en het aantal Nilandisten in dit college nam toe. Achteraf gezien ging het in 1703 niet eens om een
conflict tussen Prins- en Staatsgezinden, maar om een botsing tussen gilden (die
de meente gingen domineren) en Nilandisten (die de meerderheid van de magistraat veroverden), beide partijen, die wilden profiteren van de onzekerheid die
rissen namen afschriften van de ingekomen brieven van de stadhouder ook op in de boeken
met de concordaten: SAD Rep. I I , nr. 125.
229 Pctrikeurboek 85A, als aangehaald (ongepagineerde), afschrift van een missive van Willem
I I I aan de magistraat van D e v e n t e r , Kensington, 17 maart 1699 Uit dit voorbeeld moge
blijken, dat bij tussentijdse vacatures de procedure van de approbatie evenzeer werd toegepast als na de jaarlijkse Petrikeur
230 Pctrikeurboek 85A, als aangehaald
231 O p 25 februari 1703 vaardigden S&R een publicatie uit inzake een met de gezworen gemeente bij concordaat vastgestelde keur naar aanleiding van de regeringsverandering. H e t onderliggende besluit inzake afschaffing van het regcringsreglement van 1675 was van 24 februari
1703 Een exemplaar van de publicatie in· SAD Familiearchief J o r d e n s , nr 790, m e t aantekeningen over de verheffing van stadhouder Willem IV (op 5 mei 1747) en het erfelijk ma
ken van het stadhouderschap in mannelijke en vrouwelijke lijn (op 7 november 1747)
232 K e u n e , 1966, p p . 120-121, 128-129, m e t vermelding van pamfletten, archivalia (waaronder
enkele anonieme memories) en literatuur. Uitvoerige documentatie is te vinden in de bundel
' T r o u b e l e n van Overijsel bijsonder van D e v e n t e r ' in S A D collectie D u m b a r , nr. 53 Vgl
Holsboer, 1935, I en I I , alsmede Gosses-Japikse, 1947, p p . 626-627
233 In de Patriottentijd zouden de gilden zich in de lokale politiek volop laten gelden In 1787
deden zìi expliciet een beroep op het precedent dat naar h u n oordeel de Petrikeur van 1703
had gesenapen. Zie § 7.5.
234 Enige vergelijking met de petitiebewegingen in de Patriottentijd dringt zich hier op.
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was ontstaan na het overlijden van de stadhouder. 235 H e t meest opvallend was de
massale terugkeer op het kussen van de meesten van de 22 heren die in 1677 hadden geweigerd de keur aan de approbatie door de stadhouder te onderwerpen.
Twaalf heren die in 1703 niet werden herkozen, protesteerden bij de Staten
van Overijssel en bij de Staten-Generaal tegen het onrecht dat zij ervoeren. H e t
protest bleek echter zinloos te zijn. Deventer regelde de samenstelling van zijn
regering immers weer zelf en zonder inmenging van andere overheden. De contesterenden kregen van hun opvolgers in de regering niet alleen het zwijgen opgelegd, maar ook forse boetes. 23 ''
Overigens bleven in Deventer in deze jaren grote conflicten achterwege.
M e t name in Gelderland was dat wel anders: daar manifesteerden zich de
'Plooierijen'. 2 ' 7 Kenmerkend voor Deventer was vooral de verhevigde terugkeer
van de contracten van correspondentie. Meer nog dan vóór het bewind van Willem III sloten de regenten zich vanaf 1703 aaneen om alle invloeden van buiten
uit te sluiten. Aan die periode kwam een eind in 1747, toen het tweede stadhouderloze tijdperk voorbij was en prins Willem IV na Petri van dat jaar zijn approbatie op de keur gaf.238 Stadsbode W . Bosch haalde de op 24 maart 1748 gedateerde brief persoonlijk uit Den Haag op. Enkele dagen later konden de nieuw
verkozen bestuurders de eed afleggen.239 Ook tussentijds deden zich na 1747
soms mutaties in de samenstelling van de regering voor, bijvoorbeeld na overlijden van een schepen. Steeds wendde de stad zich dan tot de stadhouder, die
meestal antwoordde: 'dat wij ons de gem(elde) verkiesinge laten welgevallen, en
deselve mitsdien agreëren bij dezen'. 2 '' 0
Gebruikelijk werd het in deze jaren dat de jongste secretaris, na binnenkomst van bericht van de stadhouder, de 'sendeboden' uit de gezworen gemeente
naar het stadhuis ontbood om in de raadszaal de voorlezing van de brief met de
approbatie te aanhoren. Daarna begaven de 'boden' zich naar hun wijk om aldaar
het nieuws te vertellen. Aansluitend vond dan de beëdiging plaats. 24 ' Op de
avond van Petridag hielden alle nieuwverkozenen thuis 'open hof (receptie) en
presenteerden zij aan al hun gasten Franse wijn en pijpen. Daarna, en in sommige
tijden (ook) op Octava Petri of op de dag dat beëdiging na approbatie door de

235 Keune, 1966, pp. [20-128; Lugard, 'Lof van Deventer', p. 74; Prak, 1994, pp. 6ç-66. Zie ook:
RAO, handschriften van de VORG, nrs 693, aantekeningen over de gebeurtenissen bij de
Pctnkeur in 1703 en 892, 'memorie' over hetzelfde onderwerp
236 SAD res S&R 30 juli, 6, 13 en 14 augustus 1703 De meeste protesterenden kregen een boete
opgelegd van driehonderd goudguldens.
237 Over de 'Plooieri|cn': Brants, 1874, Wcststratc, 1903, pp. 1-3, Wertheim-Gijsc Weenink,
I
973> PP 35"89 en vooral· Wertheim en Wcrtheim-Gijse Weenink, 1976, met een uiteenzetting over de situatie in Overijssel op pp. 9-15, 17-19, 53-in en in het bijzonder over Deventer
op pp. 53-57, 70-74, 83, 107-T10. Op pp. 137-140 de tekst van een brief van 6 augustus 1703
van Arnold van Suchtelen aan zijn neef Gerhard van Suchtclen (SAD collectie Dumbar, nr.
53). Vgl. Fruin-Colenbrander, 1922, pp. 327-330.
238 Petrikeurboek Rep. I, nr 85, als aangehaald
239 SAD res. S&R 17 en 27 maart 1748.
240 Tekst ontleend aan het Petrikeurboek, a v , 85 C. Willem IV is gedurende zijn (korte)
ambtsperiode nimmer van een Deventer keur afgeweken. Ook tegenover andere steden was
hij meegaand; zie Gabriels, 1990, pp 98-99
241 SAD res. S&R 8 maart 1749,10 maart 1750 en 11 maart 1751.
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stadhouder had plaatsgevonden, volgde een copieus diner, dat tot diep in de
nacht kon duren. Vanaf 1740 kwam daar een collectieve maaltijd in de hal van
het stadhuis voor in de plaats: 'De Groote Teer'. De nieuwelingen bekostigden
deze samen, de stad betaalde verlichting, verwarming en personele uitgaven.
Veelal leverde de graaf van Bentheim, naar een gewoonte die nog stamde uit de
tijd dat zijn voorouders naburige soevereinen van het Oversticht waren, een hert
voor de tafel. De koks verwerkten het hertenvlees in verschillende gerechten.
Een orkestje verzorgde tafelmuziek en talloos waren de dronken die de heren
voor, tijdens en na de maaltijd uitbrachten. Soms wilde de regering de festiviteiten vereenvoudigen, maar daar kwam niet veel blijvends van terecht. Dat besturen dorstig maakt is van alle tijden.242

2.).4

Stedelijke ambten, commissiën en commissies

Onder de twaalf op Petridag gekozen schepenen rouleerde het ambt van burgemeester ('in de tijd'), het voornaamste ambt binnen de regering. Evenals vóór de
Reductie waren de burgemeesteren ('he(e)ren in de(r) tijd') belast met het dagelijks bestuur en de rechtspraak en met het voorzitterschap van de magistraat.
Telkens twee schepenen, één met veel en één met weinig dienstjaren, waren gedurende ongeveer twee maanden burgemeester, zodat alle twaalf schepenen in
één jaar aan de beurt kwamen. De burgemeesteren moesten dagelijks beschikbaar zijn, ook op zon- en feestdagen en tijdens vakanties. 241 Daar stond niet alleen een aantrekkelijke honorering tegenover,maar ook een aanzienlijk prestige.
De stedelijke Hoge Bank vormde het forum privilegiatum voor henzelf, hun
echtgenotes en hun weduwen. 244 Zij presideerden de magistraat in de raadzaal
vanuit fraaie, verhoogde zetels. 245 Verzoekschriften aan hen moesten worden
geadresseerd 'Aan de Weledele Hoogagtbare Heeren'. 246 De vier raden deelden
niet in de glorie van het burgemeesterschap, maar wel in de andere voordelen van
het lidmaatschap van de magistraat. Het was tijdens een loopbaan als regeringslid
zeer gebruikelijk, de functies van schepen en raad bij afwisseling te vervullen.
De leden van de stadsregering vervulden naast hun hoofdtaak nevenfuncties,
die als 'stedelijke commission' bekend stonden. Deze soms door hun honorering
profijtelijke functies, die niet mogen worden verward met de hierna te noemen
(financiële) commissies in de zin van beheerscolleges, kwamen in de Patriotten-

242 Ibidem, 24 januari 1642, 7 maart 1662, 6 februari 1666, 27 februari 1693, 4 januari 1720, 8 februari 1721, Van Uoorninck, 1875, PP· 226-240, 306-313, 314-321
243 SAD res. S&R 24 december 1691 en 19 maart 1700.
244 Ibidem, 5 december 1687.
245 De raadzaal heette in de tijd van de Republiek 'Het Perck' Het was een representatieve
ruimte die achter de hal ('1 Iet Plein') in het stadhuis was gelegen. Tegen de zijwanden waren
sierlijke houten gestoelten getimmerd, die tegen de achterwand overgingen in de zetels voor
de presidenten. Zie voor de inrichting van de raadszaal· SAD res. S&R 19 oktober 1659. De
oorspronkelijke inrichting van de raadszaal is te zien op het schilderij van Gerard ter Borch
'De magistraat van Deventer' (1667), dat nog steeds in het stadhuis aanwezig is Zie ook:
Koch, 1982, ρ 12; Dubbe, 1982, pp 61, 64-66.
246 Tegenwoordige Staat III, 1801, ρ iji
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tijd in de belangstelling vanwege de begeving ervan.247 O p 'Octava Petri' kozen
de vier jongste schepenen en de vier raden met z'n achten uit de acht oudste
schepenen een cameraar, twee zegelaars, twee Katentollenaars, twee Bisschopstollenaars, een timmermeester, een hoofdmeester en een dijkgraaf van (het waterschap) de Brixkamp. 248
Vervolgens koos de plenaire magistraat uit zijn midden een hele reeks tweetallen van functionarissen. Daarbij was het onderscheid tussen schepenen en raden niet relevant, maar werd hun gehele college verdeeld in de acht oudste en de
acht jongste 'Raetpersonen'. Uit elk van beide categorieën kozen de heren telkens twee waardijns (opzichters of keurmeesters) 'van den payemente' (over de
betalingen), idem van het laken, van het vlees, vervolgens twee artilleriemeesters,
straatmeesters, wegemeesters (beheerders van de weg), opzieners van het spinhuis, stokmeesters (opzichters over de stedelijke huizen van bewaring), opzieners
van brood, maten en gewichten (die namens de stad het ijkrecht uitoefenden), 249
commissarissen van echtzaken, opzieners over de koeken, commissarissen op de
(uit)monsteringen en de schutterij (de burgerwacht), (over)kerkmeesters (die elk
van de drie kerkgebouwen afzonderlijk administreerden), curatoren over de
scholen (hieronder vielen ook de studiebeurzen, de -fondsen), (over)provisoren
over de gasthuizen, de Huisarmenstaat (die thuiswonende armen ondersteunde),
over alle ambten en gilden die niet over een eigen provisor beschikten, reinmakers annex marktmeesters en opzieners van de Waag. 2 ' 0
Tenslotte benoemden schepenen en raad, zonder dat binnen hun college nadere beperkingen waren gesteld inzake de keuze, de ambtman van Colmschate,
de dijkgraaf (later ook de heemraden) van de Twentse of Markeische (Markelose)
Schipbeken, de Verwalter van het Landgerecht (de schout, over wie later meer),
de heymraedt (heemraad) van (het waterschap) Salland, alle gedeputeerden 'in
Lantsaken' (naar gewestelijke bestuursorganen), later ook de beheerders van het
vermogen van het opgeheven kapittel en de waardijns (keurmeesters) van de
paarden, alsmede twee wcidegraven (opzichters over de stadsweiden). Ook de
gezworen gemeente koos twee weidegraven uit twee van de straten, dat wil zeggen: ieder jaar koos de meente één zo'n functionaris, die telkens twee jaar zitting
bleef houden.^
De post die na het burgemeesterschap het meest in aanzien stond was die
van cameraar, de centrale figuur in het beheer van de openbare financiën, elders
ook wel trezorier genaamd. 2 ' 2 De taken van de cameraar waren niet gering. Hij
247
248

Zie § 6 5.
Eén week na Petri verdeelde de regerine de door haar te vervullen a m b t e n De prercformat o n s c h e kerkelijke benaming van 'octaaf gaf aan dat het ging o m de dag precies één weck na
de oorspronkelijke Zie over de Katentol en de Bisschopstol nfdst 1
249 Zie § 5.4.2.
250 Zie ook SAD res. S&R 2 mei 1690
251 R e c h t e n Ende G e w o o n t e n , 1644, I 5. 9-10; vel inzake de verkiezingen ook SAD Rep. I, nr.
85, Petrikeurboekcn, 1625-1794. Zie over waardijns. G r o p p , 2001, pp. 19, 31 nt 49
252 T o t 1538 waren telkens twee cameraars tegelijk in functie, sindsdien was het er steeds één,
als eerste Gcrryt Reyners, zie: Acquoy, 1921, ρ j Zie over de cameraar verder hfdst. 1, als
m e d e Tegenwoordige Staat I I I , 1801, p p 156-158 H e t w o o r d cameraar/kamcraar (middel
eeuws Latijn cameranus) b e t e k e n d e zowel vorstelijk kamerdienaar als beheerder van geld-
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was belast met de invordering en uitbetaling van gelden, met het beheer van de
stadsdomeinen, van de stedelijke kas, van de onderpanden voor achterstallige
betalingen en van andere roerende waarde-objecten, zoals de zilverschat. 2 ' 3 De
cameraar was niet, zoals veelal elders, ambtenaar in dienst van de regering, maar
hij maakte er deel van uit. In de loop van de i8 d c eeuw sleet de gewoonte in, dat
de vier oudste schepenen om beurten het begeerde en goedbetaalde cameraarsambt kregen toebedeeld. 2 ' 4 Een strikte handhaving van de contracten van correspondentie maakte dat mogelijk. Een expliciet besluit terzake was niet nodig
en ontbreekt dan ook.
Een cameraar moest tienduizend carolusguldens borg stellen, 2 " maar dat was
voor de top van Deventer bestuurders geen probleem. Het aanzien van zijn ambt
bleek uit de 'Nieuwe Kamer', het mooiste werkvertrek van het stadhuis, dat in
1650-1651 dwars op het wanthuis en tegenover de raadszaal werd gebouwd. 2 ' 6
Achter de 'Nieuwe Kamer' was de 'secreetkamer' gelegen, waar de stad haar historisch archief bewaarde en de cameraar zijn geldkist.
De cameraar hield per boekjaar een rekening bij waarin hij alle inkomsten en
uitgaven van de stad noteerde. 257 De controle op de rekeningen van de cameraar
door een commissie van geboren Deventer burgers uit de gezworen gemeente
bleef, als erfenis uit het landsheerlijk tijdperk, ook onder de Republiek bestaan.
Na de verkleining van het aantal gemeenslieden van 96 tot uiteindelijk 48, volgde
omzetting van de controlecommissie van 24 naar 16 leden. 2 ' 8
De 'sestien gesworene Gemeensluijden, zijnde geboren Burgers, uijt iegelijcke strate twee' vormden de 'Kamer van sestienen'. Jaarlijks kwamen zij enige tijd
vóór Petri op een morgen in het stadhuis samen, waar pijpen en tabak gereed
lagen. Schepenen en raad ontvingen hen vervolgens in de raadszaal, waar leien
met griffels beschikbaar waren voor het maken van aantekeningen over de mondeling voorgedragen rekeningen en waar nieuw benoemde leden onder ede geheimhouding moesten beloven. Dit laatste deed uiteraard afbreuk aan de doeltreffendheid van de functie van dit gezelschap en het was van tijd tot tijd voorwerp van kritiek vanuit de meente, echter tevergeefs.259

253
254
255
256
257
258
259

middelen van kloosters, gilden en steden In deze laatste betekenis kwam de term veelvuldig
voor in steden in het Sticht en Oversticht Te Deventer fungeerden de camcraars tevens als
rentmeesters van de stedelijke domeinen en als ontvangers van accijnzen en van andere inkomsten. Zie: Woordenboek der Nederlandsche Taal 7 ('s-Gravenhagc/Leiden, 1926), Middelnederlandsch Woordenboek 3 ('s-Gravenhage, 1894), alsmede. Lexicon Latimtatis Nederlandicac Medn Aevi 2 (Leiden, 1981) Zie over de historische ontwikkeling van de ambten
van cameraar en trésorier: Bos-Rops, 1996, pp 3-15.
Koch, 1982, p. io
Tegenwoordige Staat III, 1801, p. 158.
SAD res. S&R 22 maart 1692.
Koch, 1982, pp. 10-11, 38-39; Dubbe, 1982, pp. 54-60, 79, 98 Deze ruimte staat thans bekend
als de burgemeesterskamer en fungeert tevens als vergaderruimte van het college van burgemeester en wethouders.
Rep. I, cameraarsrekemngen; Acquoy, 1921, pp. 3-22.
SAD concordaat van 10 januari 1593, SAD Rep. I, nr. 92, Lijsten van de 'zestien geboren
burgers' (.. ) 1593, 1606, 1612; Rechten Ende Gewoonten, 1644, II. 6. 12. Zie over deze commissie in het Landsheerlijk Tijdperk hfdst. 1.
Tegenwoordige Staat III, 1801, pp. 255-257; Van Doorninck, 1876, pp. 249-253.
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Het voorlezen van de rekeningen voor schepenen en raad en de met leitjes en
griffels gewapende 'kamer van sestienen' verwerd in toenemende mate tot een
inadequate formaliteit. Afgeschaft werd deze echter niet: dat paste volstrekt niet
in de onveranderlijk geachte gang van de administratie. Met behoud van de archaïsche vorm stelde de stad er echter een doelmatiger werkende rekenkamer
naast, bestaande uit vijf leden van de magistraat. 260
Nauw verbonden met het werk van de cameraar waren de drie stedelijke
commissies op financieel gebied: de Achten-, Ostage- en Nieuwe Kamer. Elk was
samengesteld uit leden van de magistraat en de gemeente en elk voerde een afzonderlijk deel van de financiële administratie. Deze commissies gaven de gemeente iets van haar vurig gewenste en met moeite bevochten inbreng in het
financieel beleid. 26 '
De Achtenkamer, het oudste college, was al in 1518 in het leven geroepen als
een permanente commissie die was belast met het uitbetalen van renten ten laste
van de stad. Daartoe verkreeg zij een derde deel van de opbrengst van enkele
accijnzen en later nog enige andere inkomsten. H e t gezelschap bestond uit vier
leden van de magistraat (zowel schepenen als raden) en acht (uit iedere straat
één) gemeenslieden. Laatstgenoemden gaven de commissie haar naam.262 In de
iS110 eeuw sleet de gewoonte in, dat deze gemeenslieden telkens de oudsten uit
hun wijk waren. 26 '
Een tweede financiële commissie was de Ostagekamer. De naam verwijst
naar het woord ostagier of ostagiër, gegijzelde. Dat waren zeven prominente Deventenaren geweest, die met hun leven hadden moeten instaan voor de juiste en
tijdige betaling van grote sommen aan de aftrekkende Keulse bezettingstroepen
(1674).264 Deze hadden bij hun vertrek uit Deventer vijfentwintigduizend gulden
meegekregen, terwijl zij binnen zes weken te Rijnberk nog eens tachtigduizend
gulden verwachtten. De betaling kwam tot stand, de gegijzelden keerden veilig
naar huis terug, maar de stad bleef zitten met een bij Amsterdamse bankiers geleende schuld. De uitbetaling van de renten en de aflossing van dat kapitaal
kwam in handen van de Ostagekamer. 265 Ter delging van haar uitgaven ontving
deze commissie allerlei bijdragen uit de stadskas, zonder dat die tot een sluitende
opstelling konden leiden. 266 Uiteindelijk moesten verhoging van de turfaccijns,
260 SAD res S&R 30 augustus 1597, 24 maart 1607, 12 juni 1624 en 2 september 1681 In 1606
fungeerde de rekenkamer voor het eerst bij de controle van de rekening over 1599. Vanaf
1727 mocht de rekenkamer het gehele jaar door rekeningen sluiten· res S&R 27 februari
1727 Zie verder- SAD Rep. II, nr 15, Register van resolutien van de gecommitteerden tot de
Rekenkamer, 1776-1794 en ibidem, 16, Register van de afhormgen door de gecommitteerden
tot de Rekenkamer van de rekeningen der stadsrendanten, 1611-1627, 1662-1810. Rechten
Ende Gewoonten, 1644, I. 6 13
261 Acquoy, 1917, pp. 3-4. Zie over deze drie kamers ook. Tegenwoordige Staat III, 1801, pp
185-187
262 SAD concordaten 18 februari 1J91,15 augustus 1593 en 28 januari 1594.
263 Tegenwoordige Staat III, 1801, ρ 185; Van Doorninck, 1876, pp. 252-256, De Hullu, 1899,
pp. 29-30; Acquoy, 1917, pp. 5-19, 39-40, 41-46
264 SAD Rep I, nr. 233, Stukken betreffende het wegvoeren van de gijzelaars (ostagiers), 1674
265 SAD concordaat 10 februari 1685, res S&R 7 oktober 1685
266 Zie b.v. SAD concordaten 16 oktober 1683 (verkleining van de wijn- en biermaten), res S&R
1 september 1692 (aandeel in de accijnzen op alcoholica), concordaat 19 december 1695 ( u l t "
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conversie van de rente (van 4% naar 3%) en een eenmalige storting van gelden uit
de Achtenkamer het noodzakelijke evenwicht tussen inkomsten en uitgaven
brengen. 267
De Nieuwe Kamer, de derde en laatste van de financiële commissies (en
derhalve heel iets anders dan het gelijknamige werkvertrek van de cameraars),
vond haar oorsprong in de grote malversaties door Paulus van Arssen als kassier
van de stedelijke Bank van Lening. Een tekort van ruim een kwart miljoen gulden
moest de stad aanzuiveren. 268 Naar analogie van de beide andere commissies
vormde de regering, onder de verhullende naam van Nieuwe Kamer, een administratie om de gevolgen van de gepleegde verduisteringen op te vangen. 269
Naast de cameraar telde de regering nog zes andere 'rendanten': eerder in
deze paragraaf genoemde bestuurders uit haar midden die zelfstandig een deel
van de administratie voerden en die rekenplichtig aan de stad waren. Zij werden
aangeduid als de timmermeesters, de weidegraven, de hoofd-, straat-, wegen- en
artilleriemeesters (de taak van de middeleeuwse brugmeesteren was in de tijd van
de Republiek overgegaan op de timmermeesters). 2 " 0 De timmermeesters waren
belast met het toezicht op alle publieke werken. 27 ' H u n rekeningen vormen een
uitstekende bron voor de kennis van de topografie van de stad.272 De weidegraven voerden het beheer over de beide stadsweiden. 2 "' Zij zorgden er ook voor,
dat het park de W o r p goed werd onderhouden en beplant, zodat het een aangenaam wandelgebied was.274
De hoofdmeester was met name belast met de zorg voor de hoofden (strekdammen) in de IJssel. In de tweede helft van de 17 c eeuw werd de keur ook op
dit punt een formaliteit: wie sindsdien in enig jaar timmermeester was geweest,
werd in het volgend jaar hoofdmeester. 275 De beide straatmeesters waren belast
met het onderhoud van alle binnen de veste gelegen openbare wegen. Zij kochten stenen en zand, lieten het wegdek herstellen en betaalden arbeidslonen uit.
Het uitvoerende werk lieten zij over aan de straatmaker, die zo nodig losse hulpkrachten inschakelde. 276 T o t de verantwoordelijkheid van de straatmeesters behoorde niet het schoonhouden van de stad. Die taak was soms in handen van
enkele werklieden onder leiding van een (ambtelijke) reinmaker. Voor openbare
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268
269
270
271
272
273
274
275
276

voorrecht op gist), res. S&R 6 mei 1700 en 15 )uni 1702 (subsidies uit de stadskas). O o k sloeg
de stad verschillende rentambten voor bijdragen aan.
SAD concordaten 6 februari 1720, 21 maart 1722, 30 december 1732, 8 februari 1736; res S&R
13 en 27 mei 1720, 21 augustus 1722 en 7 d e c e m b e r 1736, Tegenwoordige Staat I I I , 1801, p.
186; Acquoy, 1917, pp. 20-30, 47.
SAD concordaten 31 maart en 30 december 1735 en 13 januari 1736, res. S&R 28 mei 1737
SAD res S&R 6 maart 1736, Tegenwoordige Staat I I I , 1801, ρ 187, Acquoy, 1917, p p 31-36,
48.
Tegenwoordige Staat I I I , 1801, pp 158-159; Acquoy, 1924, p p 3-28
T o t 1517 waren telkens twee t i m m e r m e e s t e r s tegelijk in functie geweest, daarna werd h e t
werk van de tweede omgezet in de functie van hoofdmeester.
Acquoy, 1924, p p 5-11,31-55.
Zie voor de weiden en de grootburgers die t o t het gebruik daarvan gerechtigd waren § 2.3 2.
Over de wcidegraven ook: Dumbar, 1732, p p 24-29.
SAD res. S&R 30 november 1728.
Acquoy, 1924, pp. 17-18, 65-77
SAD res. S&R 26 april 1643 en 6 september 1676
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werken beschikte de stad over een timmer- en een metselaarbaas, die naar behoefte losse arbeiders konden aantrekken. 2 ' 7 Soms deed de regering een beroep
op bouwmeesters van elders, vooral voor het uitvoeren van prestigeobjecten als
verfraaiing van het stadhuis of de kerktoren. Soms benoemde zij ook een eigen
architect. 2 ' 8 Hadden de straatmeesters binnen de veste hun verantwoordelijkheid, daarbuiten opereerden de twee wegenmeesters. Deze droegen zorg voor
het onderhoud van de wegen, dijken en sluizen en voor het schoonmaken van de
weteringen buiten de vesting. Ook de landweren en de getimmerten en heggen in
De Hoven vielen onder hun competentie. 2 ' 9
De zorg voor de wapens en voor het maken en bewaren van de munitie voor
de stadsverdediging tenslotte was in handen van de artilleriemeesters. Vanouds
stonden deze bekend als de 'bewaarders van het bussenhuis'. H e t bussenhuis
(bewaarplaats van wapens) of arsenaal werd na de Reductie gevestigd in de toen
buiten gebruik gestelde Onze-Lieve-Vrouwen- of Burgerkerk aan de Nieuwe
Markt. 2So Bij wijze van honorering genoten deze heren de opbrengsten van de
verkoop van het gras op de wallen.2 '
Terloops zijn in het vorenstaande al de ambtenaren ter sprake gekomen, de
'Stads Amptenaren', die in dienstverhouding tot de regering stonden. Evenals dat
van de overheidstaken was hun aantal beperkt: vier secretarissen, enkele klerken
en schrijvers, en paar werkbazen en bedienden. Van belang was dat de leden van
de regering veel, ook administratief werk in eigen persoon uitvoerden. 282
Vooral de secretarissen waren figuren van betekenis. Hun invloed was groot.
Dat bracht hun ambt mee. Zij verpersoonlijkten de continuïteit in de organisatie. Vervolgens waren zij over het algemeen bekwame persoonlijkheden. H u n
carrière begonnen zij (soms na een aanloop van enkele jaren als 'surnumerair' of
boventallig secretaris) als 'jongste secretaris'. Deze was belast met zaken betreffende de waterschappen, de markten, de gilden, het onderwijs en enkele kleine
taken. Daarna volgde als tweede de 'secretaris van de geestelijkheid' genoemd
naar de beheersfunctie voor de geseculariseerde goederen. De derde secretaris
had geen eigen portefeuille en ondersteunde de anderen. De Oudste secretaris'
tenslotte was vooral een breed georiënteerd bestuursadviseur, die onder meer de
afgevaardigden uit de magistraat naar de Statenvergadering vergezelde en ondersteunde en die financiële zaken behartigde. 28 ' Sociaal stonden de secretarissen
eveneens in aanzien. Mede door afkomst en familierelaties behoorden zij tot de
kring van de regeringsgeslachten. Velen van hen hadden een juridische studie
277
278
279
280
281
282

Ibidem, 22 )uni 1675
Ibidem, 4 juni 1667.
Ibidem, 9 mei 1646; Acquoy, 1924, pp 25-26, 98-113.
SAD res S&R 26 juni 1647 en 15 juli 1657.
Ibidem, 29 mei 1676 en 25 maart 1700, Àcquoy, 1924, pp. 27-28,114-127
SAD Rep. I, nr 94X, Register van de instructies voor de stedelijke ambtenaren en andere
personen, die hun aanstelling van stadswege ontvangen, 1622-1793 ί κ 0 0 ' < RAO, archivalia
VORG, nr 988, resp handschriften VORG, nr 690, een notitie over de honorering van de
verschillende ambtenaren
283 Zie § 2.1.
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gevolgd en hadden historische belangstelling. Dat was mede van belang omdat
zij, in een tijd waarin historisch bepaalde rechten zo'n grote rol speelden, een
regering ondersteunden die ook de functies van de contentieuze en voluntaire
rechtspraak vervulde.28'' De betekenis van een secretaris is afte lezen aan de persoon van mr. Gerard Dumbar de 'jongere', die (ook op gewestelijk niveau) een
politieke rol van belang heeft gespeeld in de Patriottenbeweging en die door zijn
publicaties van blijvende invloed is geweest, meer dan de meeste schepenen en
raden.285
De prominente positie van de secretarissen bleek ook uit hun fraaie werkvertrekken in het stadhuis, direct achter de voorgevel en naast de hal gelegen.
Het plafond van de eerste kamer is gedateerd 6 juni 1695. Het toont de wapens
van de families van de vier toenmalige secretarissen: een bok, een pijl met een
kroon, drie rozen en vier ringen, de blazoenen van resp. de geslachten Van
Boekholt, Borgerink, Rouse en Van Suchtelen. De wapens en andere versieringen als putti in medaillons en bladranken, zijn van de hand van de Italiaanse
stucwerker Johannes Sima. Het plafond in de erachter gelegen kamer is eenvoudiger, met bloemranken versierd. 286
Naast de secretarissen werkten enkele klerken. Verder maakte de stad veelal
gebruik van de diensten van een vrij gevestigde procureur en werkte een custos
als hulpkracht op het stadhuis. 'Om alle stads secrete zaken' te behandelen benoemden schepenen en raad een kopiist. Een burgemeester beëdigde hem voor
hij aan het werk kon gaan. 28 '
Het bedienend personeel van het stadhuis was ingedeeld in drie rangen. W i e
voldeed, kon geleidelijk promotie maken en werd achtereenvolgens lopende bode, uitrijder en roedendrager. Van elk van deze functionarissen waren er vier.
Steeds moesten enkelen van hen in het stadhuis aanwezig zijn om de leden van
de regering behulpzaam te zijn.288 Twee van hen hielden toezicht tijdens de diensten in de Grote Kerk om lastige jongens tot rust te manen en, als dat niet hielp,
in het stadhuis gevangen te zetten. 2 9
Vooral de roedendragers stonden in aanzien: zij liepen bij officiële gelegenheden in een fraai ambtskostuum met paarse schoudermantel en droegen dan
zilveren staven in de hand,21'0 zij bewoonden een ambtswoning in één van de
poorten (hetgeen een fraai uitzicht opleverde) of kregen huursubsidie21'1 en geno-

284 Zie over de stadssecretarissen Tegenwoordige Staat III, 1801, pp 190-193 Van Doormnck,
1886, pp. 163-172, Houck, 190T, pp. 24-25; Fockcma Andreae, 1943, XXIV
285 Zie § 6.2.2 en voorts. Van der Pot, 1958A, Mecking, 1985; Van Wijnen, 1989 Dumbar begon
zijn loopbaan als 'supernumerair secretaris' 7onder vast salaris. Als zodanig was hi] tevens
een soort stadsarchivaris. Vel. Fockcma Andreae, 1946, passim.
286 Dubbe, 1982, ρ 74; vgl. SAD res. S&R 16 augustus 1737
287 Zie b ν. SAD res. S&R 11 juni 1697, inzake de benoeming van Derk Traas tot kopiist
288 Ibidem, 5 maart 1642, 10 augustus 1643, 11 maart 1648, 30 augustus 1675.
289 Ibidem, 21 oktober en 5 november 1651.
290 De roedendrager paste in de verering van de leden van de regering voor het klassieke Rome,
waar de lictoren met hun fasecs bekend waren. Fasces maken ook deel uit van de decoratie
van het Deventer stadhuis.
291 SAD res S&R 7 februari 1644.
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ten extraatjes zoals nieuwjaarsgeld.292 Roedendrager Joan Haddebach werd tevens tot cipier aangesteld, mits hij (evenals zijn voorganger had gedaan) op de
Duimpoort zou gaan wonen en de weduwe van die voorganger voor de rest van
haar leven een andere gepaste woning zou verschaffen.293 De stad trof vaker een
dergelijke (voor haar goedkope) pensioenvoorziening ten laste van een nieuw
benoemd ambtenaar...
Terwijl de andere dienaren veel tijd besteedden aan het bezorgen van post en
boodschappen binnen en buiten de stad, beheerden de roedendragers de sleutels
van het stadhuis, waren zij behulpzaam bij het opsporen van delinquenten en
leidden zij deze bij wijze van straf door de stad, verrichtten zij huiszoekingen,
maakten zij belastingregisters op en waren zij verantwoordelijk voor de inning
van die belastingen, controleerden zij of de straten schoon werden gehouden en
fungeerden zij als persoonlijke begeleiders van de leden van de regering. Dat
bracht hen in direct persoonlijk contact met de hoogste kringen in de stad. Betrouwbaarheid en zwijgzaamheid waren voor een dergelijke functie noodzakelijke
eigenschappen. Afwisselend mochten de dienaren met hun meesters op reis. Zij
konden dan gebruik maken van 'een bekwame en gemakkelijke Berlijnse Calès'
(calèche), aanvankelijk getrokken door vier eigen paarden van de stad, later door
een gehuurd span. 294

2.3.5

Buitenlandse commissïèn

Onder de buitenlandse commission werden in Overijssel in de tijd van het Ancien Régime (in tegenstelling tot de binnenlandse commissiën waarmee Gedeputeerde Staten werden bedoeld, terwijl er ook binnensteedse commissiën waren,
de nevenfuncties die de leden van de stadsregering onder elkaar verdeelden) de
ambten 295 aangeduid die namens de regering van het gewest Overijssel buiten de
provincie werden bekleed. 296 T o t deze ook wel commissies genoemde nevenfuncties behoorden in de eerste plaats de generaliteitsorganen van de Republiek:
de Staten-Generaal, de Raad van State, de Generaliteits Rekenkamer en de Admiraliteiten. 297 Niet al deze generaliteitscolleges hadden een gelijkwaardige positie. Er bestond een essentieel verschil tussen de Staten-Generaal en de overige
colleges. De Staten-Generaal waren een vergadering van afgezanten van de zeven
provinciën die tezamen de Republiek vormden. De afgevaardigden in dit college
hadden zich te verantwoorden bij de eigen lastgever, de Staten van hun gewest.
Voor de afgevaardigden naar de Staten-Generaal hadden de Staten van Overijssel

292 Ibidem, 27 december 1680.
293 Ibidem, 8 november 1682.
294 Ibidem, 17 s e p t e m b e r 1688 en 29 augustus 1689 (over de paarden), 16 februari 1694 (inzake
het huren van een vierspan van de 'Stads Voerman') en 10 ]uni 1704 (over het rijtuig) In 1718
vervaardigde de s t a d s t i m m e r b a a s een nieuwe koets Zijn loon bepaalde de stad op 300
goudguldens, waarvoor hi) het grootburgerrecht kon kopen SAD res. S&R 29 april 1718
295 Streng, 1997, p. 460. Vgl tdem, 1989, pp. 51-57
296 Streng, 1997, pp. 140-142
297 Gabriels, 1990, pp. 301-396
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in 1651 een instructie opgesteld die de afgevaardigden met een eed moesten bezweren De Raad van State, de Generaliteits Rekenkamer en de Admiraliteiten
waren uitvoerende organen Hun leden hadden op grond van hun ambtseed uitsluitend acht te slaan op het generahteitsbelang, waren niet gebonden aan instructies van de Staten van de provincie, die hun ter benoeming voorgedragen
hadden, aan wie ze als lid van zo'n college formeel evenmin verantwoording ver
schuldigd waren De leden van deze colleges werden door de Staten-Generaal
benoemd, ontvingen van deze vergadering hun instructie en legden ten overstaan
van de Staten-Generaal de ambtseed af
O m als afgevaardigde van Overijssel zitting te kunnen nemen in de StatenGeneraal, dienden de enerzijds door de drie kwartieren, anderzijds door de drie
hoofdsteden voorgedragen kandidaten door de Staten van Overijssel gecommitteerd, dat wil zeggen als afgevaardigde aangewezen te worden Voor benoeming
in de overige generaliteitsorganen moest men door de Overijsselse Staten worden
genomineerd (voorgedragen) Dit toerbeurtensysteem (waarbij de volgorde per
college kon verschillen) was bedacht om alle leden die deel hadden aan de gewestelijke soevereiniteit een gelijkwaardige aandeel in de ter dispositie van Overijssel
staande generahteitsfuncties te garanderen Vanaf 1587 stuurden de Staten van
Overijssel afgevaardigden naar de vergadering van de Staten-Generaal Aanvankelijk was dit een steeds wisselend aantal, maar sedert 1611 werden per jaar zes
personen naar de Staten-Generaal afgevaardigd De drie steden en de drie kwartieren hadden op deze wijze elk een vertegenwoordiger in de Staten-Generaal
De zittende gecommitteerden konden herkozen worden, hetgeen bij de StatenGeneraal regel was De afgevaardigden waren niet allemaal tegelijk aanwezig (het
omgekeerde kwam vaker voor) maar wisselden elkaar in kleine groepjes en in
perioden van enkele maanden af
In het midden van de i8 d t eeuw werd de Overijsselse delegatie ter StatenGeneraal verdubbeld Door ieder kwartier en iedere stad werd nog een ordinans
gecommitteerde benoemd die buiten kosten van het gewest in Den Haag present
mocht zijn en geen voorrang had boven de normale afgevaardigde 2 ' 8 De Raad
van State was belast met het voorbereiden van besluiten van de Staten-Generaal
en voerde die uit, vooral op militair en financieel gebied Ook had deze raad het
bestuur over de Generaliteitslanden De Raad was samengesteld uit de gewestelijke stadhouders (die van rechtswege zitting hadden) en twaalf andere leden,
benoemd op voordracht van de onderscheidene gewesten Overijssel was gerechtigd één lid voor te dragen, wiens ambtstermijn de Overijsselse Staten in de regel
op drie jaar bepaalden
De Generaliteits Rekenkamer registreerde en controleerde de uitgaven die
op last van de Raad van State waren gedaan De Rekenkamer was opgericht in
1602 Overijssel droeg echter pas sinds 1622 één of meer leden ter benoeming
voor een uit de ridderschap en één uit de steden Vanaf 1626 gingen de toerbeurten om de vier jaar De vijf Admiraliteiten waren in opdracht van de Staten298 Tegenwoordige Staat 1,1781, pp 371-375, Gabriels, 1990, pp 239, 312,319 320
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Generaal belast met bestuur en rechtspraak. H u n bestuur strekte zich uit over de
levende en dode strijdkrachten ter zee, de inning van in- en uitgaande rechten en
de hiervoor vereiste controle. De rechtspraak had betrekking op militaire delicten ter zee, de overtreding van de plakkaten op de in- en uitgaande rechten, alsmede (vooral in oorlogstijd) het prijs- en buitrecht. 2 " Overijssel was in vier van
de vijf Admiraliteiten (niet in die van Zeeland) vertegenwoordigd. In iedere Admiraliteit benoemden de Staten één bewindvoerder voor drie jaar. De vervanging
van de afgevaardigde vond plaats via toerbeurten. Ten slotte benoemden de Staten één bewindvoerder in de onderscheidene Kamers van de Oost-Indische en
West-Indische Compagnie. Hier was de zittingsduur zes jaar, zodat de wachttijd
voor er weer een Overijssels regent uit dezelfde stad of kwartier benoemd kon
worden dertig jaar bedroeg. 300
De beschikbaarheid van een commissie stond dus wel van tevoren vast, maar
had door de verschillen in duur en opeenvolging van de deelnemende steden en
kwartieren een onregelmatig verloop. Er waren dan ook tabellen in omloop die
precies aangaven wanneer en aan welk college een commissie ter begeving
stond. 301 Aanvaarding van een van deze commissiën had voor een Deventer regent geen verwijdering uit de lokale politiek tot gevolg. Daarvoor was een commissie, behalve die bij de Staten-Generaal, te veel een sinecure.

2.4

Het functioneren van de stedelijke overheid

2.4.1

Bevoegdheden en werkzaamheden van de regeringscolleges

Toen Gerhard Dumbar (de jongere) in 1801 in zijn 'Tegenwoordige Staat van
Overijssel' een beschrijving gaf van de regering van het gewest Overijssel en de
daarin gelegen steden, toonde hij zich een kind van zijn tijd. Schrijvend in de periode van de Bataafse Republiek wilde hij een beeld geven van het functioneren
van de gewestelijke overheidsorganen ten tijde van de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Het is begrijpelijk dat hij daarbij gebruik maakte van het begrippenkader en de terminologie die hem op dat moment vertrouwd waren en die in
zijn tijd toepassing vonden. Voor een auteur die, zoals Dumbar, 'bij de tijd was',
betekende dat het hanteren van de begrippen die hij ontleende aan het werk van
Montesquieu met diens leer van de Trias Politica. Daarin stond het onderscheid
centraal tussen wetgeving, uitvoering (tegenwoordig: bestuur) en rechtspraak. In
de periode waarop hij deze leer toepaste, namelijk die van de Republiek van de
299 Fockcma Andreae, 1969, pp 26-28.
300 Tegenwoordige Staat I, 1781, pp. 347-391; Fockema Andreae, 1969, pp 90-93, Gabriels, 1990,
pp. 42-43; Thccuwcn, 2002, pp 48, 279-281. Zie over de West-Indische Compagnie in het
algemeen. Spruit, 1988; Den Hcijcr, 1994. SAD res. S&R 10 april 1624 (niet in net resolutieboek opgenomen, wel in het register van de Deventer participatie genoteerd), SAD Rep I,
nrs. 548-571, stukken betreffende de participatie van de stad in de West-Indische Compagnie; alles uitvoeriger bij Acquoy, 1922.Vgl · Tegenwoordige Staat I, 1781, 385-391. Zie over de
Oost-Indische compagnie: ibidem, pp 381-385
301 Tegenwoordige Staat 1,1781, ρ 423, biedt hiervan een voorbeeld.
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Verenigde Nederlanden, raakte deze leer echter slechts in latere jaren onder geleerden en 'verlichte' intellectuelen bekend. 3 " 2 D e regenten van de Republiek
maakten onderscheid tussen politie en justitie. 303 Deze begrippen kunnen op
verschillende wijzen worden geïnterpreteerd. 'Justitie' omvatte de rechtspraak,
'politie' (in ruime zin) de overige overheidstaken (hetgeen Montesquieu zou aanduiden met wetgeving en bestuur). De praktijk werkte veelal met een beperkter
begrip 'politie' dat de binnenlandse (te Deventer 'binncnsteedse') bestuurszorg in
engere zin omvatte, ergo met uitzondering van het financiële bestuur, militaire
zaken en buitenlandse betrekkingen. 304
Meer dan twee eeuwen oefenden de Deventer regenten onder de Republiek
politie en justitie uit. Het stadrecht van 1642 vatte de taken van de stedelijke
regering samen als 'de Regieringe' (de politie in ruime zin) en de 'Bedieninge der
Justitie' (de rechtspraak). Uitgangspunt van het stadrecht was, dat de volheid van
het overheidsgezag in principe in handen van de magistraat was gelegen. 10 ' Over
de wijze waarop dit college functioneerde, sprak het stadrecht slechts summier.
Enkele zaken regelde de regering in andere voorschriften, al dan niet na gebleken
behoefte.
De bevoegdheden van de gezworen gemeente waren beperkt in omvang. Zoals al vermeid 306 moest zij vanaf 1671 toestemming geven voor het aanbrengen
van wijzigingen in het stadrecht. 307 Vervolgens mocht de magistraat zonder haar
'geene verbintenissen met andere Heeren of Steden ingaan', 108 geen beslissingen
nemen over oorlog of vredesverdragen 30 ' 1 en evenmin vaste goederen verkopen of
bezwaren dan wel (behoudens in spoedeisende gevallen) geld uitlenen of schcn302 Zie over Montesquieu § 3.2.3. Diens 'De l'esprit des lois' dateert van 1748 Zie voor Dumbars
benadering. Tegenwoordige Staat III, 1801, p. 146 ('Wat het bctreklyke gc/ag aanga, het
welke aan de twee Kollegien van den Raad en van de Gezworen Gemeente toekomt, kunnen wij met drie woorden zeggen, dat de Magistraat de geheele uitvoerende en regtcrli)ke
magten oeffent en in de wetgevende gelijkelijk met de Gemeente deelt ') en over de tnaslccr
in de Bataafse tijd: De Monté ver Loren-Spruit, 2000, § 181, ρ 207 Het ligt overigens voor
de hand dat Dumbar zijn werk weliswaar m i8oi heeft uitgegeven, maar nat hij de tekst al
vóór de omwenteling van 1795 gereed had- hij beschrijft (wellicht gedurende zijn gedwongen
werkeloosheid in de jaren 1787-1795) de gehele stedelijke en gewestelijke constitutie onder
de Republiek als een bestaande situatie, met als een historisch verschijnsel (wat het in 1801
inmiddels was geworden).
303 Het standaardwerk inzake de kwalificaticproblematiek van overheidsfuncties is Rijpperda
Wierdsma, 1937, die de begrippen politie en justitie introduceert op pp 57-58 en deze uitwerkt op de daarna volgende pagina's. Vgl. ibidem, pp. 119-126, alsmcae Fockema Andreac,
1969, p. 146, Moorman van Kappen, 2000C, m η. p. 308, nt. 31 en aldaar vermelde literatuur.
Zie verder: Van der Pot, 1957, pp. 324, 531, 540; Van Boven, 1990, pp. 30-33; Streng, 1997, ρ
319, De Monté ver Loren-Spruit, 2000, § 178, p. 203, § 181, pp. 206-207
304 Rijpperda Wierdsma, 1939, passim, De Monté ver Loren-Spruit, 2000, § 181, p. 206, nt 366,
§ 182, pp. 207-208. Bij uitzondering wordt ook gebruik gemaakt van een zeer uitgebreide
omschrijving van 'politie' die elk overheidsoptreden omvat (zie dezelfde vindplaats) Over de
plaatsbepaling van de regelgeving bestaat geen eenstemmigheid Omdat de stedelijke regelgeving zich uit de rechtspraak ontwikkelde (vgl. De Monté ver Loren-Spruit, 2000, § 178,
pp. 203-204, § 198, pp. 226-227)ls indeling bij justitie niet onlogisch.
305 Rechten Ende Gewoonten, 1644, I 1 1.
306 Zie voor de plaats van de mcente bij wijziging in het stadsrecht § 2 3 1 .
307 Tegenwoordige Staat III, 1801, p. 146. Op pp. 146-151 van het zojuist aangehaalde werk
wordt een overzicht gegeven van de bevoegdheden van de mcente
308 Rechten Ende Gewoonten, 1644,1 6. 1.
309 SAD concordaten 24 maart 1666 en april 1684; vgl concordaat 29 november 1632 over de
competentie van de meente bij het sluiten van vredesverdragen
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ken. 3 ' 0 Vervolgens moest de magistraat toestemming aan de meente vragen voor
het verkopen, bezwaren 3 " of in erfpacht uitgeven' 12 van stedelijke domeinen. Een
zelfde toestemmingseis gold besluiten over 'hoogwigtige Stads régalien' 3 ' 1 of (stedelijke) 'regten en voorregten'. 3 ' 4
De meente liet er zich vanouds met trots op voorstaan, de vertegenwoordiger van de burgerij te zijn. Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt, waren haar
formele bevoegdheden echter niet groot. Gedurende de tijd van de Republiek
werd zij een orgaan van steeds minder betekenis. 3 ' 5 Naarmate de magistraat zich
steeds meer in zelfgenoegzaamheid afsloot van de meente en van de rest van de
burgerij, groeide bij de meenslieden het onbehagen. Tenminste vijf maal per jaar
moesten schepenen en raden de gezworen gemeente in vergadering bijeenroepen: vier maal voor door het jaar gespreide reguliere bijeenkomsten en de vijfde
keer veertien dagen voor Petri. In laatstgenoemde vergadering, in de eerste week
van februari, bespraken de heren alle zaken, die in het komende bestuurlijke jaar
voor de stad van belang konden zijn, zodat de verkiezingsdag geheel kon worden
gewijd aan het breedvoerige ceremonieel van de keur. Steeds minder trok de magistraat zich evenwel aan van de 'inbrengens' van de meente. Kwaliteit en kwantiteit van de concordaten namen af en de keur, toch geen geringe bevoegdheid
van de meente, verwerd als gevolg van contracten van correspondentie en van
bemoeienissen van de stadhouder tot een schijnvertoning. De meenslieden (die
via sociëteiten deelgenoten waren in de contracten van correspondentie) voelden
zich (vooral als gevolg van de toepassing van het stadhouderlijk approbatierecht)
niet meer serieus genomen. 3 ' 6 Eerst in de Patriottentijd namen de vergaderfrequentie en de lengte van de agenda's substantieel toe. In de beleving van de Patriotten had meente altijd iets gehouden van een volksvertegenwoordiging, al
bewees de instelling van hun burgercommissie dat zij begrepen, dat dit vertegenwoordigend karakter steeds meer fictief was geworden. 3 ' 7
Over de bevoegdheden en de werkzaamheden van de beide burgemeesteren
schreef Dumbar:
'dezen zijn de eigenlijke regenten, die de openbare orde bewaren, alle voorvallende zaken afdoen, brieven o p e n e n , verzoekschriften ontvangen, en den raad doen bijeenkomen, waar m zi) beiden tevens voorzitten, en de oudste de stemmen o p n e e m t en de bc-
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R e c h t e n Ende G e w o o n t e n , 1644, I. 6. 2, nader uitgewerkt in S A D concordaten 24 september, 29 en 31 december 1704 en 1 januari 1705.
SAD concordaten 5 februari 1664 en 6 april 1719.
Ibidem, 6 februari 1651 en 17 mei 1724
Ibidem, 9 februari 1705, v g l , S A D concordaat 20 augustus 1593
Ibidem, 9 september 1748, verdere casuïstiek in: Tegenwoordige Staat I I I , 1801, pp. 148-150
Zie over de plaats van de gezworen g e m e e n t e in de regering. D e Hullu, 1899, pp. 36-38 De
Hullu, wijst er o p , dat veel c o n c o r d a t e n , ondanks de daarover bereikte overeenstemming
tussen magistraat en m e e n t e , door t o e d o e n van de magistraat onuitgevoerd bleven. Al op 1
o k t o b e r 1559 had de m e e n t e daarover bij de magistraat haar beklag gedaan en vroeg ZIJ: 'dat
men tselve alnoch mit ernst achtervolgen will': citaat t.a ρ
Koch, 1982, p p 9-10
Zie § 6.4 en D e Jong, 1921, pp 480-481.

sluiten vormt, wordende bij afwezigheid door eenen anderen uit den oudsten rang ver
3
vangen, zo dat dit werk den jongstcn nooit kan te beurt vallen'. '
De praktijk liet zien, dat deze 'eigenlijke Regenten' zeer veel van het dagelijkse
bestuurlijke werk voor hun rekening namen. De voornaamste binnensteedse ta
ken van de magistraat waren gelegen in de zorg voor orde en veiligheid, voor
hulpbehoevenden, voor het economisch leven, voor onderwijs en cultuur en voor
de openbare gezondheid. Uitoefening van deze taken was slechts mogelijk bij
adequaat financieel beheer.
De externe verdediging van de stad was primair een taak van het (frequent
wisselende) garnizoen, dat deel uitmaakte van het Staatse leger. H e t bestond uit
huursoldaten van veelal buitenlandse origine en stond onder commando van een
dikwijls adellijke garnizoenscommandant. 1 ' 9 Een door de Staten-Generaal aan
gewezen gouverneur verbleef permanent in de stad en had, ondersteund door een
provoost of geweldiger, het toezicht op de bezetting door het garnizoen. De zorg
voor de openbare orde binnen de veste lag bij een bewapende burgerwacht. Be
houdens dispensatie was deelname daaraan voor alle mannelijke burgers en inge
zetenen van 18 tot en met 60 jaar verplicht. De wacht bestond uit acht vendels,
waarvan het territorium samenviel met de acht wijken waarin de stad bestuurlijk
was verdeeld. Elk vendel stond onder een hopman, later een luitenant en een
vaandrig. De jongste magistraatsleden vervulden deze officiersfuncties. Een ou
dere schepen had als burgermajoor de hoogste operationele leiding, terwijl de
politieke eindverantwoordelijkheid berustte bij twee commissarissen 'tot de
Monsteringen ende op de Schutterijen'.' 2 0 De verdieping van het waaggebouw
(dat ook fungeerde als hoofdkwartier van het garnizoen) was ingericht als bureau
voor de burgerwacht en stond bekend als hoofdwacht. Nabij het stadhuis stond
een tweede wachthuis 3 2 ' en in de poorten waren eveneens wachtposten inge
richt. 1 2 2 Vanuit de wachthuizen werd patrouille gelopen door de stad en over de
wallen; de mannen op de Waag bewaarden bovendien de sleutels van de poor
ten. 1 2 1 De Patriotten zouden tegenover de burgerwacht hun vrijkorps plaatsen.
Brandpreventie en -bestrijding vormden een ander aspect van de zorg voor de
veiligheid. Maatregelen voorzagen in het bewaken van de compact gebouwde
318 Tegenwoordige Staat I I I , 1801, pp. 15J-156. Zie ook: Rechten hnde Gewoonten, 1644, Ι ι. ι
ό.
319 Zie voor de geschiedenis van het garnizoen het al in <S 2.2 aangehaalde manuscript van J C
Hopperus Buma over Deventer als garnizoensstad 1568-1968, aanwezig bij SAD Zie over het
Staatse leger Zwitzer, 1991, m. n. pp 25-38. Vgl. ook § 6.6
320 SAD MA nr. 146, stadsbricf tot oprichting van acht burgervendels onder hopheden, 1597;
SAD Rep. I, nr. 267, Ordonnantie van de hopheden en luitenants van de burgerwacht, 1598;
een nieuwe ordonnantie bi) SAD res. S&R 7 april 1702. Zie over het fungeren van de acht
jongste leden van de magistraat als officieren- SAD res S&R 26 april 1703 en concordaat 4
december 1703 Bi) het jaarlijks aanstellen van deze acht officieren kreeg ieder 'een aam besmet
te Franse wijn'- SAD res. S&R 4 december 1703 Zie verder- Dumbar, 1732, pp 29-39,
daarin opgenomen een tekstuitgave van de 'Ordonnantie op die Wacht', gepubliceerd door
S&R 16 februari 1621. Zie ook. Rechten Ende Gewoonten, 1644, I 5 2; Tegenwoordige Staat
III, 1801, pp 184-185, alsmede Ilouck, 1901, pp 166-168
321 SAD concordaat 27 december 1699.
322 SAD res. S&R 30 augustus 1642 en concordaat 30 december 1737
323 SAD res S&R 8 januari 1705 en 14 november 1741.

"5

stad, in alarmering en in het blussen. 324 Raakvlakken met het kerkelijk leven
toonden de regels inzake de zondagsheiliging,325 de huwelijkssluiting 326 en begrafenissen. Bij deze laatste verzette de stad zich vooral tegen teveel uiterlijk vertoon 327 en tegen katholieke liturgische gebruiken.3211
De gasthuizen, in de late Middeleeuwen gesticht tot de beoefening van de
Christelijke caritas, waren geleidelijk onder toezicht van de magistraat gekomen.329 Schepenen en raad benoemden twee bestuurders ('provisoren') van elk
huis uit de meente en twee toezichthouders ('overprovisoren') uit de magistraat. 330 AI in de 16 e eeuw had de stad de grondslagen gelegd voor een uniforme
bestuursinrichting van alle weldadige instellingen.111 Het financiële beheer stond
daarbij voorop. Dat bleef zo na de Reductie, zij het dat de magistraat alle gasthuizen toen uitsluitend voor aanhangers van de publieke religie bestemde. Bovendien werd het beheer rationeler, hetgeen leidde tot duidelijker taakverdeling
en specialisatie, alsmede tot enkele fusies en tot het opnemen van meer betalende gasten (kostkopers). 332 Voor alleenstaande, minder draagkrachtige vrouwen
hadden rijke particulieren hofjes gesticht, die eveneens onder bestuur van regeringsleden stonden. 111
Een heel ander type van weldadige instellingen vertegenwoordigen het Burgerweeshuis en het Kinderhuis. Het Weeshuis was in 1560 door de stad gesticht
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S A D R e p . I, nr. 268, O r d o n n a n t i e op het n e m e n van brandpreventieve maatregelen, ca.
1600 SAD concordaten 17 december 1666 en 12 o k t o b e r 1761; Hogenstijn, 1983, pp 87-88
Zie over de brandweer verder: Houck, 1901, pp. 158-160
SAD res.. S&R 11 juni 1656, 2 april 1681 en 4 december 1692
Ibidem, 27 september 1687 en 12 november 1762 Eeuwenlang was de zondag de enige dag dat
velen konden trouwen, want op andere dagen hadden ze er geen tijd voor Rechten Ende
G e w o o n t e n , 1644, I I I 1. Zie over het huwelijksrecht: Van Gelder, 1972, ρ 3; over de huwe
lijksbevestiging voorts Van Apeldoorn, 1925, p p 89-90, 92-95; Coing, 1985, p p 229-232 en
inzake het Overijsselse huwelijksrecht Van Apeldoorn, 1925, p p 107-109.
S A D res. S&R 9 februari 1655, 28 mei 1664 en 3 april 1678, publicatie S&R 19 oktober 1680;
res S&R 13 juli 1705 en 8 februari 1718.
S A D publicatie S&R september 1636
Zie over de juridische positie van deze instellingen in het algemeen. Gillet, 1927 en Eeenstra,
1956
O v e r de gasthuizen en hun relatie t o t de burgerlijke overheid is zeer veel informatie be
schikbaar, met alleen in de gasthuisarchieven, maar ook in h e t archief van de stadsregering,
in literatuur en in realia. Zie hierover Hogenstijn, 1987, 1988, 1991 en 1994. Vgl. bovendien.
F o c k e m a Andreac, 1950, p . 114 Zie over de b e n o e m i n g van provisoren verder Tegenwoor
dige Staat I I I , 1801, p. 255
S A D concordaat 24 januari 1578 inzake h e t opdragen van h e t provisorschap aan gemeensmannen; Hogenstijn, 1988, pp. 15-22. Vgl. ook I m b e r t , 1947 en J e t t c r , 1986
Zie b.v. voor een plan t o t fusie van kleine gasthuizen S A D res S&R 13 september 1664, het
o p economische g r o n d e n afschaffen van de boerderijen die gasthuizen zelf exploiteerden
res. S&R 3 januari 1667, h e t in rekening brengen van verpleegkosten van soldaten res. S&R
4, [4 en 16 december 1678, het afschaffen van de vrijstelling van accijnzen voor de gasthuizen
res S&R 29 september 1693 c n het beperken van de toegang t o t de gasthuizen tot Deventer
burgers res. S&R 9 januari 1700 Zie verder I logenstijn, 1988, pp. 65-71.
S A D Rep. I, nr 395, rekeningen van de provisoren van het Meyershof 1602-1732, ibidem, nr.
396, rekeningen van de provisoren van het Armgart Swartjeshuis, 1617-1732, ibidem, nr 397,
rekeningen van de provisoren van h e t Meyershof en h e t Armgart Swartjeshuis, 1733-1806;
ibidem, nr 398, rekeningen van de provisoren van het Mouwicksgasthuis, 1611-1795; ibidem,
nrs. 405-406, rekeningen van de provisoren van hert Bocvmcksgasthuis, 1652-1795; Acquoy,
1929, pp 45-54, 76-80; Hogenstijn, 1988, p p 43-48. In 1850 werden de toenmalige vier hofjes
samengebracht in het O u d e Vrouwenhuis aan de Bagijnenstraat, dat deel ging uitmaken van
de Stichting D e Verenigde G e s t i c h t e n In 1968 werd dit gebouw gesloopt.

ten behoeve van wettige kinderen van grootburgers. De verweesde telgen van
kleinburgers, van andere ingezetenen, van vreemdelingen, vondelingen alsmede
onwettige kinderen, waren aangewezen op de armenzorg. In 1679 kwam in deze
onbevredigende situatie verandering door de oprichting van het Kinderhuis." 4
Buiten de gasthuizen leefden de 'huiszittende armen'. Voor hen zorgde een stedelijke instelling: de 'Huisarmenstaat'. Deze stond onder leiding van provisoren
die 'aalmoezeniers' werden genoemd en die twaalf in getal waren.33'
Na 1591 hadden de gilden een deel van hun exclusieve positie verloren. Zo
waren hun religieuze component en een deel van hun sociale functie vervallen.
Toch bleven zij bij de uitoefening van beroep en bedrijf een rol van betekenis
spelen. De regering stelde gilden in en hief ze weer 0p,336 gaf hun de nodige regels en hield toezicht op hun werkzaamheden," 7 beperkte hun festiviteiten," 8
deelde mee in de door hen geïnde boetes en intredegelden 339 en weerde katholieke olderluiden (bestuursleden). 340 Niet altijd manifesteerden de ongeveer achttien gilden zich nadrukkelijk, maar in de Patriottentijd zouden zij dat spraakmakend doen. 34 '
Ook bemoeide de stad zich rechtstreeks met de uitoefening van afzonderlijke beroepen. Zo stonden de bakkers onder streng toezicht, met name degenen
die de befaamde Deventer koek vervaardigden. De reputatie van de stad was
immers ten dele afhankelijk van de kwaliteit van hun beroemde producten. Over
iedere geëxporteerde koek betaalden zij een bedragje aan de stad.342 De drukpers
was niet vrij (drukpersvrijheid zou een belangrijk thema voor de Patriotten worden): drukkers moesten hun werk aan preventief toezicht door de stad onderwerpen. 343 Zo was bijvoorbeeld het drukken van het boekje 'Verhandeling van de
laatste tijden', geschreven door de Leeuwarder chirurgijn Cornells Aitema, in
Deventer verboden. 344
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SAD R e p . I, nrs. 410, rekeningen van de provisoren van het Burgerweeshuis, 1673-1794,
ibidem, nr 411, rekeningen van de provisoren van het Kinderhuis, 1781 1787; ibidem, nr 411XX,
reglement op het bestuur van het Burgerweeshuis en het Kinderhuis, 1786; Acquoy, 1929,
p p 36-44, 74-75; Hogenstijn, 1994, PP 3 ' . 79. 85-94 D e beide g e n o e m d e instellingen zijn
opgegaan in de tegenwoordige Stichting H e t Burgerweeshuis en Kinderhuis. D e z e stichting
exploiteert sinds 1930 geen grote huishouding met alleenstaande kinderen meer, maar biedt
een eigenti|dse en brede vorm van hulpverlening aan kinderen en jongeren aan wezen en
halfwczcn, aan kinderen uit eenoudergezinnen en alleenstaande jongeren
SAD res. S&R 16 en 22 maart 1703; SAD R e p . I, nr 342, rekeningen van de provisoren van
de huisarmenstaat (aalmoezeniers), 1592-1795
SAD R e p I, 272, register van gildebneven, 1776-1793; res. S&R 6 juli 1675, inzake de heroprichting van het bierdragerseildc
Ibidem, 2 juli 1659, 13 december 1675 en 10 december 1683
Ibidem, 6 juni 1642, 8 november 1648 en 8 maart 1656.
Ibidem, 23 december 1649.
SAD concordaat 2 o k t o b e r 1655; zie over de gilden ook- Van Ecghcn, 1965, Coing, 1976, pp.
749-7«·
Zie § § 7.1, 7.4 en 7.5.
SAD res. S&R 19 juni 1693 Rep. I, 276, register van eedsaflegging van de bakkers, 1592-1594
en verdere stukken inzake toezicht op de koek- en broodbakkers, Rep I, 276X-280.
SAD res. S&R n november 1670, 11 november 1691 en 5 februari 1739. Zie over drukken en
verkopen van boeken voorts Coing, 1976, pp 797-798.
SAD res. S&R 10 december 1756.
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M e t het onderwijs was de stedelijke bemoeienis beperkt.' O p de Duitse en
Franse (particuliere) scholen, die algemeen voortgezet onderwijs verzorgden,
hield de regering enig toezicht (het geven van onderwijs was niet vrij). H e t ging
daarbij met name om het veilig stellen van het gereformeerde karakter van het
346
onderwijs.
Een stedelijke instelling was, naast de oude Latijnse school, het in
1630 gestichte Athenaeum Illustre, de gewestelijke hogeschool, die wel preten
deerde wetenschappelijk onderwijs te geven, maar die geen universitaire graden
kon verlenen. De grondleggers, Anna van Twickelo en haar zoon Balthazar Boedeker, hadden een groot deel van hun nalatenschap voor de Illustre School be
schikbaar gesteld. 3 4 7 H e t onderwijsniveau en de omvang van het Athenaeum wa
ren wisselend, maar onder de Republiek over het geheel genomen voldoende tot
uitstekend. H e t beperkte aantal faculteiten en vooral het ontbreken van het 'ius
promovendi' belemmerden echter blijvend de ontplooiing van de hogeschool. In
toenemende mate werd het een lokaal gerichte instelling. Aan het eind van de
i 8 d c eeuw echter zou het Athenaeum een bijzondere plaats innemen: het zou een
'Kweekschool voor Patriotten' moeten worden met F.A. van der Marck als inspi
rator. Tussen de docenten aan de Latijnse school en het Athenaeum enerzijds en
de leden van de stadsregering anderzijds bestond een grote mate van ideologi
sche verwantschap. De docerende humanisten waren wel bereid om in ruil voor
het betoonde mecenaat de heren bestuurderen te bewieroken en ze in verband te
brengen met de wijsheid van de klassieke Oudheid. 3 4 8
Voor de financiering van haar uitgaven kon de regering gebruik maken van
inkomsten die voornamelijk afkomstig waren uit haar bezittingen en uit belas
tingen. 3 4 9 H e t meest rendabel waren de boerderijen van stad, rentambten en
gasthuizen. H e t bezit daarvan verzekerde de stad invloed tot ver buiten haar
grenzen. Als onderdeel van een zorgvuldig beheer gelastte de regering, de erven
te beplanten met populieren en eiken.' 5 " H e t landerijenbezit bood tevens een
gelegenheid om beleid op godsdienstig gebied te voeren. Erven moesten zoveel
mogelijk worden verpacht aan gereformeerden."' H e t katholieke karakter van
sommige gebieden rond de stad maakte deze bepaling echter veelal tot een illu
sie.
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Zie over onderwijs, k u n i t e n en w e t e n s c h a p p e n F o c k e m a Andrcae, 1969, pp. 152-158 en over
onderwijs· Van Gelder, 1972, ρ 195. Vgl. SAD R e p . I, nrs. 327-341, stukken inzake toezicht
o p het onderwijs
SAD res S&R 22 januari 1728.
S A D R e p I, nr 189 a t/m f, stukken inzake het t e s t a m e n t van Anna van Twickelo en Balt
hazar Bocdckcr, ibidem, 188, register van ontvangsten en uitgaven van de Boedekeriaansc
goederen, ibidem, I I , nrs. 34-35, rekeningen van de r e n t m e e s t e r s der B o e d e k e n a a n s e goede
ren, 1617 (.. ) 1794; ibidem, I, nr. 337, o r d o n n a n t i e op h e t A t h e n a e u m , 1630; Tegenwoordige
Staat I I I , i 8 o i , p . 84.
Zie over Van der M a r c k en het D e v e n t e r A t h e n a e u m § 6 1 , alsmede: Jansen, 1987, m e t name
p p 58-72. Zie overigens over h e t A t h e n a e u m : Van Gelder, 1972, ρ 203, Frijhoff, 1981 en
1982; Blom (red.), 1993, Hogenstijn, 1997, pp. 42-57, met uitvoerige opgave van verdere bron
nen.
Zie over de belastingen en financiën m het algemeen. Tegenwoordige Staat I I I , 1801, p p
165-171,177-178, 180-184
SAD res. S&R 27 december 1699
Ibidem, 17 augustus 1676, 29 september 1707 en 8 februari 1712

Bij de belastingen lag het accent, zoals ook in het landsheerlijk tijdperk, op de
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indirecte. De tollen bleven van groot belang. Een experiment om deze te ver
pachten leidde tot grote tekorten, zodat de stad de inning weer zelf ter hand
nam."' Bij de andere belastingen namen de accijnzen een belangrijke plaats in.
Omdat wallen de gehele stad omsloten, kon daarbinnen een eigen fiscaal beleid
vorm krijgen. In de poorten stonden huisjes waar ambtenaren accijnzen inden.
Deze belastingen hief de stad onder meer van turf, zeep, azijn, steenkalk en van
allerlei levens- en genotmiddelen. Ten dele waren dit alledaagse artikelen, zoals
granen, boter, bier, en geslacht vee, ten dele (toen) luxe artikelen, zoals wijn,
brandewijn, tabak, koffie en thee. Ook van een product als Hollandse biscuit
werd belasting geheven. 3 5 4 De belastingambtenaren aan de poorten hieven ook
poort- en bruggeld, dat ieder die de schipbrug c.q. de stad wilde betreden ver
schuldigd was. Leden van de stadhouderlijke familie, van de Raad van State en
van de provinciale regering alsmede burgers van Deventer waren van betaling
vrijgesteld.' 55
Directe belastingen werden geheven van overdracht van onroerend goed, van
vererving van vermogen in de zijlijn (collateraal), op het bezit van hoornvee en
bezaaide landen en van luxe zaken als het aantal schoorstenen, vuursteden en
dienstboden. Ook voor gebruik van de haven ('havenaccijns') en van de weg over
de Teuge ('weggeld') moesten gebruikers betalen. 3 5 6 Voor het plaatsen en laten
branden van openbare verlichting betaalden alle huiseigenaren lantaarngeld. Met
olie gestookte lampjes stonden op palen en hingen aan ijzeren armen op donkere
plaatsen. De eerste straatlantaarns worden vermeld in 1698.'57
De regerende stand onder de Republiek zag zich als een tamelijk gesloten
kring. De groep van regenten was samengesteld uit heren die moesten voldoen
aan geschreven en vooral ook aan ongeschreven normen. Zij maakten door hun
geboorte deel uit van een ridderschap of van een kring van patricische families
die het in een stad of een gewest voor het zeggen hadden. De fictie gold, dat al
len gereformeerd waren. Dat laatste was in feite niet altijd waar. Met name in
Holland waren veel leden van het regentenpatricitaat remonstrants of vaag christelijk-vrijdenkend en in steden met een Waalse Kerk vonden zij aldaar een vrij
zinnig alternatief. H e t denken van de gehele regenten- en juristenstand werd,
dankzij een bijbelse en humanistisch-klassieke opvoeding, bepaald door de voor
stellingswereld van het Oude Testament en van de Romeinse Oudheid, althans
door de interpretatie die de heren aan die beide referentiekaders gaven. 3 ' 8
Enerzijds waren de regenten gericht op het eerste deel van de Schrift met
zijn strenge opvattingen over recht en gerechtigheid. In de Statenvertaling hoor-
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Tegenwoordige Staat 1,1781, pp. 8-9.
S A D c o n c o r d a t e n 17 december 1694 en 8 februari 1706
S A D publicatie S&R 23 april 1679
S A D res. S&R 27 april 1696.
S A D R e p . I, nrs. 193-207, stukken inzake beheer der tollen en accijnzen; ibidem, nrs 592 (. )
616, diverse stukken over heffing en invordering van belastingen.
S A D res. S&R 9 februari 1698.
Van Deursen, 1970, pp 20, 25, Streng, 2001, ρ ιό.
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den zij daaruit voordragen in de kerk en lazen zij daaruit in huiselijke kring. In de
gereformeerde visie was de positie van uitverkoren volk overgegaan van de Joden
vóór de geboorte van Christus op de bewoners van de Nederlanden onder de
Republiek als een tweede Israël. 359 Anderzijds voelde elk regeringscollege zich
'Senaat' en spiegelde zich aan de bestuurders van het antieke Rome. Een beschavingsideaal bij uitstek, dat een mentale verbondenheid met Rome gaf, vormde
het Romeins recht, dat tot het midden van de i8 <c eeuw de beoefening van de
rechtswetenschap domineerde. 360
De voorstellingswereld van de Deventer bestuurders kende nóg een referentiekader: dat van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. W e l hadden zij de
gehoorzaamheid aan Filips II als opvolger van de bisschop van Utrecht in diens
wereldlijke machtspositie opgezegd, maar het zich aan de zeggenschap boven de
vroegere landsheren onttrekkende 'keizerlijke' karakter van hun stad stond voor
hen buiten twijfel. Deventer zou naar het oordeel van zijn regenten onder de
Republiek nog steeds een als een kunstwerk vormgegeven 'vrije rijksstad' zijn.
Nog gevarieerder werd het beeld door de verheerlijking van het mythische
volk van de Bataven met hun vrije republiek. Meer dan hun collega's in de landprovincies meenden Hollandse regenten deze republiek voort te zetten. De strijd
van de Bataven tegen de Romeinen projecteerden zij op de strijd van de Nederlandse gewesten tegen de Spanjaarden. De Romeinen stonden daarbij dus niet
alleen model voor de regenten van de Republiek, maar ook voor hun erfvijand, de
Spaanse overheersers. De hierbij behorende redenering luidde, dat de landsheer
(Karel V en vooral Filips II) zijn vorstelijke bevoegdheden had overschreden en
daardoor zichzelf buiten de constitutionele orde had geplaatst.' 6 '

359 Huisman, 1983; Kloek en Mijnhardt, 2001, pp 216-217, 222
360 Zie voor de Romeinse staat als referentiekader Kloek en Mnnhardt, 2001, pp 150, 153, 163.
RJ Schimmelpenmnck 70U hierop teruggri)pcn: zie § 4.2.2 De Deventer regermesleden refereerden zowel aan het republikeinse als aan het keizerlijke Rome, zonder dat zi) zelf
daarin duidelijk onderscheid maakten. Eerstgenoemde periode uit de geschiedenis sprak
hen aan vanuit het vorstenloze karakter van Overijssel en van de Republiek, laatstgenoemde
vanwege hun ambities om hun stad een 'kcizcrli]ke' status te geven, draagster van koninklijke c.q. keizerlijke rechten Zie voor de invloed van het Romeins recht onder de Republiek.
De Monte ver Loren-Spruit, 2000, § 238, pp. 278-279 en over het Romeins recht als beschavingsideaal· t a ρ , § 244, PP- 286-287. Op de opkomst van de belangstelling voor het vader
lands recht en de aantasting van de exclusieve subsidiaire functie van het Romeins recht
wordt nader ingegaan in §§ 3 1 en 4 1. De belangstelling voor het Romeins recht sloot aan op
de overheersing van de klassieke cultuur in de Republiek, zoals ook bleek in de letteren en
de beeldende kunsten. Zie hierover Streng, 2001, pp. 15-19
361 Fockema Andreae, 1950, pp.44-45; idem, 1969, p. 35, De Pater, 1951, pp. 260, 266 De 'Bataaf
se mythe' blijft hier, als een voornamelijk Hollands verschijnsel, verder buiten beschouwing
Zie hierover verder· Colcnbrander, 1897, pp 341-342; Amersfoort, 1984, p. 7, Fnjhoff, 1992,
passim, Haitsma Mullier, 1992, passim, Klein, 1995, pp. 29, 39, 42-43, 144, 204, 211, 254; De
Monte ver Loren-Spruit, 2000, § 265, p. 314, Kloek en Mijnhardt, 2001, pp. 215-216, 231
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Oostwand van de hal van het stadhuis met in stucwerk (1766 en 1776) de belangrijkste referentiekaders van de stedelijke regering gevisualiseerd. Op de schoorsteenboezem het stadswapen
met de Duitse Rijksadelaar en de Rudolfmische keizerskroon. Links de verwijzing
naar de Romeinse Oudheid door middel van de letters 'S.P.Q.D.':
Senatus Populusque Daventriensis ('De senaat en het volk van Deventer').
Rechts een verwijzing naar het Oudtestamentische uitverkoren volk:
'Super alas aquilarum portavi te'
('Op adelaarswieken heb ik u gedragen') (Exodus 19, 4).
(foto A. Heijink)

Zeldzaam fraai zijn de projecties van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie,
van het Oude Testament en van Rome in de klassieke Oudheid gevisualiseerd op
de oostwand van de hal van het Deventer stadhuis. In een stadsstaat kon kunst
immers worden gebruikt om een boodschap over goed bestuur over te brengen.
In de jaren 1694-1695 was die hal reeds voorzien van een koof en een schouw.
Toen in 1766 bekend werd, dat stadhouder Willem V vanwege het bereiken van
zijn meerderjarigheid een bezoek aan Deventer zou brengen, besloot de regering
hem uitbundig te onthalen. H e t stadhuis werd verbouwd, waarbij de hal als eetzaal werd ingericht. Op de al aanwezige schoorsteenboezem bracht de Italiaanse
stucwerker Jeronimus Columba het stadswapen aan met op het schild de Duitse
rijksadelaar en ais bekroning de Rudolfinische keizerskroon. In dat decor liet de
stad op 2 september 1766 voor de jonge prins, zijn gevolg en de stedelijke regering een copieus diner van een veertigtal couverts aanrichten. 302 Vier dagen later

362 SAD Rep, cameraarsrekening 1766, pp. 188-284; Streng, 2001, p. 12.
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liet de stad veel van de goederen, die voor het bezoek nodig waren geweest, verkopen. 363
Het stucwerk in de hal bleef echter aanwezig. De daaromheen gebouwde
eetzaal werd in 1776 afgebroken, ter weerszijden van de schoorsteen verrees een
halfsteens muurtje. Opnieuw toog Columba, een uitstekend vakman, aan het
werk. 304 Aan de rechterzijde van de schouw kwam een verwijzing naar het Oude
Testament. Tussen emblemen van handel en koopvaart plaatste de stucwerker
de tekst: 'Super Alas Aquilarum Portavi Te', ontleend aan de Vulgaatvertaling
van Exodus 19, 4: 'Op de adelaarsvleugelen heb ik u gedragen'. De Heer leidde de
Deventer burgers en hun regeerders als op de vleugels van het wapendier, zoals
Hij het Joodse volk veilig door de woestijn had gevoerd.305 Aan de linkerzijde van
de schouw kwam de Romeinse republiek aan de orde. Vergulde letters in het
stucwerk verkondigden er tussen emblemen van de rechtspraak: 'S.P.Q.D.' ('Senatus Populusque Daventriensis', de senaat en het volk van Deventer). 366
De bodebussen, de zilveren onderscheidingstekenen die vanaf de tweede
helft van de ly'1''' eeuw het ambtskostuum van de stedelijke dienaren sierden,
straalden eveneens Deventers pretentie uit. Ze waren voorzien van een keizerskroon, van een figuurtje dat de keizer moest voorstellen en van het ordeteken
van het Gulden Vlies, de hoogste onderscheiding van het Bourgondische, later
het Habsburgse Huis. 367 Ook het officiële drukwerk van stad en Atheaeum bood
goede mogelijkheden voor zelfverzekerd heraldisch vertoon. D e 'Stads- en
Athenaeumdrukkers' voorzagen publicaties van de regering van het wapenschild,
gevat in een lauwerkrans waardoor een lint was gevlochten met het 'Super Alas
Aquilarum Portavi Te'. 368

2.4.2

Rechterlijke organisatie en rechtspraak

Zoals hiervoor is uiteengezet 369 werd onder het Ancien Régime de absolute
competentie van de gerechten onderverdeeld in lage en hoge jurisdictie. De lage
rechtsmacht omvatte (in hedendaagse termen) de bevoegdheid om recht te spre363 S A D rei S&R 6 september 1766.
364 Ibidem, 3 december 1766 'tot verfraaiing van h e t stadhuis'.
365 Phaff, 1983, pp. 52, 91 (met onjuiste datering. 1976 in plaats van 1776). D e volledige tekst van
Exodus 19, 2-6a luidt· (In die dagen) kwamen de Israëlieten in de Sinaïwoestijn waar zij dicht
bij de berg h u n k a m p opsloegen. M o z e s ging de berg o p , naar G o d T o e n hij boven was,
sprak de H e e r h e m daar aan en zei: 'dit moet gi] zeggen tot het huis van J a k o b en doen weten aan de zonen van Israël- M e t eigen ogen h e b t gij gezien hoe Ik ben opgetreden tegen
Egypte, hoc Ik u o p arcndsvlcugclen Bedragen en hier bi) Mi) gebracht h e b Als gi| aan mijn
woord g e h o o r z a a m t en mijn v e r b o n d o n d e r h o u d t , dan zult ge - hoewel de hele aarde Mi)
t o e b e h o o r t - van alle volken o p b i p o n d e r e wijze mijn eigendom zijn. Gij zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn.' (Willibrordvertaling).
366 H o u c k , 1900, passim, H o u c k , 1901, p p 51-56, Koch, 1982, pp. 74-76, Van Nijendaal, 1982,
pp. 79-85; Phaff, 1983, p . 16.
367 T e r Molen, 1997, ρ 97 en Agterberg, 1983, ρ η\, geven e e n beschrijving van D e v e n t e r zilve
ren bodebussen. Een foto van één daarvan in· Agterberg, t a.p , alsmede in Van Dijk en
Herweijer (red ), 1999, ρ 86
368 Zie b ν R e c h t e n Ende G e w o o n t e n , 1644, titelpagina; Hogenstijn, 1991, p. 49
369 Zie voor de rechterlijke organisatie en de rechtspraak in h e t landsheerhjk tijdperk hfdst. 1.
Vgl Keune, 1968, p p 32-40.
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ken in civiele zaken (handelszaken daaronder begrepen) en strafbare feiten te
berechten waarop een lage of matige boete was gesteld (dus ongeveer de huidige
overtredingen). De hoge rechtsmacht omvatte de bevoegdheid tot berechting
van zwaardere delicten (zogenaamde crimina), waartegen lijfstraf, een hoge geldboete, verbanning of zelfs de doodstraf bedreigd was. Strikt genomen stond de
voluntaire jurisdictie buiten het onderscheid tussen lage en hoge rechtsmacht,
maar in de praktijk was de voluntaire jurisdictie altijd verbonden met de lage
rechtsmacht, zo ook te Deventer. 370 Schepenen en raad hadden in de loop van de
tijd vrijwel de gehele lage en hoge jurisdictie aan zich getrokken. Als rechters
fungeerden nu eens alle leden van de magistraat, dan weer sommigen van hen. In
de Nederlanden was het gebruikelijk te spreken van een 'Lage' dan wel van een
'Hoge' Bank (in de zin van schepenbank, van gerecht) al naar gelang een bepaald
gerecht alleen de lage of dagelijkse rechtsmacht bezat dan wel (mede of uitsluitend) de hoge of criminele jurisdictie. Ook voor Deventer had een dergelijke indeling vanaf het landsheerlijk tijdperk gegolden.
Na de Reductie bleef de stadsregering de integrale lage en hoge jurisdictie
uitoefenen. 37 ' Schepenen en raad veranderden echter de stedelijke rechterlijke
organisatie ingrijpend.' 72 H e t normale gerecht dat in de meeste gevallen voor
Deventer burgers en overige ingezetenen in eerste aanleg competent was in zaken, vallend onder de lage jurisdictie, was de Lage Bank 'nieuwe stijl' (dat wil
zeggen: sinds de Reductie). Dit gerecht omvatte qua competentie die van de
vroegere Lage en van de vroegere Hoge Bank, voor zover onder de lage jurisdictie
vallende zaken betreffende (dus niet criminele zaken).371 Een uitzondering hierop
vormden de zaken, welke ratione personae of ratione matenae aan andere stedelijke gerechten voorbehouden waren. Dit door ten minste twee schepenen als
vonniswijzers gevormde gerecht werd waarschijnlijk door één van de beide burgemeesteren in de tijd gepresideerd als voorzitter-rechtsvorderaar, dus als rechter in oude zin. Eén zitting met twee presidenten is niet goed voor te stellen.374
Uit onderzoekingen door H J . Nalis' 7 ' is gebleken, dat aan het eind van de i6 <e

370 Tegenwoordige Staat I I I , 1801, pp 151-154; Van Boven, 1990, ρ i o , D e M o n t é ver I.orcnSpruit, 2 0 0 0 , § 150, pp 177-178
371 Zie over deze rechterlijke functies met name- Nalis, 1991, pp. 16-18 en voorts Goldenbcrg,
1891, pp 47-48, H o u c k , 1901, pp. 14-15, H o u c k , ' D e inrichting', pp. 18-26. Zie over de absolute c o m p e t e n t i e van de gerechten en de onderverdeling in hoge en lage jurisdictie Van Boven, 1990, ρ i o ; D e M o n t é ver Loren-Spruit, 2 0 0 0 , § 150, pp. 177-178.
372 Nalis, 1991, pp 15-18.
373 SAD res S&R 26 o k t o b e r 1591, SAD RA, nr. 126, Memorie inzake de samenvoeging van de
Hoge en de Lage Bank in een bundel ' I n g e k o m e n brieven van rechterlijke aard', 1594-1791.
Vgl. SAD RA (tweede afdeling), nrs. 64 t/m 77, Criminele rechtspraak, 1561-1797, nrs 78 t/m
101, Civiele rechtspraak, 1593-1799, nrs. 102 t/m 113, Vrijwillige rechtspraak, 1594-1810, nrs.
129 t/m 133, Lage Bank, eigenlijke rechtspraak, 1591-1798, nrs. 134-135, Lage Bank, vrijwillige
rechtspraak, 1594-1802. Bij de voluntaire jurisdictie ging het vooral o m akten van huwelijkse
voorwaarden, t e s t a m e n t e n , schuldbekentenissen m e t hypotheekstclling, v e r k o o p en overdracht van onroerend goed, boedelinventanssen en boedelscheidingen Transacties met onroerend goed w e r d e n vastgelegd in de r e n u n t i a t i e b o e k e n . Zie verder R e c h t e n E n d e G e woonten, 1644, II 7
374 R e c h t e n Ende G e w o o n t e n , 1644, spreken (II 7 1) van de 'burgemeesteren' die de Lage Bank
presideren.
375 Nalis, 1991, p. 16
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eeuw telkens twee schepenen in betrekkelijk willekeurige koppels en volgorde de
Lage Bank vormden. Incidenteel fungeerde ook wel een burgemeester als lid van
de Lage Bank. Elk koppel schepenen bestond uit één senior (de oudste in
'dienstjaren') en één junior. De eerstvermelde naam is steeds die van de seniorschepen. Over de onderlinge taakverdeling tussen senior en junior is vrijwel niets
bekend. Vastgelegd was slechts, dat de junior was belast met het invorderen van
boetes. 376 Een steekproef in het 'Prothocol van 't Laege Gerichte' 377 toont aan,
dat in de i8 d c eeuw telkens de beide dienstdoende burgemeesteren als rechters
werden genoemd. Zij spanden de bank op dezelfde dagen dat zij ook met schepenen en raad vergaderden. 378 Ingevolge het stadrecht van 1642 (uitgegeven 1644)
moest de Lage Bank vijf maal per week zitting houden. Volgens G. Dumbar was
dat eind-18 eeuw al lang niet meer het geval en beperkten de terechtzittingen
zich tot niet veel meer dan vijf per jaar.379
Dumbar verklaarde de lage frequentie van de zittingen van de Lage Bank
door het volgens hem zeer vruchtbare en effectieve gebruik dat de burgemeesteren maakten van hun z.g. preliminaire conciliatiebevoegdheid (door hem 'tusschenspraak' genoemd). De burgemeesteren hadden namelijk het gebruik ingevoerd, dagelijks kleine geschillen tussen partijen te beslissen zonder gerechtelijke
procedure en zonder kosten in rekening te brengen. Partijen waren aan hun uitspraak, die neerkwam op vrijwillige arbitrage, niet gebonden, tenzij ze vooraf
hadden verklaard zich aan het oordeel te willen onderwerpen. Men bleek zich
evenwel doorgaans bij de uitspraak neer te leggen, hetgeen vele processen voorkwam. 380
Naast de Lage Bank fungeerden nog twee andere lagere gerechten: de Schoutenbank en de straatschepenen. Deze laatsten vormden eigenlijk acht kleine
rechtbankjes, zodat het totaal op negen gerechten komt. Ten opzichte van de
Lage Bank waren dit de uitzonderingsgerechten met een bijzondere competentie. H e t Schuiten- of Schoutengerecht (ook: Schoutenbank) was in eerste aanleg
competent tot berechting van civiele rechtszaken tegen 'uitheemse personen' dat wil zeggen niet-burgers en niet-ingezetenen - voor zover geen betrekking
hebbend op in de stad en in de stadsvrijheid gelegen onroerend goed3"'. Opmerkelijk is dat dit gerecht voort bleef bestaan ondanks het verdwijnen van de
376

S A D res. S&R 14 februari 1592; R e c h t e n Ende G e w o o n t e n , 1644, II 7 1 Zie over de rechter
o f ' r i c h t e r ' in oude zin: D e M o n t é ver Loren-Spruit, 2 0 0 0 , § 7, pp 9-11 en met betrekking
t o t de stedelijke gerechten ibidem, § 182, p. 208; C)verdi|k, 1999, p p . 31. Bekend κ wel, dat te
D e v e n t e r de b u r g e m e e s t e r e n de o n d e r s c h e i d e n e g e r e c h t e n presideerden ('zi] spanden de
bank'). Zie d a a r o v e r R e c h t e n Ende G e w o o n t e n , 1644, I 1. 3, alsmede Tegenwoordige Staat
111,1803, pp I 5 I - I 54; Nalis, 1991, ρ i6.
377 S A D RA, nr. 129 - zie ook R e c h t e n Ende G e w o o n t e n , 1644, I I 7 2.
378 S A D Rep. I, nr. 4, res S&R.
379 R e c h t e n Ende G e w o o n t e n , 1644, I I 7.1; Tegenwoordige Staat I I I , 1801, p. 154 U i t de zo
juist aangehaalde steekproef blijkt, dat G D u m b a r gelijk had, maar dat de zittingen zich wel
veelal over meer kort na elkaar gelegen dagen uitstrekten; zie; SAD RA, nr. 129.
380 Tegenwoordige Staat I I I , 1801, p. 154; Van Boven, 1990, p. 38.
381 R e c h t e n Ende G e w o o n t e n , 1644, I.5.3, ibidem, I I . 3 7,11; Tegenwoordige Staat I I I , 1801, p p
152-153 S A D res S&R 17 september 1595, 8 s e p t e m b e r 1677, 13 september 1693, SAD RA nrs
157 t/m 168, Archief van h e t Landgerecht, 1591-1801; Vgl voor de situatie in de Hollandse
steden- Rijppcrda Wierdsma, 1937, p p 32-35
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schout als functionaris van de landsheer. 382 Naar alle waarschijnlijkheid was de
continuïteit van het Schoutengerecht te danken aan zijn zeer specifieke taak:
rechtspraak in zaken tegen 'vreemdelingen' in de zin van niet-stadgenoten. Dat
dit gerecht in de 17''' en i8 d e eeuw tevens het 'landgericht' werd genoemd, is mogelijk verklaarbaar uit de omstandigheid, dat het in zulke zaken naar Overijssels
Landrecht - en dus niet naar stadrecht - rechtsprak. Mogelijk houdt dit eveneens verband met het feit, dat de gedaagden niet-stadgenoten waren.3"3
Als voorzitter-rechtsvorderaar van de Schoutenbank fungeerde in de tijd van
de Republiek één der burgemeesteren, die daartoe jaarlijks op Petridag door
schepenen en raad werd verkozen. Volgens de eind-18 c eeuw schrijvende Dumbar was het toen reeds lang mos de in anciënniteit oudste burgemeester tot bekleder van dit ambt te kiezen. Dat deze voorzitter van het Schoutengerecht in de
i7d''' en i8'J'' eeuw 'Verwalter van het Landgerigt' werd genoemd is tegen de achtergrond van het verdwenen zijn van de schout in zoverre verklaarbaar, dat men
blijkbaar nog besefte, dat hij als voorzitter-rechtsvorderaar van dit gerecht eigenlijk het ambt van de van origine landsheerlijke schout waarnam. H e t gerecht
zelf werd gevormd door twee keurnoten: leden van de magistraat, zowel schepenen als raden, die als vonniswijzers fungeerden.' 4
Een belangrijk kenmerk van voor het Schoutengericht gevoerde procedures
was, dat deze aanhangig gemaakt werden door 'arrest' oftewel 'besaat', een conservatoir beslag op de persoon en/of de goederen van de beweerde schuldenaar.
Ook dit wijst er weer op, dat de gedaagden vreemdelingen in de evengenoemde
zin waren, want in beginsel konden de persoon en de goederen van burgers en
andere ingezetenen van de stad niet 'besätet' worden. 3 5
Ook de straatschepenen - wier aantal na de Reductie tot twee per wijk werd
verminderd, maar wier competentie zich niet of nauwelijks wijzigde - fungeerden
- als voorheen - als uitzonderingsgericht in de sfeer van de lage jurisdictie. H u n
voornaamste taak bleef de uitoefening van de voluntaire jurisdictie oftewel de
vrijwillige rechtspraak, telkens in hun eigen wijk.386 Zo bleven zij toezicht uitoe-

382 In hfdst 1 is aangegeven, hoc het ambt van de schout geleideli)k evolueerde van cen functie
in dienst van de landsheer naar een stedelijk ambt en dat dit proces waarschi)nli)k al vóór
1400 7ijn beslag heeft gekregen. Vgl. Keune, 1968, p. 29 Dumbar (Tegenwoordige Staat III,
t a.p., p. 151) stelde het verdwijnen van de schout als man van de landsheer (pas) op het eind
van de 16 eeuw, Nahs (1991, p. 17) noemt hierbij het moment van de Reductie, 1591, toen
schout Willem Doys van landsheerlijk tot stedelijk ambtsdrager zou zijn geworden
383 Ook vóór de Reductie fungeerde het Schoutengerecht al. Het oudste bewaard gebleven
'Gcrichtsboeck' van de schout begint in 1554 Zie: SAD RA, nr. 62a; het door het Schoutengericht bijgehouden register van akten van arrest op goederen van vreemdelingen begint in
1432. Zie, ibidem, nr. 63 Zie over het verdwijnen van de schout als afzonderlijke ambtenaar
van de landsheer: Tegenwoordige Staat III, 1801, p. 153 Zie t.a ρ tevens de vermelding, dat
het Schoutengerecht recht sprak volgens het Overijssels Landrecht.
384 Tegenwoordige Staat III, 1801, ρ 153 Vgl Rechten Ende Gewoonten, 1644, II 3.14, 16-18,
bepalingen die er nog van uitgaan, dat de schout de rechtersfunctie in de oude zin bij het
Schoutengerecht vervulde, alsmede: Nalis, 1991, pp. 17-18.
385 Zie voor de procedure voor het Schoutengericht. Rechten Ende Gewoonten, 1644, II 3,
voor de aangehaalde positie van burgers en andere ingezetenen, ibidem, II.3.2.
386 In de Petnkeur van 22 februari 1592 werden voor het eerst acht maal twee koppels straat
schepenen benoemd. Zij waren zowel uit de schepenen als uit de raden afkomstig. Vgl. SAD
concordaat 18 februari van dat jaar, waarbij een verkiezingsstelsel voor de magistraat in drie
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fenen op de voogden over minderjarigen 387 en bij het aanvaarden van een erfenis
onder voorrecht van boedelbeschrijving aanwezig zijn wanneer de erfgenamen in
het sterfhuis werden ingeleid.' Eveneens behoorde tot hun taak het 'zitten' over
gerechtelijke verkopingen van onroerende goederen. Daarnaast oefenden zij contentieuze jurisdictie uit in zaken van burenrecht, servituten en bouwpolitie 3 " 9 .
Elk koppel straatschepenen beschikte daarnaast over een preliminaire conciliatiebevoegdheid op het stuk van 'preferentie en concurrentie tusschen de
schuldeischers van eenen verlaten boedel'. 190
Onder de benaming van Hoge Bank bleef de plenaire magistraat als hoogste
rechterlijk college ter stede fungeren. 39 ' Tegen haar uitspraken stond - zeker na
de Reductie, die aan de toch al betwiste rechtsmacht van Kanselier en Raden
een einde had gemaakt - generlei rechtsmiddel open. De stadsregering was er
dan ook niet weinig trots op, dat zij de volheid van de rechtsmacht ter stede bezat.392 Globaal omvatte de competentie van de Hoge Bank, waarbij één van de
burgemeesteren als rechter in de oude zin fungeerde, drieërlei. In de eerste
plaats berustte bij haar de hoge oftewel criminele jurisdictie: zij was bevoegd tot
berechting van alle ter stede voorvallende lijfstraffelijke zaken.
In de tweede plaats fungeerde zij als appelcollege, waarbij men van de sententies van lagere gerechten ter stede - voorzover appellabel - in beroep kon
gaan. Uit procesrechtelijk oogpunt is de benaming 'appel(latie)' overigens discutabel, omdat het - in afwijking van de 'keyserlicke rechten' - 'volgens de ondenckelicke gewoonte ende gebruyck binnen dese stat' niet toegestaan was 'bij appel
nieuwe bewijsdommen bij te brengen'. 191 Procesrechtelijk beschouwd was dus
veeleer sprake van revisie.'9'1 Ook van de vonnissen van de schepenbanken van
het overgrote deel van de 'kleine stedekens ten plattelande' kon men aan de Deventer Hoge Bank appelleren.
Tenslotte (en in de derde plaats) was de Hoge Bank ratione personae of ratione materiae in bepaalde uitzonderingsgevallen rechter in eerste (en tevens laatste) aanleg. Zo fungeerde zij als forum privilegiatum voor de leden van de stadsre-
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r o n d e n werd overeengekomen, alsmede· Goldenbcrg, 1891, p . 47, D e IIullu, 1899, p p . 33-34;
Nalis, 1991, ρ ij.
S A D rc% S&R 27 n o v e m b e r 1591; S A D RA, nr 59, 'Boeck van bewijsinghe der kinderen
goedt', 1568-1618, m e t n a m e n van s t r a a t s c h e p e n e n 1588-1591; R e c h t e n Ende G e w o o n t e n ,
1644, I I I 1 12
R e c h t e n E n d e G e w o o n t e n , 1644, I I I . 7, S A D RA, nrs 136 t/m 156, Archief van de straat
schepenen, 1590-1809.
Zie over de verkopingen: Tegenwoordige Staat I I I , 1801, p. 152, over de c o n t e n t i e u z e )urisdictic. Rechten Ende G e w o o n t e n , 1644, I I I . 9 .
Vgl. over de preliminaire conciliatiebevoegdheid hetgeen hiervoor terzake is vermeld en.
Tegenwoordige Staat I I I , 1801, p. 154. O o k hier spreekt D u m b a r van 'tusschenspraak' Zie
voorts. R e c h t e n Ende G e w o o n t e n , 1644, II.21 3
Nalis, 1991, ρ i6
Van Boven, 1990, p. 18.
R e c h t e n Ende G e w o o n t e n , 1644, I I 18 3
Vgl voor de zgn. Akcnse appcllcn vanuit Nijmegen, een vergelijkbaar fenomeen: M o o r m a n
van Kappen, 2 0 0 0 B , p p 342-347 en aldaar g e n o e m d e literatuur

gering - inclusief de niet-hertrouwde weduwen van burgemeesteren - en voor de
hoogleraren en studenten aan het Athenaeum Illustre. 395
Ratione materiae sprak zij in eerste (en enige) instantie recht in huwelijkszaken, in zaken van erfhuisrecht,' 96 van geweldadige bezitsstoornis en in diverse
andere uitzonderingsgevallen, 397 waartoe ook de hierboven reeds genoemde rangregelingsgeschillen tussen crediteuren van een desolate boedel te rekenen zijn.'98
Op de tweede genoemde component van hun jurisdictie in tweede instantie,
met name op de rechtspraak in zaken, waarin beroep was ingesteld van vonnissen
in eerste aanleg van de schepengerichten van de landstadjes in de provincie, waren de Deventer heren niet minder gesteld. De stad koesterde dit 'regaal' (hoogheidsrecht), zoals zij het noemde. 399 De burgers van veertien van die stadjes (voor
zover zij niet content waren met de in eerste aanleg gedane uitspaken van de
schepenbanken van hun respectieve stadjes) kwamen te Deventer recht halen. Ze
waren verspreid over elk van de drie kwartieren van Overijssel, ze omvatten verreweg de meeste landstadjes in de provincie en alle Twentse stadjes behoorden
ertoe. Het werd beschouwd als een illustratie van de ouderdom van het Deventer
stadrecht, dat aan de top stond van de 'Overijsselse stadrechtfamilie'. 400
Toen de heer van Almelo en Vriezenveen (de enige hoge heerlijkheid binnen
Overijssel) het appèlrecht van Deventer betwistte, sloot de stad een akkoord met
hem om haar positie te handhaven. 40 ' In de praktijk strekte de functie van appelrechter van de Deventer Hoge Bank zich niet uit tot wat men tegenwoordig het
bestuursrecht noemt. Gedeputeerde Staten oefenden namelijk op grond van het
regeringsreglement 402 voor Overijssel van 1675 toezicht op de kleine steden uit in
bestuurszaken, met name inzake financiën en rechtspraak. Hieruit ontwikkelde
zich langs gewoonterechtelijke weg het administratief beroep van de beschikkingen van de magistraten van de kleine steden op Gedeputeerden. Deze namen
met een zekere graagte kennis van belastingkwesties, geschillen over domeingoederen en andere bestuursgeschillen. 4 " 3
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SAD res. S&R 5 d e c e m b e r 1689, R e c h t e n E n d e G e w o o n t e n , 1644, II 8 12 Zie over het
fenomeen van het forum privilcgiatum voorts: Van Boven, 1990, ρ 34.
Krom, 1878, passim.
S A D res. S&R 7 o k t o b e r IJ91, S A D RA, nrs. 114 t/m [23, Rechtspraak in appel, 1546-1801
H e t was ook noe mogelijk, dat partijen overeenkwamen hun geschil met voorbijgaan van het
in eerste aanleg bevoegde stedelijke gerecht bij prorogatie voor te leggen aan de H o g e Bank.
Vgl. R e c h t e n Ende G e w o o n t e n , 1644, I I 8 7
SAD res. S&R 4 d e c e m b e r 1658, 13 d e c e m b e r 1649, 16 december 1662, 30 maart 1691; Rech
ten Ende G e w o o n t e n , 1644, I I . 18.
S A D Rep. I, nrs. 412-434, Stukken betreffende D e v e n t e r als appellantshccr (namelijk de
H o g e Bank als appellantscollege) van de kleine steden- Oldcnzaal, Hasselt, D c l d c n , G o o r ,
Diepenheim, Rijssen, Almelo, O m m e n , O o t m a r s u m , Enschede, H a r d e n b e r g , Gramsbergen,
Vollenhove en Steenwijk H e t aantal steden waarvan Deventer appcllantsheer was, was ove
rigens groter dan h e t aantal dat als lid van de ' D e v e n t e r stadsrechtfamilie' h e t recht van de
stad had verkregen Zie over de 'Overijsselse stadsrechtfamilie'. Telting, 1901; Van der Ileijden-Hermesdorf, 1968, ρ 150 Vgl voorts hierover hfdst 1
S A D res S&R 3 d e c e m b e r 1663 en 5 februari 1664 Vgl over Almelo ook. T e r Kuile, 1941,
tdem, 1947, pp 19-37
D e Blécourt en Japiksc, 1919, p. 333
Bijsterbos, 1887, pp. 17-18; Van der Pot, 1949, pp 82-88; T e r Kuile, 1951, p p . 270-271, 282-285;
idem, 1952, pp 143-167
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De Deventer regeringsleden wisten zich in hun rechtsprekende functie geïnspireerd door de decoraties van het stadhuis. In de raadszaal, die ook als rechtzaal
fungeerde, stond op het fries van de betimmering van het verhoogde burgemeestersgestoelte, versierd met Mercuriusstaven, de spreuk uit 'Medea' van Seneca:
'Audi Et Alteram Partem' (Hoor ook de wederpartij). Deze vergulde letters, in
een omlijsting van houtsnijwerk van Derk Daniels (1659), maanden tot hoor en
wederhoor en zijn ter plaatse nog steeds aanwezig.40'1
In het vertrek van de cameraars (nu burgemeesterskamer) gebruikten schepenen en raad een andere klassieke rechtsspreuk, ontleend aan Cicero, De Legibus 1.6.19. Op de schoorsteenbalk lieten zij een in kwabstijl gesneden cartouche
aanbrengen met de woorden: 'Suum Quique' (Ieder het zijne).405 Op de boezem
van de schoorsteenmantel plaatste de stad een schilderij dat als illustratie van de
spreuk kon gelden. De uit een Deventer geslacht stammende maar te Zwolle
werkzame schilder Derck Hardenstein vervaardigde voor deze plaats namelijk
een afbeelding van de klassieke scène Scipio en de bruid van Numantia. Hier
werden de heren gemaand, de rechtvaardigheid te betrachten. 406

2.4.3

De regering en de kerken

De burgerlijke overheid was op verschillende manieren betrokken bij het kerkelijk leven. Politiek en godsdienst waren geen gescheiden grootheden. Een staatskerk kende de Republiek niet en voor haar burgers bestond evenmin gewetensdwang. Wel gold de Nederduits-gereformeerde confessie als de bevoorrechte, de
heersende, de van overheidswege gesteunde: de publieke religie. 407 De stad was
nauw bij haar betrokken: bij haar eredienst, verkondiging en leer, bij haar zorg
voor minderbedeelden en ook bij het beheer van haar goederen. De stedelijke
regenten koesterden erastiaanse opvattingen: zij erkenden een theocratisch recht
van de wereldlijke overheid in kerkelijke zaken. Daar stond tegenover, dat de
overheid andere kerken (die van de dissenters) aanvankelijk probeerde tegen te
werken en te doen verdwijnen. Nadat was gebleken, dat dat niet mogelijk was,
probeerde zij deze te reguleren en niet meer dan een marginale plaats in de samenleving te laten innemen. 408
Bij alle veronderstelde continuïteit in het openbaar bestuur had de Reductie
misschien wel de meest verregaande gevolgen voor het religieuze leven. Na enig
experimenteren met religievrede 409 trad een situatie in, die ten principale deed
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Dubbe, 1982, 61-62, Phaff, 1983, 16, 37,116
Sutter, 1982, pp 218-220; Phaff, 1983, pp 71,115-116.
Dubbe, 1982, pp 55-56.
Van Gelder, 1972, pp 2, 17; Coing, 1976, pp 1100-1102; idem, 1977, pp 241-248; Schilling,
1980, pp. 201-206; De Monté ver Loren-Spruit, 2000, §§ 37-38, pp. 45-48 en m.b t. de Republiek· §§ 235-236, pp. 275 277; Price, 1994, pp. 260-277 Voor Deventer: Van Slee, 1926.
408 Colenbrander, 1897, pp 287-288; Schilling, 1980, pp. 213-218; Kloek en Mijnhardt, 2001, pp
79-80,198-199.
409 Gewetensvrijheid was gegarandeerd in art. 13 van de Unie van Utrecht- zie Van Hasselt,
1964, pp. 10-11, De Monté ver Loren-Spruit, 2000, § 219, ρ 26i.
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denken aan de vroegere (de wereldlijke macht bleef 'defensor ecclesiae'), maar
die in de praktijk toch tot een zeer groot verschil leidde.
In het landsheerlijk tijdperk had slechts één ongedeelde kerk van het Christelijke westen bestaan, enkele incidentele en in de tijd beperkte perioden van
schisma daargelaten. Kerk en staat stonden als twee soevereine machten naast
elkaar. Na de Reductie was er in de Republiek opnieuw één de maatschappij
dominerende kerk, nauw met de burgerlijke overheid verbonden maar aan haar
ondergeschikt. Die kerk manifesteerde zich echter in een situatie, dat van een
vanzelfsprekende eenheid in religieus denken geenszins meer sprake was. De
door de Staten van de onderscheidene provinciën elk voor hun eigen grondgebied tot publieke religie verklaarde kerk was slechts één van de bestaande kerkgenootschappen, gestoeld op de leer van Johannes Calvijn. Naast deze waren
andere protestantse denominaties ontstaan en bovendien was de Katholieke
Kerk van oordeel, dat zij en niemand anders de onbetwiste voortzetting vormde
van de voorreformatische, ongedeelde geloofsgemeenschap van het westen. 4 " 3
De Opstand van en de hervorming in de Nederlanden vielen beide in de 16 c
eeuw. In de beleving van veel tijdgenoten (en van niet weinigen na hen) was echter niet alleen sprake van gelijktijdigheid, maar ook van een nauw onderling verband tussen beide verschijnselen ('Revolutie en Reformatie'). De Opstand was
een strijd geweest voor onafhankelijkheid, waarin de Geünieerde Gewesten zich
richtten tegen hun absolutistisch regerende gemeenschappelijke vorst. Deze erfheer vatte zijn veelvuldig landsheerschap op als een sacraal ambt, waarin hij zich
geroepen wist als een onverbiddelijk voorvechter en beschermer van de RoomsKatholieke Kerk. Daarmee werd de Opstand mede een gevecht voor vrijheid van
godsdienst. Die vrijheid verwerd echter spoedig tot de overheersing door een
nieuwe confessie, ditmaal de 'ware christelijke gereformeerde religie', zodat van
werkelijke collectieve godsdienstvrijheid geen sprake kon zijn.4"
Gerhard Dumbar de 'jongere', zelf lid van de Waalse gemeente in de Broederenkerk, formuleerde het aldus:
'De historie van elke stad kan ons doen zien, hoe de onlangs [d.w.ζ in de 16" eeuw,
hier bedoeld als kort tevoren - CU.] zo deerlijk verdrukte Protestanten, 70 dra zij de
handen mim hadden, /elven verdrukkers werden'
Wel moet hierbij worden aangetekend, dat het idee van scheiding van kerk en
staat en vrijheid voor alle kerkgenootschappen nauwelijks was in te passen in het
denken van de 16 e eeuw en dat Dumbar enkele eeuwen later een verlicht stand
punt verkondigde, waarin hij voor velen zijn tijd ver vooruit was.
Na de Reductie leefden aanhangers van verschillende overtuigingen naast el
kaar. Een militante minderheidsgroep begon toen, te Deventer en elders, een
410 Gosses-Japikse, 1947, ρ 641; Fockema Andreae, 1969, pp 147-152; Schilling, 1980, pp 218222; Bergsma, 1998, pp. 89-98.
411 De Monté ver Loren-Spmit, 2000, §§ 235-236, pp 275-277 Zie over de houding van Filips II
in deze· Van der Vmgt, 1978, pp 23-25
412 Tegenwoordige Staat III, 1801, ρ 243.
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proces van gedwongen 'calvmisering'. Zuid-Salland en Twente gingen binnen de
Nederduits-gereformeerde Kerk een classis Deventer vormen. D e Staten van
Overijssel ('Voedsterheren van de kerk') en de Deventer stadsregering steunden
de hervorming, maar deze sloeg meer aan in het (noord)westen van het gewest en
4 3
met name in de steden aldaar, dan op het platteland van Salland en Twente. '
H e t is wel noodzakelijk hierbij aan te tekenen, dat de samenwerking tussen ker
kelijke en burgerlijke overheden van plaats tot plaats verschillend was en dat de
4 4
ze elders veel minder hecht kon zijn dan in Overijssel en Deventer. '
De prille nieuwe kerk kreeg te maken met interne spanningen, waarin de
burgerlijke overheid zich niet onbetuigd liet. Tegenover de Calvinistische ortho
doxie (die kerk en staat wilden scheiden) stelden de volgelingen van Jacobus Arminius (die de kerk ondergeschikt achtten aan de staat) een mildere opvatting
over met name Calvijns leer inzake de eeuwige uitverkiezing versus verwerping
van de mens. Vanaf 1614 waren de hieruit voortvloeidende meningsverschillen
tussen de Gomaristen (aanhangers van Franciscus Gomarus) of contraremon
stranten en de Arminianen of remonstranten opgerukt tot op de Overijsselse
kansels, hetgeen een verbod op het behandelen van deze controverse van provin
cie en stad uitlokte. 4 ' 5
Landelijk kwam het conflict binnen de kerk tot een uitbarsting toen de Na
tionale Synode te Dordrecht (1618-1619) de orthodoxe, Gomaristische en contraremonstrantse richting tot de enig geaccepteerde maakte. 4 ' 6 De Dordtse Synode
gaf de 'Vaderlandsche Kerk' voor lange tijd haar aanzien. Zij inspireerde tot het
verwijderen van de katholieke en lutherse edelen uit de ridderschap, 4 ' 7 zij leidde
tot de eis, dat ieder die in Deventer een openbaar ambt bekleedde de Dordtse
leerregels expliciet moest onderschrijven 4 ' 8 en dat de bestuurders en perso
neelsleden van weldadige instellingen op hun hervormingsgezindheid werden
getoetst. 4 ' 9 Deze instellingen zouden in het vervolg alleen voor gereformeerden
openstaan. 4 Z ° De synode vaardigde leerregels uit en gaf ook de aanzet tot de Sta
tenvertaling van de bijbel (1637), dat grote monument van Nederlandse taal en
cultuur. De Dordtse leerregels golden voor de gehele Republiek, maar de kerk
orde die door de synode was vastgesteld, werd alleen ingevoerd in Utrecht, Gel
derland en Overijssel. Dat onderstreept nog eens de nauwe band van Overijssel
met de Nederduits-gereformeerde Kerk.
413 Koch, 1970, pp. 171-175; Slicher van Bath, 1977, pp. 104-107
414 Bcrgsma, 1998, pp 91-92
415 SAD Rep I, nr. 362, Stukken betreffende het verbod aan de predikanten om op de kansel
het leerstuk der predestinatie te behandelen, 1616. Zie verder. Tegenwoordige Staat III,
1801, ρ 82.
4i6 Zie over de Dordtse synode in het algemeen: Van Gelder, 1972, pp. 7-13, Acta of Handelin
gen, 1986; Van 't Spijker, 1987, in Deventer context- SAD Rep I, nr. 364, Papieren inzake de
nationale synode (bi)eengcbracht door de bekwame stadssecretaris Hendrik van Ilaexbergen), 1617-1618; Revius, 1998, p. 13.
417 Zie § 2.1.
418 SAD Archief Classis Deventer 18, Verklaring met ondertekening van de Dordtse leerregels,
Revius, 1998, ρ 15.
419 Zie bv. inzake Johan Molanus, schoolmeester bij het Burgerweeshuis, SAD res S&R 20
maart 1622, Hogenstijn, 1994, p. 59
420 Zie bv voor het St Geertuiden Gasthuis. Hogenstijn, 1991, p. 37.
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Tekenend voor de harde lijn van de calvinisering in de 17 e eeuw is het drieledig
betoog van het puik van de jonge Deventer gereformeerde gemeente: de predikanten, de ouderlingen en de diakenen. Zij stelden omstreeks 1630 dat het noodzakelijk was, dat alle leerlingen van de Latijnse school de catechismus leerden en
de predikanten hoorden, dat alle huwelijken van ingezetenen door predikanten
werden bevestigd en dat de kinderen uit katholieke gezinnen in de Nederduitsgereformeerde Kerk werden gedoopt. 42 '
Deze benadering laat zien, hoe de calvinisten te werk gingen. Zij hadden
zich een exclusieve plaats in het openbare leven verworven en poogden op allerlei
wijzen dat leven te bepalen. Hun doel was om eerst een getalsmatige meerderheid van de bevolking voor zich te winnen (dat lukte in Deventer na lange tijd),
om ondertussen de andere kerkgenootschappen geleidelijk te doen verdwijnen
(dat lukte niet) en om uiteindelijk heel de samenleving een puur gereformeerd
stempel op te drukken (in samenhang met het vorenstaande lukte dat nog minder). Voor de gereformeerden sprak een dergelijke aanpak vanzelf. Zij leefden,
evenals andere Christenen, in een tijd die religieuze pluriformiteit, met waarden
als oecumene, dialoog en wederzijds begrip, niet kende. Dulden van andersdenkenden was voor hen een bedreiging van de ware kerk. De stadsregering droeg
vanaf de Reductie een uitsluitend calvinistisch stempel. Dat stempel gaf zij ook
aan alle instellingen en organisaties waarover zij zeggenschap had. De plaatselijke
overheid ging het beheer voeren over alle geseculariseerde geestelijke goederen.422
Terwijl de dissenters zich moesten behelpen met schuilkerken, stelde de
stad de Onze-Lieve-Vrouwenkerk buiten gebruik, bestemde zij de Lebuïnus- of
Grote Kerk en de Nicolaas- of Bergkerk voor de uitoefening van de publieke
religie en de Broederenkerk voor onder meer het houden van Franstalige diensten voor militairen. Uit die de diensten voor Franssprekende militairen groeide
vanaf 1685 een 'gestabiliseerde Franse kerk', een Eglise Wallonne, die in 1703
formed werd opgericht. In de kerkenraad nam een lid van de magistraat zitting
en belangrijke beslissingen van die raad waren aan de voorafgaande instemming
van de stadsregering onderworpen. Deze vreesde, dat de nieuwe Waalse kerkelijke gemeente niet alleen een toevluchtsoord zou worden voor Franssprekende
militairen en voor hugenoten, vluchtelingen die Frankrijk hadden verlaten ter
wille van hun geloof (vanwege de opheffing van het Edict van Nantes in 1685),
maar dat ook Nederlandssprekenden zouden toetreden. Die vrees werd bewaarheid. De 'verwaalsing' van het kerkelijk leven werd een aspect van de 'verfransing'

421 SAD Rep I, nr. 366, Betoog door predikanten, ouderlingen en diakenen.
422 SAD Rep I, nr. 271, 'Conclusien van der Cloesteren', met een inventaris van alle kerkelijke
bezittingen en schulden door stadssecretaris Bernard Luninck opgenomen in het Register
van gildebneven ca. (ca. 1591-1695); SAD res S&R 27 december 1591, Te Brake, 1989, pp. 2024, die berekent dat in 1811 75% van de Deventenaren hervormd waren, 20% katholiek en
5% doopsgezind, luthers of joods Voor het jaar 1799 zijn de volgende getallen overgeleverd.
Nederduits-gereformeerd 6.815 lidmaten, luthers 320 en katholiek 1.427. bron: SAD archief
Franse tijd, nrs. 254-255, stukken inzake de verdeling van de kerkgebouwen.
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van de burgerij. D e Deventer Eglise Wallonne zou zich later ontwikkelen tot een
423
trefpunt van Patriotsgezinden.
De drie resterende grote stadskerken werden ingericht als gehoorzalen,
waarin het liturgisch centrum bestond uit een dwars in de hoofdbeuk geplaatste
kansel, omringd door een dooptuin en enkele vaste banken. De beste en mooiste
banken waren bestemd voor de regeringsleden, de eenvoudiger banken voor lager
geplaatste gezagsdragers. H e t volk zat op meegebrachte klapstoelen of stond. In
de Broederenkerk waren afzonderlijke plaatsen voor wie in de rechten waren
gepromoveerd. 4 2 4 G r o t e delen van de kerkvloer waren niet bemeubeld, zodat
deze als begraafplaats konden dienen.
De stad was nauw betrokken bij het kerkelijk beleid. In de kerkenraad had
den leden van de magistraat zitting: de 'Ouderlingen des rades'. Verlenen van
toestemming tot de benoeming van predikanten, 4 2 5 van ziekentroosters en van
ander kerkelijk personeel lag in handen van de magistraat, die ook hun taakver
deling, arbeidstijden en -voorwaarden regelde. Dat alles maakte het de stad mo
gelijk, toezicht uit te oefenen op het behoud van de rechtzinnigheid in leer en
leven. 426 Karakteristiek voor de intensiteit van de stedelijke bemoeienis was bij
voorbeeld, dat de magistraat de lengte van de preek tijdens de zondagse dienst
bepaalde. Ook de orde van dienst en de rol van de voorzanger daarin waren in de
stedelijke resolutieboeken te vinden. 4 2 7
De stad beheerde ook de kerkgebouwen. Schepenen en raad wezen uit de
meente kerkmeesters aan, die onder controle stonden van overkerkmeesters uit
de magistraat (over dit benoemingsrecht zou in het begin van de Patriottentijd in 1779 - een conflict ontstaan tussen meente en magistraat). Deze kerkmeesters
waren belast met het onderhoud van de drie monumentale kerkgebouwen en met
het beheer over de daaraan verbonden vermogenscomplexen. 4 2 8 De jaarrekenin-

423 Zie over de Waalse gemeente in Deventer Van Slee, 1921, Ilogcnstijn, 1981, pp 83-98. Vgl.
SAD res. S&R 29 oktober 1688 en 27 juli 1703, alsmede §6.3 en §8.2
424 Zie voor de inrichting van de kerken ten tijde van de Republiek- SAD concordaten 24 april
1652, 17 april 1657, 17 maart 1688 en 27 december 1707 Vgl Streng, 2001, p. 14 Over de
Broederenkerk: Hogenstijn, 1981, pp 87-88
425 Zie over de beroeping van predikanten: Van Gelder, 1972, ρ 19, Fockema Andreae, 1969, p.
147 en Tegenwoordige Staat III, 1801, pp 233-234 In Deventer handelde de magistraat in
dezen vanuit zijn zorg voor het handhaven en beschermen van de publieke religie, niet van
wege een aan de stad toekomend collatierecht. De formele gang van zaken bij een vacature
voor een predikant was, dat de kerkenraad 'na verkregen handopemng van de Magistraat'
tot beroeping overging en dat de kerkenraad aan het eind van het selectieproces 'het beroep
zelf, ter approbatie aan de magistraat' aanbood: citaten uit Tegenwoordige Staat, t.a.p
426 Zie voor regeling van de predikdienst. SAD res. S&R 20 januari 1691, 21 december 1693, 19
en 23 november 1697 en 10 mei 1700; voor de toelage van de predikanten voor hun dienst op
Petri: ibidem, 19 februari 1644, voor het gebed door de predikanten voor de overheden: ibi
dem, 3 september 1689; voor de catechisatie ibidem, 7 maart en 22 mei 1650 en 2 januari 1688,
voor de taakvervulling door de ziekentroosters- ibidem, 11 december 1655, 1 en 6 augustus
1656, 4 november 1671, 23 augustus en 12 oktober 1672.
427 SAD res. S&R 24 maart 1762, resp ibidem, 20 april 1676.
428 Zie § 6.3, over de geestelijke en kerkelijke goederen onder de achtereenvolgende rechtsstel
sels. Rcngers Hora Siccema, 1905.

132

gen van de kerkmeesters bieden een uitstekend inzicht in de dagelijkse praktijk
421
van het kerkelijk leven. '
Gedurende heel de tijd van de Republiek bleef de stadsregering geconfron
teerd worden met andere confessies dan de bevoorrechte. Van hen stonden de
lutheranen het dichtst bij de calvinisten. D e doopsgezinden ('mennonieten') wa
ren eveneens deelgenoten in de reformatie, maar hun ontstaan, traditie en ge
loofsleven stonden verder van de calvinisten af. De katholieken ('papisten') ten
slotte werden beschouwd als de rechtstreekse opvolgers van de ene, ongedeelde
kerk van het westen, waartegen de calvinisten zich zozeer hadden verzet. 4 3 0
De volgelingen van Maarten Luther kwamen hoofdzakelijk vanuit het Mun
sterland naar Deventer. De Munsterse prins-bisschop moest van hun aanwezig
heid niets hebben, de Deventer stadsregering aanvankelijk evenmin. Tussen 1642
en 1649 hadden zij hun geloof beleden in samenkomsten in De Hoven. 4 3 '
Na een kort intermezzo van vrijheid gedurende de Munsters-Keulse bezet
ting (1672-1674) en een nieuw verbod 4 3 2 nam de regering in 1691 uiteindelijk het
woord 'getolereerde Lutherse gemeente' in de mond. 4 3 3 Aan die tolerantie was
wel een voorwaarde verbonden: de keuze van een geboren Nederlander als pre
dikant op een plaats, die lange tijd was bezet door uit Duitsland afkomstige
voorgangers. Deze voorwaarde leverde aanvankelijk problemen op, 4 ' 4 maar toen
deze waren overwonnen, beschikte Deventer over een geaccepteerde lutherse
geloofsgemeenschap. 4 3 '
De volgelingen van Menno Simons vormden in het Deventer van de Repu
bliek een bij uitstek rustige gemeenschap, die in beslotenheid en vroomheid haar
geloof beleefde en die daarbuiten een aanzienlijke bijdrage leverde aan de wel
vaart in de stad. Lange tijd kleefde haar echter ten onrechte het odium aan, in de
traditie te staan van de radicale vroege doperse beweging, die zich juist in Deven
ter zo intens had gemanifesteerd. Wapens dragen, een eed afleggen en het ver
vullen van overheidsambten beschouwden de dopers als onbijbels. 43 ''
Na de Reductie tolereerde de stad de mennonieten niet en vooral na de Sy
node van Dordrecht (1618-1619) werden zij door de orthodoxe calvinisten, die aan
429 Zie over het beheer van de kerkelijke goederen door de politieke overheid Vin Gelder,
1972, p. 4 Vgl SAD Rep. I, nr. 371, Rekeningen van de kerkmeesters van de Lebuinuskcrk,
1588-1799, nr. 374, ibidem, van de Bergkerk, 1581-1799, nr 376, ibidem, van de Broederenkerk,
1626-1800. Zie over de benoeming van kerkmeesters voorts. Tegenwoordige Staat III, 1801,
p. 255.
430 Zie voor een overzicht van de protestantse dissidenten Van Gelder, 1972, ρ 64, over (into
lerantie in kerkelijke zaken Kloek en Mijnhardt, 2001, pp. 51, 188-192. Vgl. SAD Rep. I, nrs.
358-370, Stukken inzake toezicht op de kerkelijke gezindten. Remonstranten kwamen ten
tijde van de Republiek te Deventer voor zover bekend niet voor.
431 Zie over de lutheranen in het algemeen. Van Gelder, 1972, pp. 108-110. Vgl SAD Rep. 1, nr
367, Stukken betreffende de pogingen van de lutherse gemeente tot verkrijgen van vrije
godsdienstoefening, 1648-1649.
432 SAD res. S&R 2 september 1679 en 23 juli 1680.
433 Ibidem, 31 augustus 1691.
434 Ibidem, 22 december 1691, 21 april, 5 september en 16 december 1692, 3 mei 1693 e n <> maart
1702

435 Johannes, 1989, pp. 22-31
436 Zie over de doopsgezinden in het algemeen: Van Gelder, 1972, pp 92-108, inzake Deventer
Van Slee, 1919; Rademaker, 1988, pp 11-56.

133

de macht waren, vervolgd. In 1644 echter bood de stad hun de mogelijkheid aan
van een burgerlijk huwelijk voor de 'commissarissen van de echte', zodat zij niet
gedwongen waren, te trouwen voor de predikanten van de Nederduitsgereformeerde Kerk. 437 H e t burgerschap, het lidmaatschap van de gilden en
deelname aan het zakenleven bleven hun echter ontzegd 43 " en hun kerkdiensten
werden nogmaals verboden. 439
Voorlopig bleven de dopersen zich gedwongen voelen, in hun schuilkerken
samen te komen. Evenals bij de Waalse en de lutherse gemeenten inspireerde de
Munsters-Keulse bezetting de stad tot enige tolerantie en de gelovigen tot enige
durf. Dat bleek toen de mennisten (het was de gemeente van de Oude Vlamingen) zich in 1688 in de Korte Assenstraat een 'Vermaenhuys' verwierven, al bleef
dat nog discreet op een binnenterrein gesitueerd en was het niet als zodanig vanaf de openbare weg te herkennen. 4 4 0
Toen de 'vermaning' een feit was, kon ook de weigering om wapens te dragen ter sprake komen. W i e zich op dit radicale standpunt stelde, kon immers
niet voldoen aan zijn plicht om tot de (gewapende) burgerwacht toe te treden.
Op haar beurt kon de regering een dergelijke weigering niet zo maar tolereren.
De Deventer mennisten hadden inmiddels echter in 1672 ieders bewondering
geoogst door hun inzet bij het blussen van de brand die was gevolgd op het bombardement van 'Bommen Berend'. Weliswaar moesten zij en de andere burgers
zich behelpen met het primitieve doorgeven van emmertjes water, maar juist in
het jaar van het bombardement had een Amsterdamse doper, Jan van der Heyden, de slangenbrandspuit uitgevonden. Het was een kostbaar, moeilijk te hanteren, maar effectief instrument. Mennonieten en magistraat vonden elkaar in een
compromis om de brandweer als vervangende dienstplicht aan te merken. 441
Van het lidmaatschap van de gilden bleven de dopers uitgesloten. De zittende middenstand vreesde hun concurrentie. Interventie door de stadhouderkoning Willem I I I leidde er in 1694 toe, dat de regering mennonieten tot het
burgerschap toeliet, waarmee hun uitsluiting van de gilden opgeheven scheen. De
gilden zelf hielden, met hun regelgeving in de hand, hun gelederen gesloten. Na
de dood van Willem doorbrak de stadsregering echter voor het eerst de voorkeurbehandeling van de gereformeerden in het economisch leven. Zij bepaalde,
dat nieuwe burgers weliswaar voorstanders moesten zijn van de gereformeerde
religie en een afkeer moesten hebben van 'alle papistiese superstitiën', maar dat
dit artikel zo geïnterpreteerd behoorde te worden, dat onder deze 'afkerigen' ook
de mennonieten mochten worden verstaan. 442 Voor veel doopsgezinden zou de
Patriottenbeweging een perspectief openen naar deelname aan het maatschap-

437
438
439
440
441
442
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SAD res. S&R 26 juni en 16 november 1644, 17 december 1646.
Ibidem, 10 januari 1648
Ibidem, 6 januari 1652.
Zie § 6.2.1, alsmede Rademaker, 1988, 78-81
SAD res. S&R 18 en publicatie 19 oktober 1690, alsmede publicatie 1 februari 1692
Ibidem, 7 mei 1702, SAD concordaat 9 juni 1702, Rademaker, 1988, pp 110-114

pelijk leven. Zi) werden daarin gesteund door hun geloofsgenoot Simon de
Vries.'' 43
W a s na het Munster-Keulse intermezzo de publieke opinie rijp geworden
voor een tolerantere opstelling ten opzichte van protestantse dissenters, de katholieken konden op minder begrip rekenen. 444 W i e als katholiek het burgerschap had verworven onder de belofte, gereformeerd te zullen worden, en die
belofte niet hield, werd zijn burgerschap ontnomen. 4 4 5 Een katholiek kon geen
winkelier worden. 446 Aan drie katholieke kleermakers die niet van geloof wilden
veranderen, ontnam de stad het burgerschap en daarmee hun broodwinning. 447
Katholieken moesten in de Gereformeerde kerk trouwen 44 en daar hun kinderen laten dopen. 449 Aangenomen mag worden, dat huwelijk en doop op deze wijze als formaliteit werden ervaren en in eigen kring werden herhaald. Kinderen
van katholieken die niet in de publieke kerk werden gedoopt, konden geen burger worden. 450 Wanneer deze kinderen naar 'Jesuitische en andere Papistische
scholen en Academiën' (buiten de Republiek) waren gezonden, werden zij van
het burgerrecht uitgesloten en konden zij ook anderszins worden gestraft. 45 ' H e t
burgerlijk huwelijk werd voor katholieken mogelijk in 1670.452
In de sfeer van gezin en familie waren kansen op geloofsovergang niet gering.
Huwelijken tussen een gereformeerde en een katholieke partner waren daarom
alleen geoorloofd, wanneer laatstgenoemde tot de heersende kerk zou toetreden;
anders moest hij de stad verlaten. 453 Kinderen uit een dergelijk 'gemengd huwelijk' moesten in de gereformeerde godsdienst worden opgevoed. 454 Katholieke
erflaters mochten in hun testament omwille van het geloof geen gereformeerde
erfgenaam uitsluiten, 455 katholieke armen mochten op geen enkele wijze profiteren van de hulpverlening door de Huisarmenstaat 456 en evenmin kwamen zij in
aanmerking voor het kopen of huren van een huisje aan de Welle of onder de
bogen aan de binnenzijde van de stadsmuren. Dat was de armenhuisvesting van
die tijd.457

443 Rademaker, 1988, p. 12; vgl. § 6 2.1
444 Zie voor de katholieken in het algemeen- Van Gelder, 1972, pp 111-149; Theeuwen, 2002,
pp. 281-283, voor een meer uitgebreide behandeling van de Deventer katholieken onder Republiek· Hogenstijn, 1998, pp 18-22 Vgl ook: RAO, handschriften van de VORG, nr 649,
aantekeningen over de verdrukking van katholieken in Overijssel
445 SAD concordaten 19 april 1669, 6 juni 1679, 28 december 1697, 27 december 1698 en 9 februari 1699.
446 Ibidem, 9 september 1695 en 20 december 1690, zie ook ibidem, 27 december 1677
447 SAD res. S&R 27 juni 1700.
448 SAD concordaten 4 februari 1619 en 12 maart 1630.
449 Ibidem, 10 maart en 5 oktober 1628, res. S&R 11 september 1761
450 Ibidem, 26 juli en 13 december 1644 en 14 april 1645.
451 Ibidem, 10 september 1650
452 SAD res S&R 31 december 1670, 25 mei 1676, 16 september 1682, 10 december 1697; publicatie 17 augustus 1677.
453 SAD concordaat 12 januari 1686.
454 Ibidem, 12 januari 1686.
455 Ibidem, 23 september 1706.
456 SAD res. S&R 15 februari 1715
457 Ibidem, 28 maart 1702.
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Een doorbraak in het beleid volgde in 1721. De stadsregering tolereerde toen, dat
pastoor Jacobus Hezelaar het huis De Kroon of De Keizerskroon in de Nieuwstraat kocht. In dat huis vestigde Hezelaar een kerkje. Het was een intieme
ruimte, die bleef herinneren aan het oorspronkelijke woonhuis. Ook katholieke
kerkelijke ambtsdragers werden geaccepteerd. Toen de priester Theodorus Robberts in 1753 was gestorven, gaf de magistraat zijn opvolger Johannes Wibrandus
Kok, een officiële permissie om zijn functie te vervullen. 4 ' 8 In 1781 mocht pastoor Albertus Geerlink zich laten helpen door kapelaan Lambertus Johannes
Larink. 459
Aan het eind van de iS"· eeuw was voor de katholieke gemeenschap te Deventer een redelijk acceptabele situatie ontstaan. 460 Gevoelens van achterstelling
zouden echter nog zeer lang bij de Deventer katholieken blijven leven. Deze gevoelens werden aangewakkerd door het anti-papisme dat in de Republiek aan het
eind van de i8 dc eeuw heerste. Het katholicisme zou de voedingsbodem vormen
voor het bijgeloof, dat volgens het verlichte protestantisme het product was van
angst en onwetendheid. Bovendien zou het onverlichte, intolerante katholicisme
de bakermat zijn van de inquisitie, die het vrije onderzoek belemmerde. 46 '
In de Republiek namen de joodse gemeenschappen een geheel eigen plaats
in. Vanaf het begin van de i7'le eeuw bestonden afzonderlijke Hoogduitse en Portugese joodse 'naties'. Zij waren niet van overheidswege gereglementeerd, leefden
inwendig geheel naar eigen recht en vonden in het uiterlijke een zekere modus
vivendi met de wereldlijke overheden. Juist door hun volstrekte afzondering leverden deze gemeenschappen niet de problemen op die de niet-publieke Christelijke kerken en gemeenten met zich meebrachten. De alleszins publieke synagogen in met name de grote steden in Holland legden daar getuigenis van af.4'12
Te Deventer was van enige tolerantie jegens de joden echter volstrekt geen sprake. Geen enkele confessionele minderheidsgroepering werd er onder het Ancien
Régime zozeer tegenwerkt. Als ingezetenen waren zij niet welkom, 46 ' laat staan
dat zij een synagoge, een school of een begraafplaats mochten stichten. Hun
handel moesten zij beperken tot het venten met zuidvruchten langs de huizen. 464

458 Ibidem, 5 oktober 1753.
459 Ibidem, 10 juli 1781. Katholieke geestelijken moesten vóór hun ambtsaanvaarding aan de
magistraat beloven, zich te houden aan de geldende regelgeving op godsdienstig gebied (volgens een plakkaat van R&S van Overijssel van 9 april 1732).
460 Van der Heijden, 1947, Clement, 1995, pp 29-31
461 Zie Hogcnstijn, 1981, pp. 103-104, voor een lang citaat uit een brief van het kerkbestuur aan
het stadsbestuur, ten stadhuize ingekomen op 8 maart 1796 Vooral het eind van de 17 e
eeuw wordt in die brief in beeldende, maar ook verbitterde taal, aangewezen als een periode
waarin de katholieken hevig onder vervolgingen te lijden hadden. De schrijvers hadden geen
ongeluk, want juist in die tijd had de regering de pastoor uitgewezen en het houden van kathoIicKC samenkomsten gestraft met hoge boetes en met het sluiten van een (kerk)huis
462 Fockema Andrcae, 1969, p. 151.
463 Zie voor de joden in het algemeen. Van Gelder, 1972, pp. 149-150. Vgl SAD concordaat 14
december 1654
464 SAD concordaten 13 december 1650, 8 februari 1653, 11 februari 1656 en 12 februari 1658,
uitvoeriger bij Van Ilaalcn, 1998, pp 12-17. Zie ook publicatie 26 juni 1739 'ter voorkoming
van het veelvuldig inkomen van Smoussen en slechte Jooden'
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Al lange tijd verkondigen historici de mening, dat de Noordelijke Nederlanden
onder de Republiek geenszins een onbetwist calvinistische staat hebben gevormd. Zij wijzen er dan op, dat de Nederduits-gereformeerde Kerk geen staatskerk was, dat al in de i7<le eeuw grote religieuze tolerantie heerste, dat de open en
gematigde geest van Erasmus een te sterk doordringen van Calvijns overtuigingen in de weg stond, dat veel burgers aarzelden een keus te maken tussen de oude en de nieuwe kerk en dat het de gereformeerden ontbrak aan ernstige bekeringsijver. Vooral Amsterdam staat model voor tolerantie en godsdienstige pluriformiteit, voor bloei van onafhankelijke kunst en cultuur en voor openlijke aanwezigheid van synagogen en andere bedehuizen van dissenters. 405 l i e t laat zich
echter aanzien dat dit beeld, voor wat Deventer betreft, nuancering behoeft. De
kleine, door teruggang getekende en besloten stad aan de IJssel was niet te vergelijken met de bruisende wereldstad Amsterdam. H e t calvinisme droeg er,
vooral vanaf de Dordtse synode, sterk het stempel van de steile Jacob Revius.
De Reductie had geleid tot de secularisatie van de geestelijke goederen: niet
alleen van de stadskerken met hun vermogencomplexen, maar ook van de kloosters. Binnen de stad kwamen vele kloosterlijke huizen met hun bezittingen onder
beheer van een stedelijke rentmeester die verantwoording schuldig was aan de
regering en daarom tot de 'stadsrendanten' behoorde,'' 66 terwijl de stad deel nam
aan de debatten over de bestemming van de goederen op het Overijsselse platteland.4*7
In het voetspoor van eerdere beslissingen bestemde de stad de door haar in
beheer genomen geestelijke goederen voor 'pieuze' (vrome) bestemmingen in de
sfeer van eredienst, onderwijs en armenzorg. Daarmee bleef zij - en dat was aanvankelijk bewust beleid - zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bestemmingen.''na De opbrengst van sommige vermogenscomplexen wees de stad integraal
aan één bepaalde instelling toe, zoals dat van de bagijnen van het Oude Convent
aan het Burgerweeshuis. 469 Van andere goederen bestemde de magistraat de opbrengst voor traktementen van predikanten, ziekentroosters, kosters, voorzan465 Israel, 1996, pp 397-435, 725-728 en met name 757-775; Van den Bereh haalt de Leidsc rectoraatsrede van Gerard Noodt van 1706 aan, waarin deze volledige godsdiens.tvri]heid bepleitte
'een idee waarvan niet alleen Duitse en Italiaanse katholieken, maar ook veel hervormde
dominees niets moesten hebben'· Van den Bergh, 1994, p. 64; Bergsma, 1998, pp. 83-85
466 Zie over het beheer van de geseculariseerde geestelijke goederen· Tegenwoordige Staat III,
1801, pp 159-165. Zie voorts. SAD res. S&R 29 maart 1604 tot naasting van de goederen van
het Lamme van Diesehuis en van 4 juli van dat jaar tot naasting van die van het Brandeshuis
Vgl. SAD Rep. I, nr 379, Rekening van Engelbert van Dottinchem als provisor van het
Brandes- en Lamme van Diesehuis, 1604-1605. Sommige geestelijke goederen verkocht de
stad aan particulieren. Zo kwam het 'Prioraat', ooit woning van de Norbcrtijner prior die tevens pastoor van de Begkerk was, in handen van aan7icn[i)ke families. De Patnotse burgemeester dr. Gerhard Jordcns b.v. was er eigenaar van, zo blijkt uit de renuntaticn Dit thans
verdwenen huis bevond zich achter het koor van de Bergkerk, bij het einde van de Walstrat
Zie. Koch, 1988, p. 220.
467 SAD Rep. I, nr 164, Stukken betreffende de onderhandelingen tussen Ridderschap en Steden over de verdeling der geestelijke goederen in Overijssel, 1662-1663; ibidem, nr 165, Akte
van verdeling van de goederen der Proosdij van Deventer onder de steden Deventer, Kampen en Zwolle, 1669, Tegenwoordige Staat II, 1790, pp. 87-109, De Jong, 1921, ρ 44
468 SAD res. S&R 16 januari 1594 en 11 december 1596.
469 Ibidem, 2 november en 7 december 1592; Hogenstijn, 1994, pp 41-42 met verdere bronver
melding.
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gers en onderwijzers De verbouwing van de kapel van het Rijke Fraterhuis tot
bibliotheek werd eveneens uit de fondsen van de geestelijke goederen bekostigd
Geleidelijk aan gingen ook bijdragen uit de geestelijke goederen naar andere
bestemmingen in het algemeen belang, zoals het verbeteren van de Schipbeek,
het uitdiepen van de haven en de aanleg van een nieuwe Douwelerdijk Vanaf
ongeveer 1620 begon deze ruimere aanwending toe te nemen Substantiële bedragen roomde de stad van de revenuen uit deze vermogens af Deze werden
daarmee tot algemene reserves waarover de regering vrijelijk kon beschikken 47°

470 De Beer, 1991, pp 22 26
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Deel II
Bovenlokale factoren van richtinggevende
betekenis voor de Patriottenbeweging

Hoofdstuk 3. Internationale en buitenlandse
ontwikkelingen
1. That all men are born equally free and independent and have certain natural, inher
ent and unalienable rights, amongst which are the enjoying en defending life and lib
erty, acquiring, possessing and protecting property and pursuing and obtaining happi
ness and safety.
2. That all men have a natural and unalienable right to worship Almighty God accord
ing to the dictates of their own consciences and understanding (...).

3.1

Vernieuwende ontwikkelineen in het denken over staat en
recht in de eeuw der Verlichting

De 18 c eeuw wordt in cultuur- en wetenschapshistorisch opzicht vaak getypeerd
als 'de eeuw der Verlichting'. Deze intellectuele vernieuwingsbeweging is in die
eeuw zowel in het wetenschappelijke als in het maatschappelijke vlak van ver
strekkende betekenis geweest: in Europa, maar ook in de Nieuwe Wereld aan
gene zijde van de Atlantische Oceaan. De Verlichting (die in de Republiek vooral
tot uitdrukking kwam in tijdschriften en genootschappen) 2 manifesteerde zich
mede in het denken over staat en recht. Langs die weg fungeerde zij ook als gees
telijke inspiratiebron voor leidende figuren in de Patriottenbeweging hier te lan
de, zelfs zozeer, dat men van een onlosmakelijk verband tussen de Verlichting en
de Patriottenbeweging kan spreken. Schrijvend over de gegoede burgerijen van
de Hollandse handelssteden in de decennia voorafgaand aan de Patriottenjaren
(plm. 1780-1787) heeft P.C.A. Geyl er terecht op gewezen, dat ook deze 'mee
aangeraakt' waren 'door de geest der Verlichting, die zich in heel Europa roerde;'
en dat dientengevolge ook met betrekking tot de publieke zaak (...) 'kritiek en
onderzoek in de lucht zaten'. Geyl vervolgde: 'Die neiging vond wel veel on
schuldige uitwegen in genootschappen met populair wetenschappelijke doelstel
ling of die zich met de bestudering van sociale of economische euvelen en het
beramen van middelen daartegen bezighielden. Maar op zichzelf konden die ge
woonten van associatie, en dat werken voor de openbaarheid en de gemeen
schap, licht tot politieke actie overslaan'.'
Uiteraard kan in deze hoofdzakelijk aan de Deventer Patriotten gewijde stu
die van een behandeling van de Verlichting in haar volle omvang geen sprake
zijn. Zelfs met betrekking tot de veranderingen, die zij in het denken over staat
en recht teweegbracht, zullen slechts enkele van de voornaamste invloeden aan
gestipt kunnen worden. Dat gebeurt hierna in dier voege, dat na enige opmer1
2
3

Λ Declaration of the Rights of the Inhabitants of the State of Pennsylvania, afgedrukt in·
Van der Burg, 1994, ρ 39
Schama, 1981, passim; Buijnsters, 1991, pp 54, 101, Vermei), 1993, passim; Mi)nhardt, 1994,
passim;Johannes, 1995, pp 12-13,186-188
Gcyl, 1947, pp. 24-25; vgl Von der Dunk, 1993, pp 5-9
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kingen van algemene aard de ideeën van een aantal verlichte denkers, die bij
voormannen van de Patriotten hier te lande weerklank vonden, de revue zullen
passeren (§ 3.2). Daarna zal om dezelfde reden nog enige aandacht worden gegeven aan de Noord-Amerikaanse vrijheidsoorlog en staatsvorming (§ 3.3), alsmede
aan het leerstuk van de grond- of mensenrechten en zijn constitutionele verwerkelijking aldaar (§ 3.4). Vernieuwende ontwikkelingen in de rechtswetenschap en
het juridisch onderwijs zullen in het volgende hoofdstuk aan de orde komen. 4
Het is niet gemakkelijk in een zo beperkt kader de hoofdlijnen aan te geven
van de invloed van de Verlichting op het denken over recht en staat. Allereerst
doet zich de omstandigheid voor, dat die invloed zich over twee eeuwen uitstrekte, al bleek dat het sterkst in de tweede helft van de i8 d e eeuw. Vervolgens manifesteerde de Verlichting zich in respectievelijk het Heilige Roomse Rijk, in
Frankrijk en in de Anglo-Amerikaanse wereld op verschillende wijzen. Tenslotte
gaf elk van de grote denkers over recht en staat zijn denkbeelden op eigen wijze
vorm.
Niettemin kunnen twee tendensen worden aangegeven, die in dit verband
steeds terugkeren. Aan de ene kant is er de nieuwe, voor de Verlichting kenmerkende theoretische fundering van de aloude leer van het natuurrecht op de menselijke rede. Aan de andere kant staat de niet minder oude leer van het maatschappelijk verdrag ter verklaring van de overgang van de menselijke samenleving
van een veronderstelde oorspronkelijke natuurtoestand (status naturalis) naar een
'burgerlijke maatschappij', een staat.
De Verlichte denkers brachten een ingrijpende verandering tot stand in de
heersende wereldbeschouwing in het Avondland. Zij drukten hun stempel op het
geestesklimaat en de sociale ordening van Europa (en later ook van de Verenigde
Staten). Deze denkers zetten zich daarbij af tegen het middeleeuwse idee van een
het gehele leven dominerende bovennatuurlijke ordening en zij geloofden met
behulp van het menselijk verstand de grondslagen te kunnen leggen van een
nieuwe wereld. H e t doel van de Verlichte denkers was derhalve, de mens te bevrijden uit overgeleverde en zijn ontplooiing belemmerende structuren en om
het menselijk leven in al zijn aspecten verstandelijk te structureren. Daarom
streefden zij een fundamentele hervorming na van het geestelijke, religieuze, politieke, economische en sociale leven, alsmede van het rechtsbestel. Hun uiteindelijke doel zagen zij als het bevorderen van het welbevinden van de mens.
In de tijd van Johannes Voet (1647-1713) was het Romeinse recht het gemene
recht. Het inheemse recht vormde daarvan de afwijking.5 Voet draaide deze benadering in zijn pandectencommentaar echter om: men moest eerst acht slaan
op de gewestelijke of plaatselijke wetgeving, dan op de plaatselijke gewoonte en
tenslotte op het Romeinse recht. 6 In het voetspoor van Voet groeide in de i8 de
eeuw een vrijere houding ten opzichte van het Romeinse recht. Kritiek daarop
was niet langer onbestaanbaar. Gerard Noodt (1647-1725) was één van de eersten
4
5
6
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Zie § 4 . 1 .
Kooiker, 1996, p. 14 Zie over Voet verder § 4.1.
Ibidem, pp. 21-22

die reserves begonnen te ontwikkelen tegen een ongelimiteerd wettelijk gezag
7
van het Romeinse recht, ook in zijn gerecipieerde vorm. F.A. van der Marck
9
zou hen later met zwaardere kritiek volgen. Zo kwam het lange tijd welhaast
dc
sacrosancte Romeinse recht aan het eind van de i8 eeuw onder niet geringe
druk te staan. Een rol van betekenis speelde daarbij de Verlichting. Uitgangspunt
in dat proces vormde het natuurrecht (een begrip dat overigens terugging op de
klassieke en de Christelijke oudheid), dat door de Verlichting een karakteristie
ke eigen uitdrukking kreeg in de vorm van het rederecht. Zoals de Verlichting
zich op vele wijzen openbaarde, was ook de leer van het 18 l -eeuwse rationalisti
sche natuurrecht niet eenduidig en daarenboven gaandeweg aan ontwikkeling
onderhevig. De grote denkers over recht en staat die in de volgende paragraaf ter
sprake zullen komen, hebben daar ieder op hun eigen wijze een bijdrage aan ge
leverd. 10
De vraag kan worden gesteld, waarom het natuurrecht in de 17 c eeuw een zo
hoge vlucht heeft genomen, dat Verlichte rechtsgeleerde auteurs het t o t grond
slag van hun wetenschap konden maken. Een daaraan verwante vraag is, waar de
aanknopingspunten lagen tussen het natuurrecht en de ontwikkeling van het
publiek recht. M. Stolleis" noemt drie voorname redenen, waarom het natuur
recht de kracht ontwikkelde om het denken over staatsrecht en de rechtsweten
schap diep te doordringen. Deze redenen zijn de volgende.
H e t feit dat de nieuwe geschiedenis daadwerkelijk begon, hetgeen werd ge
markeerd door fundamentele veranderingen in het traditionele wereldbeeld
en door de revolutie in de natuurwetenschappen
H e t relativeren van de theologische aanspraken op de waarheid als gevolg
van de secularisatie en het bestaan van meer Christelijke kerken en hun on
derlinge strijd.

7
8

9
10

11

Ibidem, pp. 26-27, V a n den Bergh, 1988, p. 191 cv., Kooiker, 1996, p. 65 Zie over Noodt
verder § 4.1
'De receptie van het Romeins recht' is een formulering die enige toelichting vergt Vooral in
Duitse rechtshistorische kring heeft zich de afgelopen decennia een diepgaande discussie
ontwikkeld over de inhoud van dit begrip Λ1 langere tijd was het onder rcchtshistonci ge
meengoed, dat het hier om een uitdrukking gaat die in oudere literatuur veelvuldig is ge
bruikt, maar die als zodanig te ruim en te onbepaald is, al was het maar omdat het een fe
nomeen betreft dat een eeuwenlange ontwikkeling heeft doorgemaakt. Rekening houdend
met de actuele discussie is het beter te stellen dat wat gerecipieerd werd eigenlijk de leer
stellingen waren van invloedrijke auteurs op het gebied van de toenmalige continentale,
West- en Centraal-Europese privaatrechtswetenschap met inbegrip van de begrippen uit de
regels van het Corpus luns Civilis, waarop zij teruggrepen. Zie Moorman van Kappen,
2000Λ, p. 565 en breder Van den Bergh, 1994 Wanneer in het voorliggende werk sprake is
van 'de' receptie van 'het' Romeins recht, dan is dat in bovenbedoelde zin. Vgl. ook §§ 4 1
en 6 1.
Zie § 6 1 .
Zwager, 1980, passim, Gilessen, 1981, pp 365-368, Mijnhardt, 1988, pp. 1-2; Velema, 1993, pp
1-3, Buijnsters, 1994, passim; Theeuwen, 2002, pp. 61-64 Zie over grondslagen en betekenis
van het natuurrecht: Wolf, 1963, pp. 311-317; Denzer, 1971, pp 1-7; Bachmann, 1977, pp. 1622, Van Dijk-Van Apeldoorn, 1985, pp 484-485, 493-494; Hazard, 1993, pp. 150-162, lm Hof,
1994, pp. 150-153; Stolleis, 1995, pp. 21-24, over de vroegere ontwikkelingen van het natuur
recht tot ongeveer 1700: Bachmann, a.w., pp. 23-31; over de grote denkers § 3 2.
Stolleis, 1988, p. 271; vgl. idem (red.), 1995, pp. 22-24.
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H e t verval van feodale en op standen gebaseerde structuren ten faveure van
de opkomst van het absolutisme en van hechte nationale staten.
H Kooiker, die redeneerde vanuit het Romeinse recht, stelt dat dit laatste niet
in staat werd geacht om arbitraire rechterlijke beslissingen te voorkomen. De
vraag hoe dergelijke beslissingen zouden moeten worden tegengegaan kwam, zo
e
stelt hij, centraal te staan Vanaf ongeveer het midden van de 18 eeuw werd het
gezag van het Romeinse recht verder ondergraven, omdat dat recht niet voldeed
aan het verlichtingsideaal van een in de eigen landstaal geschreven recht, dat re
kening hield met de eigen aard en specifieke omstandigheden van elk volk Deze
ondergraving van het gezag van het Romeinse recht kreeg het karakter van een
aanval op dat gezag toen voorstellen werden ontwikkeld om het Romeinse recht
als vast richtsnoer te vervangen door het natuurrecht. Maar over de vraag of het
natuurrecht als alternatief voor het Romeinse recht aanvaardbaar was, werd men
het met eens, aldus Kooiker. 1 2
H e t natuurrecht was echter geen vinding van de rechtswetenschap van de
i7 d c eeuw. Reeds de rechtsfilosofie van de klassieke oudheid was ermee bekend.
Daarop voortbouwend heeft het vroege Christendom, met Aurelius Augustinus
(354-430) als centrale figuur, de leer van het natuurrecht verder ontwikkeld In de
middeleeuwse scholastiek kreeg de christelijke natuurrechtsleer haar klassieke
uitdrukking, met name door Thomas van Aquino (plm 1226-1274) Basis van die
leer werd de 'lex aeterna', de eeuwig en voor heel de schepping geldende godde
lijke wet De late scholastiek bouwde hierop, vooral in Spanje, voort Een keer
punt betekende vervolgens het werk van Hugo de Groot (1583-1645), die onder
invloed van de Spaanse late scholastiek een beslissende stap zette naar het aan
wijzen van de rede als fundament van het natuurrecht. Grotius stelde ook de
elementaire vragen aan de orde die het hoofdthema zouden vormen voor de na
tuurrechtsleer van de nieuwe tijd, het ontstaan van menselijke gemeenschappen
en de plaats die de mens daarin inneemt Aan het einde van de iS'* eeuw was de
invloed van De Groot vooral indirect, namelijk door tussenkomst van andere
auteurs.
Daarmee komt na de eerste hierboven geschetste tendens (namelijk de theo
retische fundering van het natuurrecht op de menselijke rede) ook de tweede (te
weten het maatschappelijk verdrag) ten tonele De auteurs van de Verlichting
ontwikkelden een theorie over de tweeledige staat van de mens de natuurlijke
(waarin het natuurrecht gold) en de burgerlijke (waarin het burgerlijke, door de
staat gegeven recht van toepassing was) Vanuit deze redenering bouwden zij een
rechtssysteem op, dat noopte tot een nieuwe ordening van de staatsgemeenschap, maar ook van het privaat- en strafrecht Zoals eerder in deze paragraaf
vermeld, gebeurde dat in de onderscheidene staten op verschillende wijzen
In de Anglo-Amerikaanse wereld was daarbij een grote rol weggelegd voor de
geschriften van Thomas Hobbes (1588-1679) en J o h n Locke (1632-1704) Hobbes'
12
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Kooiker, 1996, ρ 66

leer (en zijn 'Leviathan') werden weliswaar gebezigd als ideologisch fundament
van het vorstelijke absolutisme (dus geenszins van de moderne rechtsstaat), maar
Hobbes gold ook als de verkondiger van de leer van het maatschappelijk verdrag,
een doctrine die de gehele ly^ en i8 dc eeuw de staatsfilosofie heeft beheerst. H e t
maatschappelijk verdrag nam men in Noord-Amerika over. Het opdragen bij een
verdrag van alle macht aan één vorst (ook onderdeel van Hobbes' leer) bleef in de
Noord-Amerikaanse benadering begrijpelijk buiten beeld.' 3
De geschriften van John Locke kregen de aandacht omdat de mensen zich
daarin bij het sluiten van het maatschappelijk verdrag bepaalde onvervreemdbare
rechten zouden hebben voorbehouden, die ook voor de stedelijke overheden
onaantastbaar waren: het idee van de 'klassieke' grondrechten. Deze benadering
vormde een contrast met die van Hobbes. Laatstgenoemde erkende in de oertoestand in het geheel geen recht, terwijl Locke uitging van het bestaan van mensenrechten die niet bij contract aan de staat konden worden overgedragen.
Wanneer de staat mensenrechten aantast, is volgens Locke verzet tegen die staat
legaal. De Amerikanen beschouwden Locke als de de vader van de moderne
rechtsstaat.' 4
In het Heilige Roomse Rijk was de overgang naar de nieuwe opvattingen
over natuurrecht en de zuiver natuurrechtelijke fundering van recht en staat
vooral het werk van Samuel von Pufendorf (1632-1694) en Christiaan Thomasius
(1655-1728). Van grote invloed op de rechtswetenschap en de wetgeving werd het
natuurrechtelijke systeem van de filosoof Johan Christiaan Wolff (1679-1754). Hij
werd een leidende figuur in de Duitse Verlichting van de 18 eeuw. In Frankrijk
was de invloed van de rationalistische natuurrechtsleer gering. In methodischsystematisch opzicht is die invloed enigszins te bespeuren bij Jean Domat (16251696), die het Franse recht naar Romeinsrechtelijke gezichtspunten ordende en
systematiseerde; in zijn ogen was het Justiniaanse recht 'Ie droit naturel et la raison écrite'.' 5 Van grote betekenis voor de rechts- en staatsleer waren wel de opvattingen van Charles de Montesquieu (1689-1755), met zijn machtenscheiding en
vanjean Jacques Rousseau (1712-1778), met zijn maatschappelijk verdrag.' 6
Hobbes' leer vond een sterke weerklank bij de eerder genoemde Pufendorf.
Met zijn rationalistisch-natuurrechtelijk gefundeerde rechts- en staatsleer gaf
laatstgenoemde een theoretische rechtvaardiging voor het verlicht absolutisme,
dat tegen en in de i8 dc eeuw in de Duitse 'Territorialstaaten' tot ontwikkeling
kwam en dat juist voor deze staten zo kenmerkend was.' 7 De leer van het maatschappelijk verdrag vond een geheel andere bekroning in de eveneens eerder genoemde Rousseau, die met zijn 'contract social' een totalitaire democratie op
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Gilissen, 1981, pp 363-364, Gerbenzon-Algra, 1987, pp 167-170
Conrad II, 1966, ρ 376; Gilissen, 1981, p. 366; Gerbenzon-Algra, 1987, pp. 168-170, 175, 177,
179. zie over Locke verder § 3 2 5 met nadere literatuuropgave.
Domat, 1689, Préface (ongen.)
Conrad II, 1966, pp. 375-377 met aanvullende literatuur aid , pp 376-377, Gilissen, 1981, ρ
364, Gerbenzon-Algra, 1987, pp 164-165; Stolleis, 1995, pp. 9-27 Zie over Locke §3 2.5, over
Pufendorf § 3.2.1, over Wolff § 3.2 2, over De Montesquieu^ 323, over Rousseau § 3 2.4.
Gilissen, 1981, pp 364, 687, Stolleis, 1988, pp. 233-236, 302; Connng, 1966, ρ 377.
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basis van de algemene volkswil ('volonté générale') propageerde. Doordat het
volk altijd het goede wil, aldus Rousseau, zal de algemene wil (die zich het duidelijkst in de wetgeving manifesteert) steeds op het algemeen belang zijn gericht.' 8
Vorenstaande summiere weergave geeft uiteraard geenszins een volledig
beeld van vernieuwende ontwikkelingen in het denken over staat en recht in de
18 eeuw. Op het terrein van de staatsinrichting was, zoals vermeld, Montesquieu, met zijn leer van de machtenscheiding en het evenwicht tussen machten, zeer
invloedrijk.' 9 Hetzelfde geldt op het gebied van het strafrecht en de strafrechtswetenschap voor Cesare Beccaria (1738-1794).20 Op enkele intellectuelen die grote invloed hebben uitgeoefend op het denken van de Patriotten in Overijssel c.q.
in Deventer, zal in de volgende paragraaf dieper worden ingegaan.
Ter afsluiting van deze paragraaf volgen nog enkele opmerkingen over de invloed
van de Verlichting op de rechtswetenschappen, de wetgeving en de staatsinrichting. Op de rechtswetenschappen had de Verlichting de grootste invloed in het
Heilige Roomse Rijk, met name waar het ging om de strafrechtswetenschap en
de (in de 18 e eeuw tot ontwikkeling komende) wetenschap van het 'ius publicum
universale', het algemeen staatsrecht met thema's die gemeenschappelijk waren
aan alle staten. 2 ' Merkbaar, maar veel minder, was die invloed op de 'Reichspublizistik', het staatsrecht met betrekking tot het Heilige Roomse Rijk der Duitse
Natie, het Rooms-Duits publiekrecht of'ius publicum Imperii Romano Germanicum', hetgeen overigens in wezen 'eine romanistische Rechtswissenschaft'
bleef.22 H e t geringst tenslotte was de invloed van de Verlichting op de wetenschap van het privaatrecht, waar de 'Usus modernus Pandectarum' ('actuele praktijk van het Romeinse recht') dominant bleef.23 Wel leidde de kritiek van aanhangers van het rationalistische natuurrecht op de 'Usus modernus' tot een intensivering van de wetenschappelijke belangstelling voor het recht van inheemse
oorsprong, zijn geschiedenis en bronnen. Baanbrekend werk verrichtte hier
Hermann Conring (1606-1681), die deswege wel wordt beschouwd als de grondlegger van de Germanistiek in rechtshistorische zin: het bestuderen van het inheemse recht en zijn historische wortels. 24 Conring bracht een duidelijke scheiding aan tussen het historische Romeinse Rijk (dat tot het verleden behoorde)
en het Romeins recht van de Duitsers (dat zij in de actualiteit nog hanteerden).
Daarmee wees hij de 'eigen' positiefrechtelijke bronnen van het constitutionele
recht van het Rijk aan en ontmaskerde hij de zo lang gekoesterde illusie, dat het
Heilige Roomse Rijk een directe voortzetting zou vormen van het antieke Ro-
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Gilissen, 1981, pp. 364, 367; Gcrbenzon-Algra, 1987, pp. 181-182.
Gilissen, 1981, pp. 364, 366-367; Gerbenzon-Algra, 1987, pp. 179-181.
Conrad I I , 1966, pp. 436-437; Gilissen, 1981, pp 367-368
Stollcis, 1988, pp 291-297
Ibidem, p. 213
Conrad I I , 1966, pp. 377-378, Gilissen, 1981, pp. 345, 347. Zie verder <j 4 1
C o n r a d I I , 1966, p . 379, H J . Becker, Conring, H e r m a n n , in I I R G I, kol. 633-634; Lang,
1970, Stolleis, 1983; idem, 1988, pp 231-233; idem (red ), 1995, p p . 129-147, Wyduckel, 1984, pp.
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meinse: de leer van de 'Translatio Imperii'. Conrings hoofdwerk was 'De origine
iuris Germanici' (1643).
In de i8 de eeuw gingen in historie en actualiteit geïnteresseerde juristen in de
Noordelijke Nederlanden veel van hun studieobjecten samenbrengen in een
nieuw vak 'statistiek'. Dat woord interpreteerden zij echter anders en ruimer dan
in de tegenwoordige exacte en sociaal-wetenschappelijke benadering. Aanvankelijk was de invalshoek vooral een historisch-staatsrechtelijke en politieke, later
een meer economisch-politieke. De statistiek combineerde, in samenhang met
de vaderlandse geschiedenis, gegevens uit verleden en heden en gebruikte deze
gegevens om zicht te krijgen op de toekomst. De nieuwe wetenschap beschreef
de krachten waarover een bepaald geografisch gebied beschikte. H e t was geen
vak van cijfers maar van woorden en met name bedoeld als een (ten dele ook
praktische) vorming van toekomstige regenten en hun ambtelijke medewerkers. 2 '
De beoefening van de statistiek in de hierboven bedoelde zin was slechts
mogelijk op basis van een gedegen kennis van de historische ontwikkeling van
het geldende recht en, meer in het algemeen, van de lokale en regionale geschiedenis. Historische studie had een groot praktisch belang. Pas wie de geschiedenis
kende, kon van daaruit redeneren naar heden en toekomst. Het ging om wat aan
de hand van geschreven bronnen verifieerbaar was gebeurd. 26 H e t belang van
historische kennis was gelegen in haar argumentele waarde. Een beroep op de
traditie of een historische parallel werd in de politieke discussie gebruikt om het
eigen gelijk te staven. Zo'n debat concentreerde zich rond kwesties over het behoud, herstel of aanpassing van de bestaande regeringsvorm of over de legitimatie daarvan.27 Dat zou onder meer blijken bij het streven door de Patriotten naar
'grondwettig herstel'. 28 H e t was deze brede benadering die vroeg om eruditie.
Gerhard Dumbar (die zeer wel op de hoogte was van het rationalistische natuurrecht van zijn tijd) vond beschouwingen slechts waardevol, wanneer ze steunden
op 'eene naauwkeurige kennis van zogenaamde kleinigheden'. 29 De bepleite samenhang in de studie van recht en geschiedenis maakte uitgaven van stadrechten
en stadsbeschrijvingen, alsmede die van historische en juridische bronnen zinvol.
Tal van charterboeken, plakkaten, landrechten en dergelijke verschenen in druk.
De 18 * eeuw werd ook 'de eeuw van de plakkaatboeken' genoemd.' 0
In het Heilige Roomse Rijk kregen in de 18 c eeuw in de wetenschap en de
praktijk naast het staatsrecht ook de 'Policeywissenschaft' en het 'Policeyrecht'
veel aandacht. Deze begrippen stonden voor de verwetenschappelijking van de
25
26
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30

Een inleiding over dit t h e m a biedt· J a n s e n , 1990 Zie over statistiek in de 18c eeuw voorts·
Stolleis, 1988, pp. 350, 380, 398 Mecking, 1985, pp 184-185.
Van D e u r s e n , 1970, s p r e e k t hierover nader in relatie t o t prof. J. de R h o e r , zie over deze
ook: Fockema Andreae, 1950, ρ 56
Roclevink, 1985, ρ 84; Streng, 1997, ρ 17.
Zie § 4.4.
Mecking, 1985, p. 188. Zie over D u m b a r § 6 2.2
Van Deursen, 1970, 18, p p . 56-57, Mecking, 1985, ρ 184 Zie over uitgave van stadsrechten en
-beschrijvingen: Van Herwijnen, 1978, passim en Roelevink, 1985, ρ 90; zie over bronnen
uitgaven in de 18 e eeuw. ibidem, pp. 78-79, J a n s e n , 1992, ρ 6i. Vgl in dit verband ook het
belang van tijdschriften, zoals b.v. blijkt uit. J o h a n n e s , 1995, p p 7, 11, 14-15, 169-189 en m η.
.85.
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politie in de oude zin. Een gangbare benadering daarbij vormde die van de 'gute
Ordnung', het reguleren van het algemeen belang, van de openbare zaak. Een
uitvoerige wetgeving kwam tot stand, die ten dele de plaats innam van de regulering door de geleidelijk wegvallende standsorganisaties. Deze wetgeving regelde
de invloed van de overheid op het maatschappelijk leven. Het was een nieuwe
wetenschap, die raakvlakken vertoonde met - maar die een veel ruimer gebied
bestreek dan - de zojuist genoemde, in de Nederlanden opkomende statistiek.''
Doordat de Duitse rationalistische natuurrechtschool zich ontwikkelde tot
verdedigster bij uitstek van het z.g. Verlichte absolutisme van de 'Territorialfürsten', kreeg zij een belangrijke invloed op van die vorsten uitgaande wetgeving.
Tegen het eind van de i8<le eeuw leidde dat in verschillende 'Territorialstaaten',
zoals Pruisen en de Oostenrijkse erflanden, zelfs tot 'Verlichte' codificaties.' 2
Elders speelden de grondrechten een voorname rol bij de staatsinrichting. Hier
gingen de onafhankelijk geworden Noord-Amerikaanse kolonistenstaatjes voorop met hun geschreven constituties en 'Bills of Rights'. De grondrechten werden
vervolgens opgenomen in de federale grondwet van de Verenigde Staten, in 1789
gevolgd door het revolutionaire Frankrijk.

3.2

Invloedrijke denkers over recht en staat

5.2.1

SamuelPufendorf

De methodische en systematische vernieuwing van de wetenschap van het positieve recht door de uitbouw van de rationalistische natuurrechtsleer" was vooral
een zaak van twee Duitse geleerden: Pufendorf en Wolff. Zij bouwden voort op
de grondslagen die Hugo de Groot had gelegd en op de verdere ontwikkeling van
diens gedachtegoed door filosofen als Thomas Hobbes en Baruch de Spinoza.
Pufendorf en Wolff verdedigden de leer van het maatschappelijk verdrag als verklaringsmodel voor de staat. H e t was een thema dat terug zou keren bij Rousseau en dat onder Patriotten grote aanhang zou verwerven. Beide Duitsers zou31

H. Maicr, Polizei, in: HRG III, kol. 1800-1803; Stolleis, 1988, pp 334-365, handelend over
'gute Policey' en pp. 366-393, over 'Policeywissenschaft und Policeyrecht' Vgl. Voorts: Conrad II, 1966, pp. 257-260, 364, 383; Jansen, 1992, pp. 64-66, alsmede. Moorman van Kappen,
2000C, met name pp. 301-304 en aldaar vermelde verdere literatuur en p. 308, nt 31, over de
recent begonnen Duitse seriële bronnenuitgave 'Policcyordnungen der frühen Neuzeit' o.l.v
M Stolleis Naast de tegenwoordige schrijfwijze 'Polizei' waren nog vele andere spellingsvarianten van dit woord in gebruik
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T h i e m e , 1936, pp. 202-263, Ebel, 1958, pp 73-77; C o n r a d I I , 1966, pp 382-384, 387-393, W i e acker, 1967, pp 322-347; Gilissen, 1981, pp. 422-423, I l a t t c n h a u c r , 1992, pp 471-475. M i n d e r
overtuigd van de invloed van het verlicht natuurrechtelijke g e d a c h t e g o e d op de 18'' en
vroeg-i9 < l eeuwse Duitse en Oostenrijkse codificaties t o o n t zich Ρ A J . van den Berg in zijn
Groningse dissertatie 'Codificatie en staatsvorming ( .)' (Groningen, 1996). Vgl. ook: idem in
zijn artikel in T h e m i s (2000), p p 195-198.
Zie voor de politieke ideeën in de b e s p r o k e n p e n o d e . T o u c h a r d , 1973, pp. 383-391, PrélotLescuyer, 1992, pp 281-316; over de Verlichting en haar wortels en de invloed ervan op
r e c h t s w e t e n s c h a p en wetgeving in de Duitse landen: C o n r a d I I , 1966, p p . 374-377, 382-394;
zie over de doorwerking in de Republiek van het gedachtegoed van hierna te bespreken leidende intellectuelen· G r o n d w e t t i g e Herstelling I, 1785, ρ 37.
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den niet alleen in Europa grote invloed uitoefenen, maar ook in Noord-Amerika,
waar kolonisten werkten aan het onafhankelijk maken van hun staatjes van de
Britse kroon.
Samuel Freiherr (sinds 1694) von Pufendorf (1632-1694) was (na een lange
studietijd en een verblijf in de Republiek) als eerste benoemd tot hoogleraar m
het natuur- en volkenrecht in achtereenvolgens Heidelberg en Lund (Zweden);
later was hij geschiedschrijver en hoge ambtenaar in achtereenvolgens Stockholm
en Berlijn. Hij maakte het natuurrecht tot voorwerp van zelfstandige weten
schap, los van de theologische scholastiek en de positivistische rechtsgeleerd
heid. Pufendorf (jurist, wiskundige en wijsgeer) oefende grote invloed uit op de
systematiek van het recht (waarvoor hij een allesomvattend schema ontwierp) en
op de theorievorming over de verhouding van kerk en staat. De staat was voor
hem het belangrijkste middel om het maatschappelijk leven structuur en stabili
teit te geven. Ontwikkeling van de samenleving en van het economisch leven was
slechts mogelijk onder een staatsbestel dat binnenlandse rust en internationale
vrede en veiligheid kon handhaven. Alle mensen zijn volgens hem vrije schepse
len die gelijkelijk dragers van menselijke waardigheid zijn.34
In zijn 'De jure naturae et gentium libri octo' schreef Pufendorf:''
'Aangezien het menselijk bestaan geen mogelijkheid laat o m te leven z o n d e r wet en te
handelen vanuit een onduidelijke opwelling, z o n d e r ook acht te slaan o p enige n o r m ,
b e h o r e n wij een o n d e r z o e k in te stellen naar de meest v o o r k o m e n d e regel voor mense
lijk gedrag waaraan alle mensen zich als redelijke schepselen m o e t e n conformeren D e 
ze regel, die gewoonlijk w o r d t aangemerkt als het n a t u u r r e c h t of de natuurwet, mag
ook de universele en altijd geldende wet worden g e n o e m d , o m d a t deze b i n d e n d is voor
alle stervelingen

I n tegenstelling t o t h e t positief of geldend r e c h t is deze wet boven

dien m e t o n d e r w o r p e n aan veranderingen W a t voor soort r e c h t dit is, h o e h e t kan
w o r d e n gekend, de bewijzen waarop h e t is gefundeerd en de vraag wat b e h o o r t te wor
den verwezen naar het n a t u u r r e c h t resp. het positief recht, dient allemaal voorwerp te
zijn van meer nauwkeurig o n d e r z o e k W a n n e e r dit fundament van o n d e r z o e k m e t op
de juiste wijze is gelegd, zal alles wat e r o p is gebouwd noodzakelijkerwijs uit zichzelf
instorten '

Na een verdere uitwerking van de aangehaalde thema's vervolgt Pufendorf:' 6
' D e m e e s t e m e n s e n s t e m m e n e r m e e in, dat de n a t u u r w e t kan w o r d e n afgeleid uit de
menselijke rede zelf en dat deze wet daarom, wanneer hij goed functioneert, uit die re
de zelf voortvloeit (...). Zelfs de Heilige Schrift verklaart dat de wet in h e t hart van de
mens is gegrift ( .) D e wijze waarop wij stellen dat de natuurwet een dictaat vormt van
de zuivere rede is als volgt: D e mens is d o o r zijn verstand in staat om, uitgaande van
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Zie over Pufendorf: § § 3.4, 4.4, 5.2 en 6.1, als ook: D. Willoweit, Pufendorf, S. von, in· H R G
IV, kol. 105-109, Wolf, 1963, pp. 311-370; C o n r a d I I , 1966, pp 114-118, 376-378; Wieacker,
1967, pp. 306-312; Stolleis, 1988, pp 233-236; Klcinheyer-Schroder, 1989, p p 223-227.
Samuel Pufendorf, D e iure naturae et g e n t i u m libri o c t o (Lund, 16721) (Over het natuur- en
v o l k e r e n r e c h t in acht boeken') Aangehaald w o r d t hier b o e k I I , hfdst 3, over h e t natuur
recht in h e t algemeen, & 1, in de Engelstalige editie van C L C a r r ( N e w York/Londen, 1994),
ρ 148, in h e t Nederlands vertaald door de schrijver dezes
Ibidem, § 13, resp., pp. 149-150
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zijn eigen situatie, duidelijk in te zien dat het noodzakelijk is om overeenkomstig de
regels van deze wet te leven. Tegelijkertijd stelt zijn verstand hem in staat om de beginselen te ontdekken waarmee de voorschriften van de natuurwet worden verklaard (..).
Daarbij is het niet van belang dat de meeste mensen er geen begrip van hebben hoe deze voorschriften formeel moeten worden omschreven en dat de meesten van hen uit
gewoonte de natuurwet plegen te Ieren en na te leven. We zien immers ook handwerkslieden dagelijks veel dingen van anderen nadoen of uitvoeren met behulp van hun
gereedschappen waarvan ze zelf de werking niet kunnen uitleggen; niettemin kan wat
zij doen worden aangemerkt als wetenschappelijk en rationeel verantwoord '

Vooruitstrevende denkers waren met Pufendorfs publicaties echter niet tevreden. Zij wensten een zuiver op de wijsbegeerte gebaseerd rechtsstelsel, dat tegelijkertijd zowel uitsluitend rationeel als met de christelijke theologie verenigbaar
zou zijn. Een dergelijk stelsel zou Pufendorf volgens zijn critici, die hem als filosoof en logisch denker tekort vonden schieten, onvoldoende leveren.37

3.2.2

Christiaan Wolff

Christiaan (voluit: Johan Christiaan) Freiherr (sinds 1745) von Wolff (1679-1754)
onderging tijdens zijn studie invloed van Pufendorf, doceerde al jong aan de universiteiten van achtereenvolgens Leipzig en Halle als wiskundige, filosoof en
theoloog (hij was geen jurist) en werd in 1717 hoogleraar in de wis- en natuurkunde in laatstgenoemde stad. Een uitnodiging van Peter de Grote om naar St. Petersburg te komen sloeg hij af. Na een opzienbarende rectoraatsrede (1721) over
de moraal van de Chinezen (kernpunt van deze rede was dat er een verstandelijk
gebaseerde moraal bestaat die onafhankelijk van de Christelijke openbaring voor
alle mensen geldigheid bezit) werd hij door vooral het drijven van de theologische hoogleraren uit Halle verbannen, maar prompt daarop benoemd tot professor te Marburg. Toen de Pruisische regering in 1727 zijn boeken verbood, kon hij
gelden als een martelaar van de geestesvrijheid. Hij was een zeer veelzijdig geleerde, wiens gedachtegoed brede verspreiding en waardering verkreeg, zowel in
het academisch milieu als onder de ontwikkelde burgerij. Wolff (die naar academische traditie in het Latijn schreef en wiens geschriften daardoor ook voor academici elders in Europa toegankelijk waren) werd het middelpunt van de eerste
profane filosofenschool die Duitsland heeft gekend.
Wolff werkte een allesomvattende en streng logische methode voor het natuurrecht uit. Het werd de uitvoerigste uiteenzetting over dat onderwerp die
ooit is verschenen. Hij ordende het recht als een gesloten, statisch en harmonieus stelsel. In zijn door ingewikkeldheid, abstractie en breedvoerigheid gekarakteriseerde werk bereikte het moderne natuurrecht in zekere zin zijn hoogtepunt
en afsluiting. Het natuurrecht zou mede dienen om lacunes in het bestaande
stelsel aan te vullen Bij het ontwerpen van zijn methode verklaarde Wolff aanmatigend:
37
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Thomann, 1983, pp 75-76

'Alle menschlichen Handlungen können a prion aus der Natur der Seele erklart und
bestimmt werden, und dies ebenso rational wie die Phänomene der Physik,'

voorts:
'Die Wahrheit des positiven Rechts und des Naturrechts kann mit Gewißheit demonstriert werden '

of:
'Meine Methode befreit die Interpretation der Gesetze von jeder Ambiguitat und
schafft jede Rechtsunsicherheit ab,'

en tenslotte:
'Fur denjenigen, der die Materie meines Naturrechts gut kennt, ist die gesamte
Rechtswissenschaft nur ein Kinderspiel '

Het is hier niet de plaats, de indertijd zo vermaarde en nu vrijwel vergeten methode van Wolff uiteen te zetten. Volstaan wordt met het citeren van een door
hemzelf geformuleerde omschrijving:
'Die Materie der Gesetze und des Rechts wird auf exakte Definitionen und determinierte Satze reduziert Dann wird das Prädikat aus dem Begriff des Subjekts deduziert
und dies mittels einer wissenschaftlich einwandfreien Demonstration Zu der Demonstration gesellt sich dann noch die Erfindungskunst 'mittels des Syllogismus' '

In deze tekst klinkt, als in zo vele, Wolffs wiskundige achtergrond door.
Wolff bracht het recht terug tot de wijsbegeerte want:
'es gibt keine andere Möglichkeit, die Rechtswissenschaft zu vereinheitlichten'

Wolff vond dat alleen zo de waarheid kon worden gevonden en dat die de mens
tot zijn gelukzaligheid kan voeren. Alle menselijke bezigheden moesten zich
door de waarheid laten leiden. Wolff stelde daarover:
'Die Wahrheit ist nichts anderes als die Welt der Vernunft

,'

h e t is
'die Erkenntnis wie die Dinge dieser Welt von den Göttlichen Intentionen abhangen,
( ) die Wahrheit liegt in den Dingen die logisch begründet sind'

Samenvattend kan de slotsom zijn, dat in Wolffs opvatting natuurrecht, waarheid, recht en moraal vrijwel gelijkluidende begrippen zijn. Hun inhoud wordt
niet geopenbaard door de logica, zij vormen de logica zelf, want de wetten van
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het recht vallen samen met die van het menselijk verstand. Beide zijn openbaringen van de Goddelijke wil in de natuur. Het samenvallen van de begrippen waarheid, recht en moraal leidde tot de interpretatie dat wie de waarheid,zoals door
Wolf begrepen, kon bewijzen ook beschikte over het recht, zelfs het Goddelijke
recht. Zo is het te verklaren dat de opvattingen van Wolff vooral in politieke
kringen hogelijk werden gewaardeerd, als legitimatie van een regering.18
Als systematicus van de rationalistische natuurrechtschool, zoals die in de
i8 dl ' eeuw aan de Duitse universiteiten tot ontplooiing kwam ('De filosofenkoning') was Wolff een typische representant van de Duitse Verlichting (Aufklärung). O p ethisch terrein was zijn ideaal gelegen in het vervolmaken van de
mens, zo nodig in de vorm van een door de staat gestuurd 'verlicht despotisme'.
Wolffs theologie was rationeel gefundeerd. In zijn juridische werk stelde hij zich
tot taak om de traditie van Pufendorf en Thomasius voort te zetten. Hij wilde
het natuurrecht tot een logisch stelsel maken en dat inpassen in het grote systematische overzicht waarmee hij heel de waarheid en het leven beoogde voor te
stellen. Zijn invloed werd zo groot dat hij Pufendorf (wiens werk hij beoogde te
vervolmaken door tegemoet te komen aan de daarop geuite en zojuist gesignaleerde kritiek) zelfs verdrong. 39
G. Kleinheyer en J. Schroder wijzen erop 4 0 dat Wolffs betekenis voor het
recht is gelegen in zijn geschriften over de theorie van de staat. Zijn rechtssysteem berust op een mathematisch-deductieve methode. Daarbij ontwikkelde
Wolff een 'Naturgesetz'-begrip: het menselijk verstand had een natuurwet gevonden die geen innerlijke tegenstrijdigheden kent. In hun 'status naturalis originarius' zijn alle mensen aan elkaar gelijk en vrij en in dezelfde mate aan de natuurwet onderworpen. Geen van hen heerst over een ander. De mens is volgens
Wolff gehouden, die natuurwet te volgen en zich te vervolmaken. In zijn benadering van de burger stelde Wolff het individu in het middelpunt van de natuurtoestand en daarmee van het natuurrecht. Over de afzonderlijke mensen heen
spreidde hi) zijn fijnmazige net van plichten en rechten uit. Wolff baseerde zich
op onvervreemdbare, aangeboren mensenrechten. Deze waren echter slechts
afgeleid van ieders plichten. Een ieder moest dan ook met name mensenrechten
respecteren voor zover de ander die nodig had voor het uitoefenen van diens
plichten. Deze laatste stonden voor Wolff dus voorop.
Als grondrechten noemt Wolff gelijkheid, vrijheid om zich te vervolmaken,
het recht op zekerheid en tot verdediging tegen aanvallen. Van origine heerste
gemeenschap van goederen, maar die is niet te handhaven vanwege de verscheidenheid en de onvolmaaktheid van de mensen. De invoering van particulier eigendom heft de natuurtoestand op, een overgang die verdragen nodig maakt. In
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T h i c m c , 1979, p p . 125-127, waar ook de citaten aan zi)n ontleend Vgl ook: ibidem, pp. 127133, alsmede T h i e m e , 1936, pp 216, 223-229
Zie over Wolff § § 3.4, 4.4 en 5 2, als. ook St Buchhol?, Wolff, Christian, in: H R G V, kol
1511-1516, Wolf, 1963, pp 336-339, 416-417; Conrad I I , 1966, pp 376-378; Wicacker, 1967, pp.
318-320, Stolleis, 1988, pp 288-291.
Kleinheyer-Schroder, 1989, pp. 315-322.

de 'status adventitius' gelden naast de aangeboren ook verworven plichten en
rechten. 4 '
Met zijn vereiste van maatschappelijke verdragen ging Wolff uit van de
volkssoevereiniteit. De overdracht van de soevereiniteit door de burgers kan
volledig (zoals in een absolute monarchie) of gedeeltelijk plaatsvinden. Verdragspartners kunnen door het maken van een voorbehoud met name kerkelijk gezag
op een ander dan op de landsheer (bijvoorbeeld op de paus) overdragen. Deze
leer maakte de opvattingen van Wolff ook in katholieke landen acceptabel.

3.2.3

Charles de Montesquieu

Charles de Secondât, baron de la Brède et de Montesquieu (1689-175^) was na zijn
rechtenstudie enkele jaren werkzaam in de advocatuur, alvorens raadsheer in het
parlement van Bordeaux te worden. N a zijn verkiezing tot lid van de Académie
Française (1727) maakte hij een grote reis door Europa en bestudeerde hij de politiek en de economie in de landen die hij bezocht. Vervolgens trok hij zich terug
op zijn kasteel om er te schrijven en om zo mede de grondslagen te leggen voor
de sociale en economische wetenschappen.'' 2
Montesquieu werd vermaard als auteur van 'De l'Esprit des Lois'. Relevant is
op deze plaats de daarin voorkomende verhandeling 'De la constitution
d'Angleterre'. In dit hoofdstuk gaf Montesquieu een ideaalbeeld van de staatsinrichting zoals hij die zag (mede geïnspireerd door Locke). Veiligheidshalve projecteerde hij dit beeld niet op zijn vaderland Frankrijk (waar hij getroffen zou
kunnen worden door repressie vanwege zijn kritiek op de gevestigde orde), maar
op het op een veilige afstand gelegen Engeland. Montesquieu gaf dus geen feitelijke beschrijving van de Engelse constitutie, maar gebruikte elementen daaruit
ter adstructie van zijn eigen opvattingen. 41 Centraal stelde hij de theorie van de
absolute en principiële scheiding van de machten, het onderdeel uit zijn werk dat
als de Trias Politica de grootste bekendheid heeft verkregen. Het doel van de
machtenscheiding was het beschermen van de individuele staatsburger tegen
despotic. In zijn opvatting was voor de gewoonte als zelfstandige bron van recht
geen plaats: het scheppen van recht kwam slechts aan de wetgever toe.
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Fraucnfelder, 1927, pp 92-93
Zie over Montesquieu. §§ 2.4, 3 3, 3 4, 4.2, 4.4, 6 2, 6 4 en 7.1, alsook· Wolf, 1963, pp. 200,
214, 473, Touchard, 1973, pp. 391-406, Prélot-Lescuyer, 1992, pp. 289-299, Hazard, 1993, pp
158-160, 196.
Montesquieu had zelf niet eens een grote belangstelling voor de Engelse constitutie Zie
hierover. Grandpré Molière, 1972, pp 88-89
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Montesquieu schreef
'Il y a dans chaque etat trois sortes de pouvoirs, la puissance legislative, la puissance
exécutrice des choses qui dependent du droit des gens, et la puissance exécutrice de
celles qui dependent du droit civil Par la premiere, le prince ou le magistrat fait des
loix pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites Par la
seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la surete,
prévient les invasions Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des
particuliers On appellera cette dernière la puissance de juger, et l'autre, simplement la
puissance exécutrice de l'état La liberté politique, dans un citoyen, est cette
tranquillité d'esprit qui provident de l'opinion que chacun a de sa surete, et, pour qu'on
ait cette liberté, il faut que le gouvernement soir tel, qu'un citoyen ne puisse pas
craindre un autre citoyen Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de
magistrature la puissance legislative est reunie a la puissance exécutrice, il n'y a point
de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse
des loix tyranniques, pour les exécuter tyranmquement
Il n'y a point encore de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance
legislative, et de l'exécutrice
Si elle était jointe a la puissance legislative le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens
serait arbitraire, car le juge serait législateur Si elle était jointe a la puissance
exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur Tout serait perdu, si le même
homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, cxerçoient ces
trois pouvoirs celui de faire des loix, celui d'exécuter les resolutions publiques, et celui
de juger les crimes ou les différends des particuliers
Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est modere, parce que le
prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse a ses sujets l'exercice du troisième Chez
les Turcs, ou ces trois pouvoirs sont reunis sur la tête du sultan, il regne un affreux
despotisme Dans les républiques d'Italie, ou ces trois pouvoirs sont reunis, la liberté se
trouve moins que dans nos monarchies Aussi le gouvernement a-t il besoin, pour se
maintenir, de moyens aussi violens que le gouvernement des Trucs , témoins les
inquisiteurs d'etat, et le tronc ou tout délateur peut, a tous les moments, jetter avec un
billet son accusation Voyez quelle peut être la situation d'un citoyen dans ces
républiques Le même corps de magistrature a, comme executeur des loix, toute la
puissance qu'il s'est donnée comme législateur II peut ravager l'état par ses volontés
generales, et, comme il a encore la puissance de juger, il peut détruire chaque citoyen
par ses volontés particulières

44

45

154

Ch de Montesquieu, 'De l'Esprit des Lois' (Geneve, 17481) ('Over de geest van de wetten"),
deel 2, boek u, hfdst VI, 'De la constitution de l'Angleterre' ('Over de constitutie van Engeland') is te vinden in de editie van G Truc (Parijs, 1961) deel I, pp 163 174 en in de Leidse
dissertatie van J J Grandpre Molière 'La theorie de la constitution anglaise chez Montesquieu' (Leiden, 1972), pp 33 44 Van de beide genoemde uitgaven is de laatste de meest
kritische Schrijver dezes heeft deze gebruikt voor zijn vertaling van de hierna volgende
fragmenten Vgl ook de inleiding in eerstgenoemde editie door G Truc t a ρ , pp I XXII
en die in laatstgenoemde door J J Grandpre Molière, pp 1-31
'In iedere staat bestaan drie soorten van machten de wetgevende, de uitvoerende die betrekking heeft op het volkenrecht en de uitvoerende die betrekking heeft op het burgerlijk
recht Door de eerste vaardigt de vorst of de magistraat eenmalige of blijvende wetten uit,
verbetert hij de bestaande of trekt hij deze in Door de tweede sluit hij vrede of verklaart hij
oorlog, zendt of ontvangt hij ambassadeurs, voorziet hij in de veiligheid en verhindert hij invallen Door de derde straft hij misdaden of berecht hij geschillen tussen prive personen

3.2.4

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) was achtereenvolgens enige tijd leerling op een
werkplaats en scholier op een seminarie, zwierf daarna door Zwitserland en
Frankrijk en trok naar Parijs om een literaire carrière op te bouwen (1741). Hij
leefde er als non-conformist, ontwierp een filosofisch systeem en schreef theaterstukken. In de omgeving van Genève, later in Engeland en Frankrijk, werkte
Rousseau vanaf 1754 aan zijn wijsgerige, pedagogische en staatkundige publicaties.46
Rousseau verwierf zich op staatkundig gebied bekendheid als auteur van 'Du
contract social' ('het maatschappelijk verdrag', de overeenkomst waarop de 'burgerlijke maatschappij' berust en uiteindelijk ook de verbindende kracht van de
rechtsorde die zo'n 'société civile' beheerst), voor het eerst gepubliceerd in 1762.
Als vraagstelling voor dit werk gold hoe de staatsburger het beste de vrijheid van
de oermens kon benaderen. Ter inleiding op zijn verhandeling schreef
Rousseau :47
'Je veux chercher si dans l'ordre civil il peut y avoir quelque regle d'administration
légitime et sûre, en prenant les hommes tels qu'ils sont, et les loix telles qu'elles
peuvent être: Je tâcherai d'allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet
avec ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisées.'
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Deze laatste macht zal men de rechterlijke noemen en de tweede eenvoudigweg de uitvoerende. De politieke vrijheid van een burger is de vrucht van de gemoedsrust die voortkomt
uit het besef dat iedereen vrijheid geniet. Om die vrijheid veilig te stellen behoort de regering erin te voorzien dat geen enkele burger van een ander iets te duchten heeft. Op het
moment dat binnen één persoon of regennescollege de wetgevende en de uitvoerende
machten zijn verenigd, is van vrijheid geen sprake meer. Te vrezen valt namelijk dat dezelfde
vorst of hetzelfde college tirannieke wetten uitvaardigt om deze vervolgens even tiranniek
toe te passen. Evenmin is van vrijheid sprake wanneer de rechterlijke macht niet van de
wetgevende en de uitvoerende is gescheiden
Indien de rechterlijke macht werd verbonden met de wetgevende, zou de zeggenschap over
het leven en de vrijheid van de burgers een zaak van willekeur zijn, want de rechter zou wetgever zijn. Indien de rechterlijke macht werd verbonden met de uitvoerende, zou de rechter
net geweld van een onderdrukker kunnen uitoefenen. Alles zou verloren zijn indien dezelfde
persoon of hetzelfde leidinggevende college of de edelen of het volk deze drie machten tegelijkertijd zouden uitoefenen, die van het uitvaardigen van wetten, die van het ten uitvoer
brengen van publieke besluiten en die van het berechten van misdrijven of geschillen tussen
burgers.
In het merendeel van de Europese koninkrijken is het regeringsstelsel gematigd omdat de
vorst die beschikt over de eerste twee machten, aan zijn onderdanen de uitoefening van de
derde overlaat Bij de Turken, waar deze drie machten verenigd zijn in de persoon van de
sultan, heerst een afschuwelijke tirannie. In de Italiaanse republieken, waar deze drie machten in één hand zijn, is de vrijheid minder dan in onze monarchieën. Ook heeft de regering,
om zich te kunnen handhaven, er even gewelddadige hulpmiddelen nodig als die van de
Turken, te weten inquisiteurs van staatswege alsmede de bus waarin iedere verklikker op elk
moment een briefje met een beschuldiging kan gooien.
Zie hier wat het lot kan zijn van een burger van deze republieken. Hetzelfde overheidscollege heeft, als uitvoerder van de wetten, alle macht die hem als wetgever is toegekend. Hij kan
de staat vernietigen door zijn op de collectiviteit gerichte wil. Omdat hij tevens over de bevoegdheid tot rechtspreken beschikt, kan hij iedere burger ten verderve voeren door zijn op
individuen gerichte wil ( ).'
Zie over Rousseau· §§ 3 3, 4 2, 4 4, 6.2 en 7 1 alsook· Gobberts, 1963, pp. 222-238; Wolf, 1963,
pp. 212-215, 467-469; Touchard, 1973, pp. 421-431; Prélot-Lescuyer, 1992, pp. 300-311
J.J. Rousseau, Du contract social (Amsterdam, 1762), geciteerd aan de hand van: Oeuvres
Complètes III (Dijon, 1966), pp.35i(inleiding boek I), resp 360 (aanhef, hfdst VI).
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De kern van het betoog van Rousseau is
'Je suppose les hommes parvenus a ce point ou les obstacles qui nuisent a leur
conservation dans l'état de nature, l'emportent par leur resistance sur les forces que
chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet etat Alors cet etat primitif
ne peut plus subsister, et le genre humain penroit s'il ne changeoit sa maniere d'etre
Or comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir
et diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autre moyen pour se conserver, que de
former par aggregation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la resistance,
de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert Cette somme de
forces ne peut naître que du concours de plusieurs
mais la force et la liberté de
chaque homme étant les premiers instrumens de sa conservation, comment les
engagera-t-il sans se nuire, et sans negliger les soins qu'il se doit' Cette difficulté
ramenée a mon sujet peut s'énoncer en ces termes 'Trouver une forme d'association
que défende et protege de toute la force commune la personne et les biens de chaque
associe, et par laquelle chacun s'umssant a tous n'obéisse pourtant qu'a lui-même et
reste aussi libre qu'auparavant'' Tel est le problême fondamental dont le contract social
donne la solution Les clauses de ce contract sont tellement déterminées par la nature
de l'acte, que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet, en sorte que,
bien qu'elles n'aient peut être jamais ete formellement énoncées, elles sont par tout les
mêmes, par tout tacitement admises et reconnues, jusqu'à ce que, le pacte social étant
viole, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprenne sa liberté naturelle, en
perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça ' 4
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'Ik wil onderzoeken of er in de burgerlijke orde een rechtmatige en betrouwbare grondregel
van overheidsgezag kan bestaan, wanneer ik de mensen neem zoals ze zijn Ik zal bij dit on
derzoek steeds trachten hetgeen het recht toestaat te verenigen met wat het belang vereist,
opdat geen scheiding optreedt tussen rechtvaardigheid en nuttigheid' 'Ik onderstel dat de
mensen op een punt gekomen zijn waarop de weerstand van de hindernissen die het voort
bestaan in de natuurtocstand belemmeren niet overwonnen kan worden door de krachten
die ieder individu kan aanwenden om zich in die toestand te handhaven Dan kan deze oor
spronkclijke toestand niet langer blijven bestaan, en het menselijk geslacht zou ten onder
gaan als het zijn bestaanswijzc met zou veranderen Daar nu de mensen geen nieuwe krach
ten in het leven kunnen roepen, doch enkel de bestaande kunnen verenigen en sturen, heb
ben zij geen ander middel tot zelfbehoud meer dan hun krachten te bundelen tot een geheel
dat de weerstand zou kunnen overwinnen, die krachten in te zetten vanuit een enkele drijfveer en ze afgestemd op elkaar te laten werken
Deze som van krachten kan slechts voortkomen uit de samenwerking van velen, maar hoe
zal ieder mens zijn kracht en zijn vrijheid, de eerste instrumenten voor zijn zelfbehoud, inzetten zonder zichzelf schade toe te brengen en zonder de zorgen te verwaarlozen die hij
zichzelf verschuldigd is' In het kader van mijn onderwerp kan deze moeilijkheid in de volgende bewoordingen worden geformuleerd 'Het gaat erom een vorm van samenleven te
vinden die met alle gemeenschappelijke kracht de persoon en de goederen van iedere deel
genoot verdedigt en beschermt, en waardoor ieder, in de vereniging met allen, toch slechts
aan zichzelf gehoorzaamt en even vrij blijft als tevoren', ziehier het grondproblecm, waar
voor het maatschappelijk verdrag de oplossing biedt
De bepalingen van dit contract liggen door de aard van de handeling zozeer vast, dat de
geringste wijziging ze nietig en zonder gevolg zou maken Ofschoon zij misschien nooit
formeel zijn verwoord, zijn zij dan ook overal dezelfde, overal stilzwijgend aanvaard en er
kend En wel zo strikt, dat bij schending van het maatschappelijk verdrag ieder weer in zijn
oorspronkelijke rechten treedt en zijn natuurlijke vrijheid herneemt met verlies van de vrijheid uit overeenkomst, ten behoeve waarvan hij er afstand van deed ' Vertaling uit de editie
van Van den Braak van Roermund, 1997, inleiding, resp pp 52 54

H e t geluk van het volk is het doel van de staat. Ook voor Rousseau geldt dat als
een fundamentele waarheid. De krachtigste beweegreden voor het menselijke
handelen is de begeerte naar geluk. De mens zal derhalve nimmer een daad willen verrichten of een besluit willen nemen waardoor hij zichzelf zou kunnen
schaden. Slechts een ander kan de bedoeling hebben, hem nadeel toe te brengen.
Wanneer dus het gezag bij het volk zelf berust, zal dit nimmer het besluit nemen
dat in zijn nadeel is. De mens moet in het genot worden gesteld van zijn natuurlijke vrijheid. Alleen dan is hij veilig, wanneer hij zelf over zich te beslissen heeft.
Die vrijheid van de mens is onvervreemdbaar. H e t probleem is een vorm van associatie te vinden, waarin de mens, terwijl hij zich jegens allen verbindt, toch
slechts aan zichzelf gehoorzaamt en even vrij blijft als te voren. O m dit probleem
op te lossen, kent Rousseau de soevereiniteit toe aan 'de algemene wil', de 'volonté générale'. Daardoor beslissen allen over allen en zal niemand onrecht worden aangedaan. Zo komt Rousseau tot een gemenebest met algemeen stemrecht.
Met de constructie van de 'algemene wil', heeft Rousseau een nieuw clement in de staatsleer ingebracht. Op het ogenblik waarop het maatschappelijk
verdrag werd gesloten, staat een ieder zijn 'natuurlijke' vrijheid af aan het op dat
moment ontstaande soeverein 'zedelijk lichaam' (corps social), een lichaam waaraan alle verdragsluitende individuen gelijkelijk deel hebben. Het is dat lichaam,
dat vanaf dat moment de 'volonté générale' tot uitdrukking brengt en door daaraan te gehoorzamen gehoorzaamt elkeen in wezen dus aan zichzelf. Deze constructie van soevereine volkswil en een verabsoluteerd vrijheidsideaal paste uitstekend bij de opbouw van nieuwe staten door revolutionairen, zoals in het
toenmalige Noord-Amerika en bij de hervorming van bestaande, zoals de Patriotten in de Republiek nastreefden.
Maar Rousseaus leer vertoonde een zwak punt. Opdat het maatschappelijk verdrag geen loze formule zou worden impliceert het in zijn optiek de stilzwijgend bij het sluiten van dit verdrag door allen aanvaarde voorwaarde, dat wie
zou weigeren aan de 'algemene wil' te gehoorzamen, daartoe door het gehele 'zedelijke lichaam' gedwongen zou worden. Een van de 'algemene wil' afwijkend
minderheidsstandpunt getuigt in zijn ogen slechts van een verkeerd begrip van
de 'volonté générale', omdat de meerderheid van het volk altijd van het juiste
inzicht blijk zou geven. Zo verstaan leidt die 'algemene wil' bijgevolg tot een totalitaire democratie, waarin geen rekening wordt gehouden met standpunten van
minderheden. 49
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Zie over Rousseau verder- de inleiding op de aangehaalde teksteditie (uitgegeven onder
leiding van Bernard Gagnebin en Marcel Raymond), pp. XCI-CXV, de inleiding op de
eveneens aangehaalde vertaalde editie door G. van Roermund, pp. 9-33 met uitvoerige bibliografie op pp. 34-38, alsmede Prélot-Lescuyer, 1992, pp. 300-311 Zie over Rousseau's relaties met Nederland voorts· Gobbels, 1963, passim en met name over Rousseau en de Patnottenbeweging, pp. 222-299.

IS?

3.2.5

John

Locke

Aan de basis van het werk van de relevante Anglo-Amerikaanse auteurs stonden
J o h n Locke en Sir William Blackstone, klassieke auteurs over grondrechten en
met name ook voorvechters van de vrijheid van het geweten. Rechtstreeks en
door tussenkomst van schrijvers die op hun werk voortbouwden zouden zij grote
invloed uitoefenen op de samenstellers van constituties die mensenrechten als
positief recht wilden vastleggen. 50
J o h n Locke (1632-1704) bekwaamde zich tijdens zijn studie te Oxford als
wijsgeer (zijn kennistheorie werd beroemd), geneesheer en opvoedkundige, raakte gefascineerd door de experimentele natuurwetenschappen, was enige tijd in
diplomatieke dienst, werd lijfarts van een edelman en gekozen tot lid van de
Royal Society. In de hoop op verbetering van zijn gezondheid verbleef hij enige
tijd in Frankrijk, waar hij onder meer kennis maakte met het antiprotestantse
beleid van Lodewijk XIV. Hij maakte er een begin met zijn belangrijkste boek,
het 'Essay Concerning Human Understanding'. Naar Engeland teruggekeerd, viel
hij in ongenade bij Karel II en zag zich genoodzaakt, als politiek vluchteling uit
te wijken naar de Republiek (1683-1689). In 1684 bezocht hij gedurende een tiental dagen Deventer als gast van de aldaar gevestigde arts Caspar Sibelius van
Goor (1646-1696) en maakte hij er kennis met de onconventionele geleerde Simon Tyssot de Patot (1655-1738). N a de Glorious Revolution keerde Locke in
1689 terug naar Engeland. In de Republiek had hij intensief contact onderhouden met Philippus van Limborch (1663-1712), hoogleraar aan het Remonstrants
seminarie te Amsterdam. Als voorvechter van de tolerantie-idee beïnvloedde
Van Limborch Lockes in 1690 gepubliceerde 'Epistolae de tolerantiae' ofwel zijn
'Letters on Toleration' ('Brieven over verdraagzaamheid'), waarin Locke schreef
dat 'Gewetensvrijheid ieders natuurlijk recht is'. Daarna ging hij verder in op het
recht op leven, op vrijheid en op eigendom, grondrechten die door de staat
moesten worden beschermd en gegarandeerd. Een jaar tevoren had hij zijn 'Two
treatises on civil government' gepubliceerd waarin hij stelde, dat een regering
haar legitimiteit niet ontleende aan een goddelijk koningsschap maar aan een
vertrouwensrelatie met het volk en aan het behoeden van de grondrechten. Locke rechtvaardigde in dit werk de 'Glorious Revolution' van 1689 en gaf in zijn
'Treatises' een kort en bondig overzicht van de ideeën die gemeengoed waren
onder zijn progressieve tijdgenoten. ïl Zijn ideeën over grondrechten voor de in-
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Van der Pot, 1957, pp. 447 vlg.
Zie over Locke. §§ 3.3, 3.4, 4.4, 6 1, 6 2, 6.4. 6.5 en 7.1, alsook· Kranenburg, 1955, pp. 9-12, 21,
43-48; Van der Pot, 1957, pp 173-174, 317, 448-449; Wolf, 1963, pp. 397, 427; Touchard, 1973,
pp. 413-420, Jansen, 1987A, pp 90, 279; Stolleis, 1988, pp 323-324, 402, Prélot-Lescuyer,
1992, pp 281-288, 316; Hazard, 1993, pp 54-65, 90-105, i25-i28,Thomann, 1995, pp. 261-272,
346, alsmede de inleiding van G À den Hartog in. Locke, 1988. In deze inleiding een schets
van de tijd waarin Locke leefde en werkte (pp 7-12), van zijn levensloop (pp. 12-23), de in het
natuurrecht gewortelde uitgangspunten van zijn denken (pp 27-32) en zijn invloed op de
formulering van revolutionaire publicaties (pp 55-56). Zie over F A van der Marck en
Locke. Van der Marck, 1783, ρ X Over het bezoek van Locke aan Deventer en met name
aan diens vriend ds Caspar Sibelius van 6 tot en met 19 september 1684 Rosenberg, 1972,
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dividuele burger zouden in belangrijke mate als inspiratiebron fungeren voor de
opstandige kolonisten in Noord-Amerika.
In zijn 'Tweede verhandeling' ging Locke op zoek naar de grondslagen van
een legitiem staatsbestuur.'2 Enkele hoofdpunten uit zijn betoog dienaangaande
mogen hier in de vorm van citaten de revue passeren:
Over het maatschappelijk verdrag:
§ 99. 'Whosoever therefore out of a state of nature unite into a community, must be
understood to give up all the power, necessary to the ends for which they unite into
society, to the majority of the community, unless they expresly agreed in any number
greater than the majority And this is done by barely agreeing to unite into one political society, which is all the compact that is, or needs be, between the individuals, that
enter into, or make up a commonwealth. And thus that, which begins and actually constitutes any political society, is nothing but the consent of any number of freemen capable of a majority to unite and incorporate into such a society. And this is that, and
that only, which did, or could give beginning to any lawful government in the world.

Over de algemene beperkingen aan elke wetgevende macht gesteld:
§ 142 These are the bounds which the trust, that is put in them by the society, and the
law of God and nature, have set to the legislative power of every common-wealth, in all
forms of government First, They are to govern by promulgated established laws, not to
be varied in particular cases, but to have one rule for rich and poor, for the favourite at
court, and the country man at plough. Secondly, These laws also ought to be designed
for no other end ultimately, but the good of the people. Thirdly, They must not raise
taxes on the property of the people, without the consent of the people, given by themselves, or their deputies. And this properly concerns only such governments where the
legislative is always in being, or at least where the people have not reserved any part of
the legislative to deputies, to be from time to time chosen by themselves Fourthly,
The legislative neither must nor can transfer the power of making laws to any body
else, or place it any where, but where the people have.

Over de oppermacht van het volk over de wetgevende macht:
§ 149. Though in a constituted common-wealth, standing upon its own basis, and acting according to its own nature, that is, acting for the preservation of the community,
there can be but one supreme power, which is the legislative, to which all the rest are
and must be subordinate, yet the legislative being only a fiduciary power to act for certain ends, there remains still in the people a supreme power to remove or alter the legislative, when they find the legislative act contrary to the trust reposed in them for all
power given with trust for the attaining an end, being limited by that end, whenever
that end is manifestly neglected, or opposed, the trust must necessarily be forfeited,
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pp 15-16 (met verdere literatuuropgave); Van Strien, 1993, pp 300, 301, 303-304, 314-316, 325326
J. Locke (anoniem gepubliceerd), 'Two treatises on government' (Londen, 16891, eerste druk
anoniem verschenen) ('Twee verhandelingen over staatsbestuur"), deel I, hfdst. VIII, § 99.
Gebruik is hier gemaakt van de editie van C.B. Macpherson (Indianapolis, 1980), vertaling
door F. van Zetten (Meppel-Amsterdam, 1988), pp. 121-122
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and the power devolve into the hands of those that gave it, who may place it anew
where they shall think best for their safety and security And thus the community perpetually retains a supreme power of saving themselves from the attempts and designs
of any body, even of their legislators, whenever they shall be so foolish, or so wicked, as
to lay and carry on designs against the liberties and properties of the subject for no
man or society of men, having a power to deliver up their preservation, or consequently
the means of it, to the absolute will and arbitrary dominion of another; when ever any
one shall go about to bring them into such a slavish condition, they will always have a
right to preserve, what they have not a power to part with, and to rid themselves of
those, who invade this fundamental, sacred, and unalterable law of self-preservation,
for which they entered into society. And thus the community may be said in this respect to be always the supreme power, but not as considered under any form of government, because this power of the people can never take place till the government be
dissolved.

Over de betrekkelijkheid van de zgn. prerogatieven van een vorst:
§ 163. And therefore they have a very wrong notion of government, who say, that the
people have incroached upon the prerogative, when they have got any part of it to be
defined by positive laws: for in so doing they have not pulled from the prince any thing
that of right belonged to him, but only declared, that that power which they indefinitely left in his or his ancestors hands, to be exercised for their good, was not a thing
which they intended him when he used it otherwise, for the end of government being
the good of the community, whatsoever alterations are made in it, tending to that end,
cannot be an incroachment upon any body, since no body in government can have a
right tending to any other end and those only are incroachments which prejudice or
hinder the public good Those who say otherwise, speak as if the prince had a distinct
and separate interest from the good of the community, and was not made for it, the
root and source from which spring almost all those evils and disorders which happen in
kingly governments. And indeed, if that be so, the people under his government are
not a society of rational creatures, entered into a community for their mutual good·
they arc not such as have set rulers over themselves, to guard, and promote that good,
but are to be looked on as an herd of inferior creatures under the dominion of a master, who keeps them and works them for his own pleasure or profit. If men were so
void of reason, and brutish, as to enter into society upon such terms, prerogative might
indeed be, what some men would have it, an arbitrary power to do things hurtful to the
people.
§ 164. But since a rational creature cannot be supposed, when free, to put himself into
subjection to another, for his own harm; (though, where he finds a good and wise ruler,
he may not perhaps think it cither necessary or useful to set precise bounds to his
power in all things) prerogative can be nothing but the people's permitting their rulers
to do several things, of their own free choice, where the law was silent, and sometimes
too against the direct letter of the law, for the public good; and their acquiescing in it
when so done: for as a good prince, who is mindful of the trust put into his hands, and
careful of the good of his people, cannot have too much prerogative, that is, power to
do good; so a weak and ill prince, who would claim that power which his predecessors
exercised without the direction of the law, as a prerogative belonging to him by right of
his office, which he may exercise at his pleasure, to make or promote an interest distinct from that of the public, gives the people an occasion to claim their right, and
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limit that power, which, whilst it was exercised for their good, they were content
should be tacitly allowed *
53

§ 99 'Allen derhalve die zich vanuit een natuurtoestand in een gemeenschap verenigen,
moeten geacht worden alle macht, noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zich tot
een samenleving verenigen, af te staan aan de meerderheid van de gemeenschap, tenzij zij
uitdrukkelijk een aantal groter dan de meerderheid overeenkwamen t n dit geschiedt eenvoudig door af te spreken zich te verenigen in een politieke samenleving, en dat is het ge
hele verdrag dat er bestaat of hoeft te bestaan tussen de individuen die een gemenebest aan
gaan of vormen En het begin en de feitelijke stichting van een politieke samenleving is dus
niets anders dan de instemming van een willekeurig aantal vrije lieden, groot genoeg voor
het vormen van een meerderheid, om zich te verenigen tot zulk een samenleving en zich
daarbij in te lijven bn het is dit, en dit alleen, wat het begin vormde of kon vormen voor
enig wettig staatsbestuur op de wereld '
§ 142 'Dit zijn de perken die door het vertrouwen dat de samenleving hun geschonken heeft
en door de wet van God en de natuur zijn gesteld aan de wetgevende macht van ieder geme
nebest, in alle regeringsvormen Ten eerste, zij moeten regeren volgens afgekondigde gevestigde wetten, die met worden veranderd in bijzondere gevallen, in tegendeel, er moet een
regel zijn voor rijk en arm, voor de gunsteling aan het hof en de landman achter de ploeg
Ten tweede, deze wetten behoren ook uiteindelijk voor geen ander doel te zijn opgesteld
dan het belang van het volk Ten derde, zij moeten geen belasting heffen over de eigen
dommen van het volk zonder de instemming van het volk, betuigd door de mensen zelf of
door hun afgevaardigden hn dit gaat eigenlijk alleen die regeringen aan waar de wetgevende
macht altijd aanblijft of althans waar het volk met een deel van de wetgevende maent heeft
gereserveerd voor afgevaardigden die het van tijd tot tijd zelf dient te kiezen Ten vierde, de
wetgever mag of kan de macht om wetten te maken aan niemand anders overdragen, of deze
ergens anders leggen dan waar het volk haar gelegd heeft '
§ 149 'In een eenmaal ingericht gemenebest, dat rust op zijn eigen grondslag en handelt
volgens zijn eigen natuur, dat wil zeggen handelt voor de instandhouding van de gemeen
schap, kan slechts een hoogste machtbestaan, namelijk de wetgevende, waaraan alle overige
ondergeschikt zijn en moeten zijn Maar aangezien de wetgevende macht slechts een in ver
trouwen verleende macht is om voor bepaalde doeleinden te handelen, behoudt het volk
nog altijd de hoogste macht om de wetgever af te zetten of te veranderen wanneer het bc
merkt aat de wetgever handelt in strijd met het vertrouwen in hem gesteld Alle macht die
in vertrouwen verleend wordt om een doel te bereiken, wordt immers beperkt door dat
doel, wanneer dat doel onmiskenbaar wordt verwaarloosd of gedwarsboomd, is de toever
trouwde taak onvermijdelijk verbeurd, en keert de macht terug in de handen van hen die
haar verleenden, die haar opnieuw kunnen leggen waar zij dat het best achten voor hun vci
hgheid en zekerheid Ln zo behoudt de gemeenschap permanent een hoogste macht om
zich te bevrijden van de aanslagen en boze bedoelingen van wie ook, zelfs van haar wctge
vers, wanneer die zo dwaas of zo slecht mochten zijn plannen te smeden en uit te voeren te
gen de vrijheden en eigendommen van de onderdanen Want geen mens of menselijke samenleving heeft de macht zijn zelfbehoud of bijgevolg de middelen daartoe over te geven
aan de absolute wil en eigenmachtige heerschappij van een ander Dus wanneer iemand zich
opmaakt hen in zulk een toestand van slavernij te brengen, zullen zij altijd het recht hebben
te bewaren wat zij niet bij machte zijn af te staan, en zich te ontdoen van hen die inbreuk
maken op deze fundamentele, heilige en onveranderlijke wet van zelfbehoud, waarvoor zij
toetraden tot de samenleving hn zo kan men zeggen dat de gemeenschap in dit opzicht al
tijd de hoogste macht, is, maar niet als beschouwd onder een of andere regeringsvorm, om
dat deze macht van het volk nooit naar voren kan komen zolang de regering niet is ontbon
den '
§ 163 'En daarom hebben zij die zeggen dat het volk inbreuk heeft gemaakt op zijn rechten
wanneer het enig onderdeel daarvan door positieve wetten heeft laten omschrijven, een /eer
verkeerd begrip van staatsbestuur Want het volk heeft op die manier niets aan de vorst
onttrokken dat hem rechtmatig toebehoorde, doch enkel verklaard dat de macht die het
zonder nadere bepaling in handen van hem en zijn voorouders had gelaten om ten bate van
het volk te worden uitgeoefend, niet iets was dat het voor hem bestemd had wanneer hij die
in andere zin gebruikte Daar het welzijn van de gemeenschap het doel is van het staatsbe
stuur, kan geen enkele wijziging die erin wordt aangebracht en die op dat doel gericht is een
inbreuk zijn op het recht van wie dan ook niemand binnen het staatsbestuur kan immers
rechten hebben die op enig ander doel zijn gericht En alleen dat is een inbreuk wat het al
gemeen belang schaadt of belemmert Zij die anders beweren spreken alsof de vorst een af
zonderlijk belang had, verschillend van het welzijn van de gemeenschap, en niet juist daar
voor was aangesteld de wortel en bron van bijna alle kwalen en ongeregeldheden die onder
het bewind van koningen voorkomen '

lol

5-2.6

William Blackstone

Sir William Blackstone (1723-1780) vestigde zich na zijn rechtenstudie als advocaat, werd later rechter en was tevens de eerste die de 'common law' op universitair niveau (te Oxford) doceerde, vanaf 1758 als hoogleraar. Blackstone was daarnaast nauw betrokken bij de verbetering van de universitaire bibliotheekvoorziening en drukkerij, maar had ook negen jaar lang zitting in het Lagerhuis.54 Zijn
voornaamste publicatie was 'Commentaries on the Laws of England', gebaseerd
op zijn colleges.
Deze systematische en duidelijke beschrijving van het Engelse recht in het midden van de 18 eeuw zou zowel in Engeland als in Noord-Amerika de grondslag
gaan vormen van het universitair juridisch onderwijs." Blackstone bouwde op het
werk van Locke voort. Zijn werk werd een arsenaal waaruit Amerikaanse schrijvers vóór en tijdens de Vrijheidsoorlog hun argumenten, vooral historische, hebben geput. Zo werd hij één van de theoretici van de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. 'The Creator', zo schreef Blackstone
'has graciously reduced the rule of obedience to this one paternal p r e c e p t , 'that man
should pursue his own true and substantial happiness' T h i s is t h e foundation of what
we call ethics, or natural law For the several articles i n t o which it is branched in our
systems a m o u n t to no more than demonstrating, that this or t h a t action tends to man's
real happiness, and therefore very justly concluding that the performance of it is a part
of t h e law of nature, or, on t h e o t h e r hand, t h a t this or t h a t action is destructive of
man's real happiness, and therefore that the law of nature forbids it.
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§ 164· 'Maar men lean m e t a a n n e m e n dat een redelijk wezen zich wanneer hij vnj is t o t zijn
eigen schade aan iemand anders onderwerpt (ofschoon hij, als hij een goede en wijze heerser
vindt, het misschien m e t noodzakelijk o f n u t t i g acht aan zijn m a c h t in alle opzichten precieze grenzen te stellen). D a a r o m kan het prerogatief niets anders zijn dan dat het volk zijn
heersers toestaat verscheidene dingen in het algemeen belang te d o e n naar eigen vrije keuze,
daar waar de wet geen uitspraak deed, en soms zelfs tegen oe precieze letter van de wet; en
dat het erin zou bewilligen wanneer dit gebeurde W a n t zoals een goede vorst, die de h e m
toevertrouwde taak indachtig is en zich b e k o m m e r t o m h e t welzijn van zijn volk, niet teveel
prerogatief kan h e b b e n , dat wil zeggen macht o m goed doen, zo geeft een zwakke en slechte
vorst het volk aanleiding zijn recht op te eisen en het prerogatief te beperken, wanneer hij
de m a c h t welke zijn voorouders zonder het richtsnoer van de wet uitoefenden opeist als een
prerogatief dat hem uit hoofde van zijn a m b t t o e b e h o o r t en dat hij naar believen kan uitoefenen o m een belang te vestigen of te bevorderen dat verschilt van dat van de gemeenschap,
terwijl m e n bereid was deze macht stilzwijgend toe t e staan zolang zij in het belang van het
volk werd uitgeoefend '
Zie over Blackstone § § 3 3, 3.4, 4 4, 6 1 en 6 4 als ook Goslinga, 1936, p p . 5, 16, Bos, 1976,
p p 72-74, Oestreich, 1978, ρ 54, Milsom, 1981, passim, Hazard, 1993, ρ i8o
W Blackstone, C o m m e n t a r i e s of t h e Laws of England (Oxford, 1765-17691) (4 delen), ge
bruikt is hier gemaakt van de 15 e druk (Londen, 1808) in een vertaling van de auteur

Sir William Blackstone (1723-1780)
(Uit: Commentaries of the Laws of England in four books,
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek)
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This law of nature being coeval with mankind, and dictated by God himself, is of
course superior in obligation to any other It is binding over all the globe, in all coun
tries, and at all times no human laws are of any validity, if contrary to this, and such of
them as are valid derive all their force and all their authority, mediately or immediately,
from this original ( ) '

Na behandeling van de natuurwet vervolgt Blackstone met zijn tweede categorie
van wetten, te weten de 'law of revelation' het in de bijbel geopenbaarde goddelijke recht Tenslotte komt hij bij zijn derde categorie het volkerenrecht
If man were to live in al state of nature, unconnected with other individuals, there
would be no occasion for any other laws, than the law of nature, and the law of God
Neither could any other law possibly exist, for a law always supposes some superior
who is to make it, and in a state of nature we are all equal, without any other superior
but him who is the author of our being But man was formed for society, and, as is
demonstrated by the writers on this subject, is neither capable of living alone nor in
deed has the courage to do it However, as it is impossible for the whole race of mankind to be united in one great society, they mist necessarily divide into many, and form
separate states, commonwealths, and nations, entirely independent of each other, and
yet liable to a mutual intercourse Hence arises a third kind of law to regulate this mutual intercourse, called the law of nations which, as none of these states will acknowl
edge a superiority in the other, cannot be dictated by any, but depends entirely upon
the rules of natural law, or upon mutual compacts, ( )
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Als enig gebod, zo stelde Blackstone, heeft de Schepper bepaald 'dat de mens zijn eigen
ware en essentiële geluk behoort na te streven' Dit is de grondslag van wat wi) ethiek of na
tuurwct noemen Want de verschillende bepalingen waarin deze grondslag zich heeft ver
spreid over onze rechtsstelsels, tonen alleen maar aan, dat sommige handelingen zijn gericht
op het ware geluk van de mens Geheel terecht leidt dat tot de gevolgtrekking, dat het uitvoeren van die handelingen deel uitmaakt van de natuurwet Daar staat tegenover, dat ande
re handelingen leiden tot vernietiging van het ware geluk van de mens en dat de natuurwet
deze daarom verbiedt
Deze natuurwet, die even oud is als de mensheid en door God zelf is gedicteerd, behoort
uiteraard meer dan enige andere regel te worden gehoorzaamd Zij is van kracht over de ge
hele aarde, in alle landen en op alle tijden Geen menselijke wetten die ermee in strijd zijn
hebben enige gelding Wetten die van kracht zijn ontlenen al hun kracht en gezag indirect
of direct aan de authentieke natuurwet ( ) Wanneer de mens in een natuurtocstand zou leven, met verbonden met andere individuen, zou er geen behoefte bestaan aan andere wetten
dan die uit de natuur of uit God Evenmin zou misschien enige ander wet kunnen bestaan,
want een wet veronderstelt altijd een hogergeplaatst gezag dat haar moet uitvaardigen In
een natuurtoestand zijn WIJ echter allen gelijk zonder iemand boven ons dan onze Schepper
De mens is echter geschapen voor de maatschappij Zoals de schrijvers over dit onderwerp
hebben aangetoond, is hij niet in staat en heeft hij evenmin de moed om alleen te leven
Omdat het echter onmogelijk is dat het gehele menselijke ras in een maatschappij is samen
gebracht, moet het zich verdelen over vele samenlevingen Het moet afzonderlijke staten,
gemenebesten en naties vormen die geheel onafhankelijk ten opzichte van elkaar staan,
maar die toch gehouden zijn om wederzijdse betrekkingen in stand te houden Om deze be
trekkingen te regelen dient zich vanuit het volkenrecht een derde soort wet aan Daar geen
van de staten in de andere een meerdere zal erkennen, kan geen van hen een dergelijke wet
opleggen Het volkerenrecht is geheel afhankelijk van de regels van het natuurrecht of van
wederkerige verdragen '

5.2.7

Andrew Fletcher

De Schotse republikeinse parlementariër Andrew Fletcher (of Saltoun) (16531716) zou met name invloed uitoefenen op het denken over de vorming van burgermilities, ook exercitiegenootschappen of vrijkorpsen genaamd. Het was een
opinie die deel uitmaakte van Fletchers werk als 'ideologische vader van de
Schotse Verlichting'. 57 Fletcher had in het midden van de 17 c eeuw in de Republiek verbleven en was in het gevolg van stadhouder Willem III bij de 'Glorious
Revolution' (1688) naar Engeland getrokken. T e n tijde van deze stadhouderkoning ontwikkelden Britse politieke denkers een toenemende weerstand tegen
staande legers van huurlingen. Hoe minder Engeland te maken had met vreemde
avonturiers, hoe beter het was. H e t bewaken van de openbare orde en het beschermen van het land tegen invasies was heel goed mogelijk met behulp van getrainde burgers, zo luidde veler overtuiging. Andrew Fletcher werd hun tolk toen
hij 'A discourse of government with relation of militias' publiceerde. 5 Daarin gaf
hij een uitputtende behandeling van burgerbewapening: niet alleen in theorie,
maar ook in de praktijk. In een historische terugblik gaf hij aan dat huurlegers
van monarchieën tirannieën hadden gemaakt. Geen regering had het volk beschermd tegen de willekeurige macht van de vorst die de huurlegers permanent
had gemaakt. De soldaten stonden ten dienste van de vorst en konden door deze
tegen de eigen bevolking worden ingezet:
'ccn goede Burgermilitie is van zoveel gewigt voor een volk, dat het is het allervoornaamste gedeelte van de constitutie van cenige vrye regeering. Want al is de constitutie
in andere dingen noch zoo gebrekkig, eene goede Landmihtie zal steeds de gemeene
vryheid bewaaren'
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Zie over Fletcher- §§ 3.3, 4 2, 5.2 1 en 6.6, als ook: Phillipson, 1981, p. 22; breder over Fletcher, ibidem, pp 22-25, alsmede Mackenzie, 1935, pp. 121-137; Van der Zee e a (red ), 1988,
pp. 209-210. Vgl. ook. De Beaufort (ed ), 1879, ρ 41
A. Fletcher, A discourse of government with relation of militias (Edinburgh,16981) ('Een
staatkundige verhandeling over de noodzaak van burgerbewapening') Aangehaald in de
(anoniem gepubliceerde) vertaling van J D. van der Capellen (Leiden, 1774). Dit boek (in de
wandeling de 'Militieverhandeling') vormde de eerste vertaling die Van der Capellen publi
ceerde. Vgl de moderne tekstuitgave door D. Daiches, (Edinburgh, 1979), alsmede· Van
Wi|k, 1921, ρ ii.
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3.2.8

RichardPrice

Richard Price (1723-1791) werd, evenals zijn vader, methodistisch predikant (en
dus dissenter). Daarnaast was hij filosoof, mathematicus, statisticus en verzekeringsexpert. In deze laatste hoedanigheid ontwikkelde hij een waarschijnlijkheidsleer die de grondslag werd van zijn wetenschappelijk stelsel van levensverzekeringen en ouderdomspensioenen. Evenals Priestley en Paine (die hierna ter
sprake komen) maakte hij met een praktische aanpak de hooggestemde idealen
van de Verlichting in het algemeen en de denkbeelden van Locke in het bijzonder toegankelijk voor een breder publiek. IJverig ondersteunde Price, de Franse
en Amerikaanse revoluties, mede gestimuleerd door zijn vriendschap met Benjamin Franklin. 59
Van Price's immens populaire boekje 'Observations on the nature of Civil
Liberty' wordt gezegd, dat het de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring
heeft verhaast of zelfs veroorzaakt. Price lardeerde deze studie met talrijke citaten uit Montesquieu. In 1776 kwam Joan Derk van der Capellen met een vertaling onder de titel: 'Aanmerkingen over den aart der burgerlijke vrijheid', een jaar
later met 'Nadere aanmerkingen'. Als voornaamste recht van de mensen leerde
Price de 'liberty', de vrijheid, die hij onderscheidde in: 'physical, moral, religious
and civil liberty'. 'Liberty is the foundation of all honour and the chief privilege
and glory of our nature'. 'Liberty' werd het Engelse en Amerikaanse modewoord
van die tijd, zoals 'égalité' dat van de Fransen en 'vrijheid' van de Patriotten dat
zou worden. 60
In Van der Capellens vertaling betoogde Price 6 ':
'Om een meer onderscheiden denkbeeld van den aart der vrijheid, als zodanige, te bekomen /al 't dienstig zijn dezelve onder de vier volgende algemeenc vcrdcclmgcn te beschouwen Voor eerst, natuurkundige (physical) vrijheid. Ten tweede, zedelijke vrijheid. Ten derde, godsdienstige vrijheid. En ten vierde, burgerlijke vrijheid. De burgerlijke vrijheid heb ik laatst genoemd, omdat mijn oogmerk is alles, wat ik van de andere
soorten van vrijheid zal zeggen, op deeze alleen toe te passen Door de natuurkundige
vrijheid versta ik dat beginsel van zelfwilhgheid (spontamety) of zelfbepaaling (selfdetermination), welk ons tot zelfwcrkendc weezens maakt; of. Met andere woorden,
welk ons gebied geeft over onze daaden, en dezelven even daardoor de onzen doet zijn,
en geenszins de uitwerkingen van eenigc vreemde oorzaak buiten ons Zedelijke vrij-
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Van der Capellen beschouwde het standpunt van Price inzake de onafhankelijkheid van de
Verenigde Staten als een ondersteuning van zijn eigen ideeën; zie zijn 'Voorrede' in het
hierna te noemen werk Zie voorts: Hartog, 1882, p. 137, Colenbrandcr, 1897, ρ 113, Van
Wijk, 1921, pp 7, 11 Over Price: §§ 3 3, 4.2, 4 4, 5.2, 6.1, 6 4, 6.5 en 7 1 als ook· Evers, 1988,
pp 211 214; Wood, 1993, pp. 21-25, 56, 62; Klein, 1995, pp. 62, 78. Vgl. ook: De Beaufort (cd.),
1879, ρ 40. Zie voor F.A. van der Marck en Price: Van der Marck, 1783, ρ VIII
Goslinga, 1936, pp. 17, 45-46. Vgl. ook: De Beaufort (ed.), 1879, pp. 96-108; Van Wijk, 1921,
p. 9, Hartong, 1981, ρ IV.
R Price, Observations on the nature of civil liberty (Londen, 17761) ('Beschouwingen over
de aard van de burgerlijke vrijheid'), eerste deel, afdeling I Geciteerd in de vertaling van J.D
van der Capellen (I-eiden, 1776), pp 3-6 Vgl Ilartong, 1981, IV

held is het vermogen om, in alle omstandigheden, onze denkbeelden van regt en onregt
te kunnen opvolgen, of, anders, om onze daaden te kunnen inngten naar 't voorschrift
van onze redeneerende en zedelijke beginsels, zonder door eenige strijdige beginsels
verhinderd te worden Godsdienstige vrijheid betekent het vermogen om, zonder belemmering of overlast, die wijze van godsdienst te mogen volgen, die wij de beste oor
deelen, of wel, om met betrekking tot godsdienstige waarheden, de uitspraak van ons
eigen gewceten, en niet die van andere menschen, tot den regel van ons gedrag te
maaken Burgerlijke vrijheid is, gevolglijk, de magt, die eene burgermaatschappij of
staat heeft om zig naar eigen goeddunken te bestieren, of ook, om zig te bestieren naar
eigengemaakte wetten, zonder gedwongen te worden tot het gehoorzaamen der beve
len van eenige magt die door het geheele lighaam des volks noch aangesteld, noch met
berigtschnften voorzien wordt, en voor welke het geenen teugel in handen heeft
Uit deeze bepaalmgen van de onderscheidene soorten van vrijheid kan men zien, dat
een en 't zelfde algemeen denkbeeld haar allen eigen is ik meen het denkbeeld van
zclfbestier of zelfregeering In alle deeze gevallen is 'er cene magt, die zig tegen des
werkers eigenen wil aan kant, en welke, zo ver haare werking zig uitstrekt, slavernij
voortbrengt In 't eerste geval is deeze magt onbestaanbaar zelfs met het denkbeeld van
vrijwillige beweeging, en haar onderwerp is met anders dan een lijdelijk werktuig, dat
zelf nooit werkt, maar altijd bewerkt wordt In het tweede geval, bestaat deeze magt in
den invloed der driften, wanneer zij boven de rede de overhand krijgen, of wanneer ons
dierlijk gedeelte den redelijken en menschclijken wil overmeestert In het derde geval
is zij het menschclijk gezag, dat zig onderwmdt overeenstemming met bijzondere wij
zen van Godsdienst en zamenstelsels van geloof te vorderen en langs dien weg alle eigen oordcel te doen ophouden En in 't laatste geval is zij een wil, evenveel welke, die,
onderscheiden van dien der meerderheid van eenige burgermaatschappij, zig aan
maatigt wetten voor dezelve te maaken en over haaren eigendom te beschikken Dit is
t, naar mijn begrip, dat de grenzen aanwijst en de lijn trekt tusschen vrijheid en slaver
nij, welke laatste veld wint naar maate dat het vermogen van zelfbestier minder wordt
nauwkeuriger denkbeeld van vrijheid en slavernij denk ik dat met gemaakt kan worden
Ik kan met nalaaten te wenschen, dat ik magtig ware myns leezers aandagt hier te bepaalcn, en hem te bcweegen tot eene ernstige beschouwing van de waardij van dien ze
gen, waaraan wij, overeenkomstig de voorgelegde gronden, den naam van vrijheid gce
ven Onder de zoo vcele duizenden van klanken, door welker middel het menschdom
zig zijne denkbeelden onderling mededeelt, is er geen te vinden, die zo veel van 't gene
waarlijk gewigtig en voortreffelijk is, kan uitdrukken Zonder natuurkundige vrijheid
was de mensch een door werktuiglijke veeren bewoogen kunststuk, zonder cenig be
ginsel van beweeging in zigzelven, of cemgen invloed in de schakel der gebeurtenissen,
en, bijgevolg, niet vatbaar voor deugd of ondeugd, voor straf of belooning /onder ze
delijke vrijheid is hij een boos en afschuwelijk weezen, onderworpen aan de dwingclan
dij van laagc driften en 't spel van elke schandelijke begeerte en zonder godsdienstige
en burgerlijke vrijheid is hij een arm en veragtelijk schepsel, zonder voorregten, zonder
eigendom, en zonder geweeten, zijnen nek gedwee onder het juk buigende en kruipen
de op den wenk van elk nietig schepsel, dat stout en verwaand genoeg is om gehoor
zaamheid van hem te eischen Niets kan, daarom, van zo veel belang voor ons zijn dan
de vrijheid Zij is de grondslag van alle eer, 't hoofdvoorregt en de roem van onze na
tuur '

167

Vanuit dit pleidooi voor vrijheid kwam Price via de veroordeling van het gewelddadig uitoefenen van gezag van het ene land over het andere tot het afwijzen van
'het geen onlangs in Massachusetts Baai is voorgevallen'/' 2 Dat werd een opstapje
naar een uitvoerige verhandeling over het gerechtvaardigd zijn van de Amerikaanse Opstand. 6 '

3.2.9

Joseph Priestley

Joseph Priestley (1733-1804) werd hulppredikant van een presbyteriaanse en later
in vrijzinnige kerkelijke gemeenten (en dus dissenter, evenals Price, van wiens
werk hij een nadere uitwerking gaf)· Ook ontwikkelde Priestley onderwijsmethoden en verdiepte hij zich in de natuurwetenschappen, hetgeen leidde tot de
experimenten en de ontdekking van tot dan onbekende elementen, waaronder
zuurstof (oxygenium). Tegelijkertijd trad hij op de voorgrond als politiek theoreticus. Door het schrijven van anonieme pamfletten diende hij de zaak van de
Amerikanen. In 1794 zou hij naar de Verenigde Staten emigreren, waar hij een
beschermeling was van Thomas Jefferson en een groot vriend van dr. Benjamin
Franklin. Priestley was een uitermate vruchtbaar auteur op filosofisch en theologisch terrein. De vertaling van zijn 'An Essay on the first principles of Government and on the nature of political, civil and religious liberty' met als Nederlandstalige titel: 'Proeve (...) over den aart van politieke en burgerlyke vryheid',
was wellicht van de hand van Van der Capellen, die vermoedelijk ook de inleiding op de vertaalde editie schreef en burgers van de Republiek vertrouwd maakte met Priestley's vrijheidsideaal. 04
In zijn 'Essay' c.q. 'Proeve' stelde Priestley (in de vertaling van 1783):
'Vraagde men mi) nu wat ik, ( ) door vri]heid verstaa, [zo] zoude ik, tot meerder klaarheid, verkiezen, die te verdeden in twee soorten; de cene opzigtelijk tot het algemeen
belang of staatsbestuur; de andere betreklijk tot elks bijzondere zaaken of handelin-
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Ibidem, eerste deel, afdeling III, resp. p. 25. De verwijzing naar het incident in de baai van
Massachusetts had betrekking op de 'Boston Tea Party' (1773). Bij die gelegenheid wierpen
Amerikaanse vrijheidslievende kolonisten demonstratief een lading thee uit een Engels
schip overboord Achtergrond vormde het Britse besluit om in Noord-Amenka ingevoerde
thee met accijns te belasten zonder dat de lokale bevolking was geraadpleegd. Deze handelwijze was strijdig met de leuze: 'No taxation without representation', die een reactie vormde
op het als onmondig beschouwen van de kolomen door de regering in Westminster. Aangenomen mag worden dat Price de opstandige daad van de kolonisten zal hebben toegejuicht,
maar de Britse attitude tegenover de opstandelingen zal hebben afgewezen. Zie voorts i> 3 3
Ibidem, tweede deel, beginnende met een afdeling 'Over de Rcgtveerdigheid van den Oorlog
met Amerika'; ibidem, tweede deel, inleiding en afdeling I, pp. 32-50 Een jaar later (1777)
kwam Price met 'Nadere aanmerkinecn' (hoofdzakelijk in briefvorm) (Price, 1777), onder
meer gebaseerd op geschriften door John Ixïcke en Benjamin Franklin.
J. Priestley, 'An Essay on the first principles of Government' (Londen, 17681) ('Een verhandeling over de grondbeginselen van de regering') Gebruikt is de vertaling van een deel van
het werk, vermoedelijk door J D. van der Capellen (Leiden, 1783) eerste deel, pp. 9-10. Vgl.
Evers, 1988, pp. 214-215. Zie over Price en Priestley en hun invloed in de Nederlanden
voorts Jansen, 1987A, pp 103-104, 292; over Priestley verder· § 3.3, 4 4, 6 2, 6 4 en 6.5, als
ook Hazard, 1993, p. 231; Van Gestel, 1998, pp. 5, 19, 26-27; Kloek-Mijnhart, 2001, pp 162163, 195-196.

gen Geene {de eerste] zou ik politieke- of staats-vrijheid; deze burgerlijke vrijheid
noemen; en de groote aangelegenheid om klaare denkbeelden van dit onderwerp te
hebben zal deeze nieuwigheid verschoonen. Politieke- of staats-vnjheid, zou ik dan
zeggen te bestaan in het regt, door ieder lid van den staat zig voorbehouden, van zelf
tot het bekleeden van staatsambten gekoren te kunnen worden of ten minsten, van in
de verkiezing tot die ambten te stemmen: terwijl ik de burgerlijke vrijheid beschrijven
zou, door dat regt om zijne eigene daaden te regelen, welk ieder lid van den staat zig
voorbehoudt, dat het door de gekorene ambtenaaren niet mag worden bekort.
Politieke vrijheid, in 't algemeen beschouwd, is derhalven gelijkwigtig met het regt tot
de regeering, uit kragt van het welk eenig lid van den staat kan eischen, dat zijn bijzon
der begrip of oordeel dat van het algemeen werde, en dat hij op die wijze magt oefene
over de daaden van anderen; terwijl de burgerlijke vrijheid zig niet verder dan tot eens
ieders eigen bedrijf uitstrekt, en bestaat in het regt dat men heeft van, in dit opzigt,
aan het bedwang van de maatschappij of van der zelver gemagtigden niet onderworpen
te zijn, of met nadere woorden, in het regt van een ieder om voor eigen welzijn en ge
luk te zorgen 't Is 's menschen burgerlijke vrijheid, die oorsprongkclijk in haare volle
kragt is, en waar van hij, in eenen staat van maatschappij treedende, een gedeelte opof
fert, maar politieke vrijheid is die, welke hij, ter vergoeding van het geen hij afgestaan
heeft, al of niet mag verkrijgen.'

5.2./0 Thomas Paine
Thomas Paine (1737-1809) trad, na een zeer summiere schoolopleiding, in dienst
bij zijn vader, die korsettenmaker was. Daarna probeerde hij zonder blijvend suc
ces vele andere beroepen uit te oefenen. Een ontmoeting in Londen met Benja
min Franklin bracht hem naar de Verenigde Staten (1774) waar hij, dankzij eerde
re zelfstudie, naam maakte als journalist. Hij verdedigde het standpunt, dat de
kolonistenstaatjes zich niet behoorden te beperken tot een revolte tegen belas
tingheffing, maar onafhankelijkheid zouden moeten eisen. Paine 's werken met
hun pakkende titels en radicale uitspraken inspireerden velen in de Republiek en
werden er in het Nederlands vertaald. 6 ' Zijn ' C o m m o n Sense' vond een uitzon
derlijk grote weerklank. Ook zijn 'The age of Reason' (een uiteenzetting over de
plaats van godsdienst in de samenleving) verwierf grote bekendheid.
' C o m m o n Sense' (voor het eerst gepubliceerd in 1776) was verdeeld in vier
(ongenummerde) hoofdstukken, die achtereenvolgens handelden over: de oor-
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Zie over Paine; §§ 3.3, 3.4, 4.4, 5.2, 6.4 en 6.5, als ook: Fruin-Colenbrander, 1922, 342; Touchard, 1973, p. 453; Hampson, 1981, pp 51-53, Claeys, 1989, met een biografie van Paine op
pp 20-38; Keane, 1995, met name pp IX-XXII; Klein, 1995, p. 64, Van der Tang, 1998, pp
20, 96, 106-108; Kloek-Mijnhardt, 2001, pp. 195-196. De beide werken die hierna aan de or
de komen zijn. Τ Paine, Common Sense (Philadelphia, 17761) ('Gezond verstand'), en ibi
dem. The Rights of Man (Londen, 1791-17921) ('De rechten van de mens"). Beide werken zijn
opgenomen m de editie die hier, in vertaling door schrijver dezes, is gebruikt: T. Paine, The
Writings, M.S. Conway (ed.) , vol. I, 1774-1779 en vol. II, 1779-1792 (beide Londen, 1996,
herdruk van de editie van 1894, verdere delen i.e. niet relevant). In de Republiek bestond
verder belangstelling voor Paine's 'Aanmerkingen over de dwaahngen der wysgeenge en
staatkundige historie van den Heer G.Th. Raynal, met betrekking tot de zaaken van NoordAmerika (.. )', waarvan A.M. Cerisier in 1783 te Amsterdam een vertaling uitgaf. Zie hier
over- 'Boekzaal der geleerde waereld', 138 (april 1783), pp. 413-426.
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sprong en ontwikkeling van de regering in het algemeen met beknopte opmerkingen over de Engelse constitutie; de monarchie en de erfopvolging; de actuele
situatie in Amerika; de huidige solvabiliteit van de Verenigde Staten samen met
enkele beschouwingen over uiteenlopende onderwerpen. Een inleiding en een
slotwoord completeerden het geheel. 66
Paine schreef:
'Society in every state is a blessing, but Government, even in its best state, is but a necessary evil; in its worst state an intolerable one· for when we suffer, or are exposed to
the same miseries by a Government, which we might expect in a country without Government, our calamity is heightened by reflecting that we furnish the means by which
we suffer Government, like dress, is the badge of lost innocence; the palaces of Icings
are built upon the ruins of the bowers of paradise. For were the impulses of conscience
clear, uniform and irresistibly obeyed, man would need no other lawgiver, but that not
being the case, he finds it necessary to surrender up a part of his property to furnish
means for the protection of the rest; and this he is induced to do by the same prudence
which in every other case advises him, out of two evils to choose the least Wherefore,
security being the true design and end of government, it unanswerably follows that
whatever form thereof appears most likely to ensure it to us, with the least expence
and greatest benefit, is preferable to all others.' 7
Hierna illustreert Paine zijn betoog met een beschrijving van een volksplanting
in een onbewoond en geïsoleerd gelegen gebied, waar het bestuur wordt opgedragen aan een gekozen volksvertegenwoordiging. 68 Vanuit zijn schets van de
nobele eenvoud van het bestuur over een fictieve wildernis komt Paine tot forse
kritiek op de door velen zo opgehemelde Engelse constitutie. In duistere tijden
had deze constitutie wel gestaan voor goed bestuur temidden van tirannieën.
Later was de Engelse constitutie evenwel verworden tot een onoverzichtelijk
complex dat zelf tirannieke trekken was gaan vertonen. De oorspronkelijk aanwezige balansen die het evenwicht tussen de verschillende machten hadden gega-
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Bij het navolgende is gebruik gemaakt van: Paine, 1996 I, pp. 67-120, vgl. de inleiding op
deze editie door M Foot in· ibidem, pp. V-X. Zie voorts. Van Wijk, 1921, p. 8, Clacys, 1989,
pp. 45-51; Keane, 1995, pp 106-129.
'In iedere situatie', zo schreef Paine, 'betekent de maatschappi) een zegen, maar de regering
is, zelfs in de beste omstandigheden, slechts een noodzakelijk kwaad In de slechtste omstandigheden is de regering ondraaglijk. Want wanneer wij te lijden hebben of door een regering aan dezelfde ellende zijn blootgesteld die we kunnen verwachten in een land zonder
regering, wordt onze nooddruft vergroot door de gedachte dat de oorzaken van onze narigheid van onszelf afkomstig zijn. Een regering is, net als kleding, het kenteken van verloren
onschuld. De paleizen van koningen zijn gebouwd op de ruines van de prieeltjes in het paradijs. Want wanneer de stem van het geweten duidelijk, eenduidig en onweerstaanbaar zou
worden gevolgd, zou de mens geen andere wetgever dan deze nodig hebben. Maar nu dat
niet het gevalis, vindt hij het noodzakelijk om een deel van zijn bezittingen op te offeren
om middelen ter beschikking te stellen ter bescherming van de resterende eigendommen.
Hij wordt ertoe gebracht om dit te doen met dezelfde omzichtigheid die hij in ieder ander
geval aan de dag legt, namelijk dooruit twee kwaden de minst kwade te kiezen. Het gevoel
van veiligheid is dan ook het uiteindelijke doel van de regering. Dat gevoel volgt onweerlegbaar de richting die ons naar verwachting met de minste inspanningen en de meeste resultaten het meeste oplevert.'
Ibidem, pp 70-71.

randeerd, waren niet meer met elkaar in harmonie.69 Van origine, zo vervolgde
Paine, waren alle mensen gelijkwaardig geweest. Het onderscheid tussen rijk en
arm had daarin verandering gebracht. Het verschil tussen koning en onderdanen
strekte zich echter nog veel verder uit dan tussen rijk en arm en dat verschil kon
bovendien geen rechtvaardiging vinden op natuurlijke of religieuze gronden. Het
Oude Testament had het inferieure karakter van de monarchie aangetoond.7"
Een gekozen volksvertegenwoordiging was daarom boven een monarchie te prefereren.
Paine vervolgde:
'To the evil of monarchy wc have added that of hereditary succession, and as the first is
a degradation and lessening of ourselves, so the second, claimed as a matter of right, is
an insult and imposition on posterity. For all men being originally equals, no one by
birth could have a right to set up his own family in perpetual preference to al others for
ever, and tho' himself might deserve some decent degree of honours of his cotemporaries, yet his descendants might be far too unworthy to inherit them. One of the
strongest natural proofs of the folly of hereditary right in Kings, is that nature disapproves it, otherwise she would not so frequently turn it into ridicule (..).
Secondly, as no man at first could possess any other public honors than were bestowed
upon him, so the givers of those honors could have no power to give away the right of
posterity, and though they might say 'We choose you for our head,' they could not
without manifest injustice to their children say 'that your children and your children's
children shall reign over ours forever.' Because such an unwise, unjust, unnatural compact might (perhaps) in the next succession put them under the government of a rogue
or a fool. Most wise men in their private sentiments have ever treated hereditary right
with contempt, yet it is one of those evils which when once established is not easily
removed, many submit from fear, others from superstition, and the more powerful part
shares with the king the plunder of the rest.
This is supposing the present race of kings in the world to have had an honorable origin: whereas it is more than probable, that, could we take off the dark covering of antiquity and trace them to their first rise, we should find the first of them nothing better than the principal ruffian of some restless gang, whose savage manners or preeminence in subtilty obtained him the title of chief among plunderers: and who by increasing in power and extending his depredations, overawed the quiet and defenceless
to purchase their safety by frequent contributions Yet his electors could have no idea
of giving hereditary right to his descendants, because such a perpetual exclusion of
themselves was incompatible with the free and unrestrained principles they professed
to live by. Wherefore, hereditary succession in the early ages of monarchy could not
take place as a matter of claim, but as something casual or complcmcntal; but as few or
no records were extant in those days, and traditionary history stuff d with fables, it was
very easy, after the lapse of a few generations, to trump up some superstitious tale conveniently timed, Mahomet-like, to cram hereditary right down the throats of the vulgar. Perhaps the disorders which threatened, or seemed to threaten, on the decease of
a leader and the choice of a new one (for elections among ruffians could not be very
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Ibidem, pp. 72-75.
Ibidem, pp. 75-79
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orderly) induced many at first to favour hereditary pretensions; by which means it happened, as it hath happened since, that what at first was submitted to as a convenience
was afterwards claimed as a right
N a toepassing van het vorenstaande op Engeland (in negatieve toonzetting) 72 en
op de Verenigde Staten (in positieve zin)73 zette Paine de solvabiliteit van de opstandige koloniën uiteen. 74 Na de vernietigende kritiek op de erfelijke monarchie, de lofzang op de republikeinse staatsopbouw, het betuigen van veel respect
voor de mensenrechten en een uiteenzetting over de financiële kracht van de
jonge Amerikaanse staten lag de conclusie voor de hand: dat de Amerikaanse
onafhankelijkheid zowel onvermijdelijk als gerechtvaardigd was.75
Paine liet verschillende van de zojuist genoemde thema's terugkomen in zijn
latere werken. Beroemd werd zijn 'Rights of Man' ('Rechten van de mens'). 76 Het
thema van de mensenrechten zou een rol van betekenis gaan spelen in de beweging van de Patriotten. Paine werkte de theoretische basis die Locke en Blackstone voor de behandeling van de mensenrechten hadden gelegd verder uit. Zijn
'Rights of Man' (met een verdediging van de Franse revolutie) zou echter eerst in
1791, en daarmee na de Patriottentijd, verschijnen.
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Verkorte vertaling: 'Aan het kwaad van de monarchie hebben wi) dat van de erfopvolging
toegevoegd. Terwijl het eerstgenoemde een degradatie en verlaging van onszelf is, is het
tweede (. ) een belediging en een belasting van de toekomst. Omdat alle mensen vanaf hun
oorsprong eikaars gelijken zijn, kan geen van hen vanwege zi)n geboorte zich het recht aanmatigen om zijn eigen familie voor altijd een bevoorrechte positie ten opzichte van anderen
in te laten nemen Hoewel iemand zelf aanspraak zou kunnen maken op enigerlei eerbetoon
door zijn tijdgenoten, zouden zijn nazaten verregaand onwaardig kunnen zijn om dat van
hem te erven. Eén van de sterkste natuurlijke bewijzen van de onzin van het erfelijke recht
van koningen is dat de natuur zelf het afwijst; anders zou zij dat recht niet 70 dikwijls in het
belachelijke trekken (.. ) '
Vervolgens, 'omdat niemand van origine de beschikking kon hebben over enig ander openbaar ambt dan dat wat aan hemzelf was toegekend, beschikten degenen die nem daarmee
hadden bekleed niet over de bevoegdheid om ook voor de toekomst rechten vast te leggen.
Hoewel zij zouden kunnen stellen· wij verkiezen jou tot onze leider', zouden zij niet zonder
evidente schending van recht tegen hun kinderen kunnen zeggen: 'dat jullie kinderen en jullie kindskinderen eenvoudigweg over ons zullen regeren'. Een dergelijke onwijze, onterechte
en onnatuurlijke regeling zou hen (wellicht) in de volgende generatie onder het bewind
brengen van een schurk of een gek. De meeste wijze mannen hebben erfelijke rechten in
hun persoonlijke opvattingen altijd met geringschatting veroordeeld. Toch is het een misstand die, eenmaal gevestigd, niet eenvoudig wordt uitgebannen. Velen onderwerpen zich
eraan uit angst, anderen uit bijgeloof en de krachtigsten delen met de koning mee in de
plundering van de rest'71 Het is zeer waarschijnlijk, zo vervolgde Paine, dat onderzoek naar
de origine van de vorstenhuizen ons zou brengen bij niets beters dan bij de grootste boef
van een gewetenloze bende plunderaars Van erfelijk leiderschap hadden deze nog nimmer
vernomen, want dat zou pas tot stand komen door later gerealiseerd bedrog of geweld.'
Ibidem, pp. 80-84.
Ibidem, pp. 84-101
Ibidem, pp. 101-111
Ibidem, pp. 119-120
De 'Rights of Man' is opgenomen in Paine, 1996 II, pp 269-523 Vgl de inleiding op deze
editie in ibidem, pp. 258-263. Zie voorts· Claeys, 1989, pp 71-84, alsmede Keane, 1995, pp
267-344

3.3

De Amerikaanse vrijheidsoorlog en onafhankelijkheid en de
staatsvorming aldaar

Vele van de in de paragrafen 3.1 en 3.2 genoemde denkers en auteurs hebben zich
verdiept in de grondslagen van de staat en hebben vragen gesteld bij de aanwezigheid of juist het ontbreken van een hoogste wet, die boven de andere wetten
is verheven en die slechts met een beroep op de kiezers en een extra grote meerderheid kan worden gewijzigd.77 Sommigen van hen waren gefascineerd door de
tegenstelling tussen de situatie in het (aloude) Verenigd Koninkrijk, waar zo'n
geschreven hoogste staatswet ontbrak, en die in de (zich nog ontwikkelende)
Verenigde Staten, waar een dergelijke constitutie doelbewust werd nagestreefd
en ook werd verwerkelijkt. De wetenschap maakt onderscheid tussen constituties in materiële zin (Nederlands: staatsinrichting, Duits: Verfassung) en in formele zin (Nederlands: grondwet). 78 H e t eerste begrip is al zeer oud 7 '' en komt
overeen met 'La constitution d'Angleterre' van Montesquieu, 0 het tweede kwam
pas in het laatste kwart van de 18 e eeuw op met de Noord-Amerikaanse en Franse constituties. J.P.A. Coopmans spreekt over een constitutie in de ruimste zin
('het geheel van fundamentele regels en instellingen dat de staatsinrichting beheerst') en in engere zin ('een geschreven grondwet, de fundamentele wet van een
staat ...'). s,
Ogenschijnlijk was inderdaad sprake van een scherp contrast. De Britten
kenden 'the system of laws, customs and conventions which define the composition and powers of organs of the State and regulate the relations of the various
State organs to one another and to the private citizen', 82 de Amerikanen een geschreven en op een bepaalde datum in werking getreden grondwet; eerstgenoemden een langzame, ononderbroken aanpassing van het bestaande recht aan
de omstandigheden, laatstgenoemden een 'rigide' wetgeving met speciale eisen
van versterkte meerderheden voor wijziging; een parlementair stelsel met het
Hogerhuis als hoogste rechter stond tegenover een scherpe scheiding der machten (zowel tussen de federatie en de deelstaten als tussen de drie federale machten), de monarchie tegenover een presidentieel systeem. Toch mogen de ver77
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Omschrijving van ccn Grondwet als 'hoogste staatswet' in. De Savornin Lohman, 1912, p. 10.
Deze paragraaf is met name opgenomen in verband met de samenhang met de inhoud van Ç
3 4 over grond- of mensenrechten, de doorwerking van dat thema in (conccpt)constitutics in
de NoordeIi|ke Nederlanden alsmede de relatie met het werk van G. Dumbar.
Van der Tang, 1998, pp. 29-31.
Zie voor de ontwikkeling van het begrip constitutie in het Romeinse recht· Van Oven, 1948,
pp 24, 29, 35, 36, 217, 496; Ankum-Hartkamp, 1973, pp. 24 i.k. in voce 'constitutio', resp. pp.
201-202
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Zie § 3 2 3
Coopmans, 1990, p. 2; vgl Van der Tane, 1998, ρ 6o.
Definitie van 'British constitution law in· (Hood) Phillips, 1967, ρ 6. Vgl ook: Wade and
(Godfrey) Phillips, 1955, pp 2-3· 'There is no hard and fast definition of constitutional law
In the generally accepted use of the term it means the rules which regulate the structure of
the principal organs of government and their relationship to each other, and determine
their principal functions. These rules consist both of legal rules in the strict sense and of
usages, commenly called conventions, which without being enacted are accepted as binding
by all who arc concerned in government.' Deze definitie is iets beperkter dan de eerder geci
teerde omdat hierin de relatie tussen staatsorganen en burgers niet wordt genoemd.
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schillen in vormgeving van beide genoemde staatsinrichtingen niet voorbij doen
zien aan de gemeenschappelijke kenmerken van inhoudelijke aard, want aan beide constituties lag eenzelfde geest ten grondslag: de Anglo-Amerikaanse liefde
voor een in zeer concrete zin begrepen vrijheid voor de burger, eerbied voor het
geldende recht en voor de rechterlijke functie, alsmede afkeer van utopische gedachtespinsels en mathematische perfectiomsmen, die de werking van de instellingen ondoorzichtig en onbegrijpelijk zouden maken. De Amerikaanse constitutie heeft inmiddels een respectabele leeftijd van meer dan twee eeuwen bereikt,
maar haar toepassing (vooral door de rechterlijke macht) en praktijk hebben zich
goed aan de veranderde omstandigheden aangepast.
In de 17'c en 18'<: eeuw zocht de theorie voor elke staat de bestaansgrondslag
en de uitdrukking daarvan in fundamentele wetten, in grondwetten. H e t ging
dan om de rechtsregels die het staatsbestel zijn grondslagen boden en die de
hoofdlijnen van de zichtbare en de onzichtbare grenzen van die staat moesten
markeren. 8 ' In Engeland werd sinds het midden van de i7d<" eeuw, tijdens de strijd
tussen koning en parlement herhaaldelijk naar voren gebracht dat er 'fundamental constitutions' bestonden, ook wel 'fundamental laws' of 'ancient constitutions' genaamd, die door de vorst zouden zijn geschonden.
Voor de ontwikkeling van het constitutiebegrip zouden de koloniale periode
en de vrijheidsoorlog van wat later de Verenigde Staten zouden worden, van bijzonder belang zijn. Die koloniale episode begon met de vestiging van Europeanen, waaronder de Engelsen spoedig domineerden. Vanaf het begin van de 17 c
eeuw (Virginia, gesticht in 1607, was de oudste Britse kolonie aldaar) groeide
langs de oostkust een reeks van bezittingen van Britse maatschappijen en kolonisten. In de 17 c en de eerste helft van de 18""' eeuw ontwikkelden zich in dit
gebied dertien koloniën die aan de Kroon van Groot-Brittannië onderhorig waren. Elke kolonie beschikte over een door de Engelse Kroon benoemde gouverneur en een gekozen congres, dat vooral een wetgevende taak had en een budgetrecht uitoefende. De bevolking van de dertien kolonies bestond in meerderheid uit Engelse families, die omwille van de godsdienstvrijheid (en dus niet door
hang naar avontuur, door winzucht of door bankroet gedreven) waren geëmigreerd. De koloniën ontwikkelden een eigen, nationaal karakter en kregen de
daarmee gepaard gaande eigen belangen.
Wanneer men in de kolonistenstaatjes doelde op het geheel van - al dan niet
in officiële documenten neergelegde - regelingen en voorschriften betreffende
het openbaar bestuur, werden deze als 'constitutions' aangeduid. 84 De dertien
staatjes leefden, met onderlinge verschillen, alle onder door de Britse Kroon gegeven 'charters', privileges of handvesten. Die 'Royal Charters' regelden de
hoofdlijnen van de staatkundige organisatie van de kolonie, zoals de competenties van de gouverneur en van andere belangrijke koloniale organen, alsmede de
bevoegdheden van de staatsorganen van het Engelse moederland ten opzichte
83
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Fockema Andrcae, 1969, p. 3, Van der Tang, 1998, pp 15-21
Pocock, 1987, ρ 26i, Stourzh, 1988, pp 43-44; Maddox, 1989, p. 60, Bailyn, 1992, pp 67, 175184, Nippel, 1994, pp 24-25, Van der Tang, 1998, pp 78-81

van de kolonie. Daarnaast bevatten ze echter ook een recht van hogere orde,
omdat 'koloniaal recht' dat de koloniale organen tot stand hadden gebracht niet
met het 'charter' in strijd mocht zijn. De bevolking was derhalve gewend om te
worden bestuurd overeenkomstig een geschreven stuk waarin de bevoegdheden
van benoemde en gekozen autoriteiten vast lagen. Al in de koloniale tijd gaf de
rechter bij verschil van mening over de charters een voor allen bindende beslissing. Vervolgens waren de kolonisten vertrouwd met de eerder in deze paragraaf
genoemde Anglo-Amerikaanse tradities, de behoefte aan vrijheid in de vorm van
vertegenwoordigende instellingen, de eerbied voor het recht en voor rechterlijke
waarborgen. Tenslotte wist de bevolking van aanpakken, van improviseren, van
het zelfverzekerd in handen nemen van het eigen lot. 8 '
I Iet verzet van de Amerikaanse koloniën tegen Engeland was ontstaan naar
aanleiding van de belastingen die door het te Westminster zetelend Britse parlement werden opgelegd en de monopolistische handelspolitiek die de Britse
overheid voerde. Aangezien de Amerikaanse koloniën niet door middel van eigen
vertegenwoordigers in dit parlement waren gerepresenteerd, drongen zij aanvankelijk aan op eigen afgevaardigden. Tegelijkertijd werd echter de legitimiteit van
het parlement als wetgevende instantie bestreden. Niet alleen herhaalden de
Amerikanen de retoriek van de Engelse oppositie, waarin het parlement als corrupt werd voorgesteld, maar uiteindelijk bestreden zij ook het gebrek aan controle op het parlement. Aanvankelijk zonder goed geleide organisatie streefden
de bewoners van de koloniën naar zelfstandigheid ten opzichte van het moederland. Toen de kolonisten weigerden aan Engeland invoerrechten op bepaalde
Europese artikelen te betalen en de Britten als represaille de haven van Boston
blokkeerden, brak de Amerikaanse vrijheidsoorlog c.q. revolutie (1775-1783) uit.
Na in 1781 diverse gevoelige militaire nederlagen te hebben geleden, erkende Engeland de soevereiniteit van de vroegere koloniën bij de vrede van Versailles
(1783). Op de achtergrond van de stichting van de Verenigde Staten speelden het
gedachtegoed van de Verlichting en het natuurrecht een rol van betekenis.
De opstand van de kolonisten had een einde gemaakt aan de gelding van de
'Royal Charters', zodat een vacuüm was ontstaan aan de 'top' van de staatkundige
organisatie van de vroegere koloniën. H e t daarop volgende proces van de bouw
van een staat is van stap tot stap gedocumenteerd en te volgen. Daarbij was sprake van bewuste rechtsvorming. Instituten en organen werden weloverwogen gevormd en hun onderlinge verhoudingen werden bewust geconstrueerd. Het natuurrecht bood daartoe een belangrijke basis. 86 De Amerikanen hebben de kwesties die zich voordeden snel en resoluut aangepakt. Zij hebben deze problemen
met scherp inzicht op oorspronkelijke wijze opgelost en uit mislukte experimenten nuttige gevolgtrekkingen gemaakt. Het Amerikaanse volk wist met zijn rege-
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Dumbar I, 1793, p. 2; Dumbar vertaalt 'charters' in. 'voorregts brieven', Van der Pot, 1957,
pp 9-10
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Wieacker, 1967, stelt op pp. 279-280 dat de oprichting van de Verenigde Staten welhaast
een geesteli)ke schepping van het Vernunftrecht mag worden genoemd Vgl ook Klein,
,
993. PP 186-188.
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ringsvorm in de praktijk goed te werken en deze aan veranderende omstandigheden aan te passen.
De kolonisten konden teruggrijpen op het gedachtegoed van Montesquieu,
van wie zij de machtenscheiding overnamen en van Rousseau, met wie zij het
geluk van het volk als doel van de staat zagen en de soevereiniteit toekenden aan
'de algemene wil'. Locke inspireerde hen met zijn ideeën over de grondrechten
van de individuele burger. Ook namen zij van Locke over, dat bij de wetgevingsprocedure de beginselen van representatie en besluitvorming bij meerderheid
gelden.8" Blackstone leverde hen vooral aan de geschiedenis ontleende argumenten en overtuigde hun van de gelijkwaardigheid van alle mensen. Fletcher zorgde
voor de ideologie die ten grondslag lag aan de vorming van burgermilities. Price,
Priestley en Paine tenslotte gaven - als tijdgenoten - rechtstreekse onderbouwing aan het Amerikaanse streven naar onafhankelijkheid met hun benadrukken
van de menselijke vrijheid, met het veroordelen van het gewelddadig uitgeoefend
gezag van het ene land over het andere en met het afwijzen van de erfelijke monarchie. Aan het natuurrecht ontleende argumenten klonken bij deze auteurs in
meerdere of mindere mate mee. Vooral 'Common Sense' van Thomas Paine gold
als katalysator van het proces van verzelfstandiging van de kolonistenstaatjes
Centraal in hun revolutionaire beweging stelden de Amerikanen 'Committees of
Correspondence', die model zouden staan voor de burgercomités in de Noordelijke Nederlanden.
W a t de dertien kolonistenstaatjes betreft: om te voorzien in de gevolgen van
het wegvallen van de gelding van de 'Royal Charters', stelden zij constituties (in
formele zin) op, geschreven hoogste staatsregelingen, die de hoofdlijnen van de
staatsinrichting van hun onafhankelijk geworden vroegere koloniën regelden, de
bevoegdheden van de hoogste en belangrijkste staatsorganen daaronder begrepen. Het lag voor de hand en het sloot aan op de traditie, dat die constituties evenals voorheen de 'Royal Charters' - een recht van hogere orde dan de overige
wetgeving behelsden en moeilijker dan deze wetgeving te wijzigen waren.8''
W a t de juridische constructie van het deze dertien staatjes overkoepelende
verband betreft tendeerde de ontwikkeling eerst in de richting van een statenbond oftewel confederatie, die echter al spoedig tot een bondsstaat oftewel federale staat verdicht werd. Amerikaanse rechtsgeleerden verwezen naar het staatsrecht van de Republiek, met zijn vele ongeschreven regels, zijn onduidelijkheden,
zijn lokale verschillen, zijn innerlijke tegenstrijdigheden en zijn buitenproportionele afhankelijkheid van de geschiedenis, als afschrikwekkend voorbeeld. Hun
keuze voor een krachtig uitvoerend gezag in de president (die zowel staatshoofd
als regeringsleider is) vulde de talrijke elementen die zij van de Republiek overnamen (zoals het aanvankelijk confederale karakter) op gelukkige wijze aan. 90
87
88
89
90
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Zie de hiervoor aangehaalde 'Two treatises'.
De Vos van Steenwijk, 1999, ρ il, waar W.Ph. te Brake in 7ijn inleiding de uitwerking van
deze publicatie vergeli]kt met die van 'Aan het Volk van Nederland' van J D van der Capellen.
Van der Pot, 1957, pp. 9-10, Van der Tang, 1998, pp. 84-89.
Kranenburg, 1953, pp 201-202, 225-242, Fockcma Andreac, 1969, ρ 17

De opstandelingen belegden twee 'Continentale Congressen'. Op het eerste congres (1774) proclameerden de dertien koloniën op 14 oktober in hun 'Declaration
of Rights' hun rechten en verklaarden zij zich solidair met elkaar. Zi) stelden vast
dat zij aanspraak konden maken op dezelfde rechten en vrijheden als die hun
voorouders in Engeland hadden genoten vóór deze waren geëmigreerd. 91 Vanuit
Brits standpunt ontbeerde het congres iedere rechtsgrond en handelde het revolutionair en illegaal. De Engelse wetgever had immers nog in 1766 in de 'Declaratory-wet' bepaald: 'De koloniën zijn geweest, zijn en behoren rechtens te zijn
ondergeschikt aan en afhankelijk van de Imperiale Kroon en het Parlement van
Groot Brittannië'. 92 Juristen uit de dertien koloniën bedienden zich in hun kritiek op deze ondergeschiktheid en afhankelijkheid van argumenten, die zij uitgerekend ontleenden aan het Britse constitutionele recht. 93 Zij lazen deze argumenten bij Anglo-Amerikaanse auteurs, in het bijzonder bij Locke, die in Amerika veel werd bestudeerd. 94 Het tweede congres (1775-1788) ontwikkelde zich de
facto tot de regering van wat de Verenigde Staten zou gaan heten en riep de onafhankelijkheid uit bij de Declaration of Indépendance van 4 juli 1776. H e t was
een stuk dat deed denken aan het Plakkaat van Verlatinge uit 1581 en ook ten
dele naar het voorbeeld van deze verklaring is opgesteld.'"
Het gezamenlijk uitroepen van de onafhankelijkheid in 1776 vroeg om een
intensivering van de band tussen de opstandige dertien staten die in 1778 tot
stand kwam in de vorm van de 'Articles of confederation'. Dit werd de 'bondsakte' van de Amerikaanse statenbond, die eerst in 1781 de goedkeuring van alle
deelnemende staten verkreeg. 96 De constitutie van 1787 hechtte vervolgens de
voormalige koloniën aaneen in de toen in het leven geroepen bondsstaat (een
zgn. samengestelde staat). In haar oorspronkelijke versie van 1787 kende deze
constitutie geen grondrechten: die werden pas later in de vorm van (de eerst tien)
'amendments' erachter toegevoegd. Ze traden, na ratificatie door de lidstaten, in
1791 in werking. In oneigenlijke zin worden de tien amendementen wel een 'Bill
of Rights' genoemd, maar er is toch een wezenlijk verschil met de 'Bill of Rights'
van Virginia en diverse andere kolonistenstaatjes aan de oostkust. 9 "
91
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Fruin-Colcnbrander, 1922, ρ 342, Bonger, 1951, pp 22-23, 6c; Palmer, 1959, pp 190-197,
Wood, 1993, p. vin.
Colenbrander, 1897, pp 113-115; Bonger, 1951, ρ zi; Wood, 1993, ρ 34^
Het kJassieke werk over de Britse constitutie is nog steeds: Bagenot, 1872
Van belang was i.c met name Locke's 'Two treatises on civil government', waarin hi] stelde,
dat een regering haar legitimiteit met ontleent aan een godueli]k koningsschap, maar aan
een vertrouwensrelatie met het volk en aan het behoeden van de grondrechten Vgl Akkermans, 1993, pp. 18-19, Wood, 1993, pp. 8, 14, 29, 48, 290, 371, Van der Pot, 1957, (ontwor
pen door Thomas Jefferson), pp.448-449. Zie voor de hierna genoemde intellectuele leidslieden § 3.2.
Zie voor de tekst van de Declaration of Independence of the United States of America. Van
der Burg, 1995, pp 33-36. Vgl. Colenbrander, 1897, p. 126, Coopmans, 1990, pp 9-12, 16-19,
Wood, 1993, pp. 43-45,132-133, 288; Moorman van Kappen, 1997Λ, ρ 716
De tekst van de Articles of Conferedation is vertaald opgenoemen in: Dumbar I, 1793, pp
20-46, vgl ibidem, pp. 47-81, alsmede • The Formation of the Union, 1970, pp. 34-38
Zie over de 'Bills of rights' en het aangehaalde verschil ook § 3.4. De tekst van de tweede
constitutie, die van 1787, is vertaald opgenomen in· Dumbar I, 1793, pp 220-255, v g'· 'd™ II>
1794, pp. 1-92 De belangstellende inwoner van de Republiek had zich al eerder kunnen
oriënteren op de belangri|kste documenten betreffende de Amerikaanse vrijheidsoorlog in
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Toen de controverse met het Verenigd Koninkrijk eenmaal was losgebarsten,
streefden de Amerikaanse kolonisten naar een snelle erkenning van de onafhankelijkheid van hun territoria. Zij konden daarbij rekenen op steun uit de Republiek. Joan Derk van der Capellen achtte het vestigen van een Amerikaanse vertegenwoordiger in de Republiek noodzakelijk. In eerste instantie liepen zijn contacten via Parijs, waar het Amerikaanse 'departement' (bureau voor belangenbehartiging) onder leiding stond van dr. Benjamin Franklin en vanaf april 1778 van
John Adams. 9S De vestigingsplaats van het 'departement' was niet toevallig: op 6
februari 1778 erkende de Franse kroon de Verenigde Staten als soevereine staat."
Adams kwam in 1780 naar de Noordelijke Nederlanden om er meer geld aan te
trekken en een verbond sluiten. Dat laatste zou in 1782 tot stand komen. 100

3.4

Grond-of mensenrechten

Uitgaande van het natuurrecht uit het tijdperk van de Verlichting vormden de
grondrechten een reactie op de middeleeuwse feodale maatschappij met haar
standenrechten en op het organische mens- en wereldbeeld van vóór de hervorming. In de middeleeuwse denkwereld kende iedereen zijn plaats als deel van een
collectiviteit. Voor het idee van aan elk individu als zodanig toekomende staatkundige rechten was daarin geen ruimte geweest. Voortbouwend op de middeleeuwse standenstaat hadden de Noordelijke Nederlanden zich door hun Opstand een eigen vorstenloos staatsbestel geschapen. In veel andere Europese landen kwamen in de i6 d e en ij^ eeuw absolute of totalitaire staten tot stand, staten
Verzameling van de Constitutien ( ), (1781-1782); zie ook- Palmer, 1959, pp. 239-282; The
Formation of the Union, 1970, pp 7-42, 60, 71, De Wit, 1971, p. 41, Schulte Nordholt, 1992,
pp 26-41, 180-209; Van der Tang, 1998, pp 89-95 Daarnaast oefende de Amerikaanse constitutie de nodige invloed uit, ook in de Nederlanden· ne hierna § 3.4, alsmede: Van Boven,
1990, pp. 56-59
98 Aanvankelijk poogde Van der Capellen via Franklin in contact te treden met het Amerikaanse bureau in Parijs. Op 28 april 1778 schreef hij (in een qua spelling niet onberispelijk
Frans, dat hier letterlijk wordt overgenomen): 'Au Docteur Franklin, Ministre plénipotentiaire der Etats Unis de l'Amérique à Pans. Monsieur. Comme j'ai été le premier, ou pour
mieux dire le seul de tous les membres de notre Etat, qui ait ose se declarer ouvertement
pour la cause Amcnquaine, et cela dans un tems ou clic etoit bien problématique encore, je
m'empresse a ne pas être le dernier a vous féliciter du fond de mon coeur des heureux succes
dont la Providence a daignée la couronner. (...) Et puisque je n'ai pas l'honneur de vous être
connu, permettez moi, Monsieur, quafin de vous donner une idée de ma façon de penser et
de la maniere dont je puis réellement me glorifier d'avoir un grand intérêt dans les affaires
de l'Amérique Unie, je prenne la liberté de vous offrir une traduction tres exacte du Memoire (on le nomme un Avis chez nous) par lequel je me suis opposé de toutes mes forces a la
demande de Sa Majesté le Roi de le Grande Bretagne au sujet de la Brigade Ecossoise, qui
est dans notre service ' Zie: De Beaufort (ed ), 1879, pp. 61-62. Op 6 september 1778 volgde
een tweede brief, maar een antwoord bleef uit: zie ibidem, pp. 66-67 c n 164-165 Van der Capellen schreef zelf over Amerika in 'Aan het Volk', p. 36. Zie over John Adams voorts· Van
Wijk, 1921, pp 91-93.
99 Van Wijk, 1921, pp. 35-36, The Formation of the Union, 1970, p. 27
100 Hartog, 1882, pp. 142-143, Colenbrander, 1897, pp. 181-182. Ook met J. Adams trad Van der
Capellen in briefwisseling. Zie b.v. De Beaufort (ed.), 1879, pp 199-212, 244-246, 264-267.
Vgl. Van Wijk, 1921, pp 93-99, 103-104, 132-146, een beschrijving van Adams verblijf in de
Republiek. Zie over de consequenties van de politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten voor de Republiek § 4.3.3.
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van het model waar de Opstand zich juist tegen had verzet. De monarch voerde
daar een veelal centralistisch beleid, gericht op eenheid van recht en van rechtsbedeling. Bij de vervaardiging van 'Bills of Rights' en constituties in formele zm
aan gene en aan deze zijde van de Atlantische Oceaan in het laatste kwart van de
18 eeuw was één van de voornaamste oogmerken het afgrenzen van de eigen
sfeer van recht en vrijheid van het individu tegenover de staat. Als reactie tegen
de absolute monarchie redigeerde men vóór die constituties te voegen dan wel
daarin op te nemen grond- of mensenrechten. 101
De begrippen grondrechten en mensenrechten worden dikwijls naast en
soms door elkaar gebruikt. Niet altijd is volkomen duidelijk wat met deze termen bedoeld wordt. Veelal duidt 'mensenrechten' op pre-positiefrechtelijke fundamentele rechten die ieder mens als zodanig zouden toekomen; de term wordt
echter ook wel gebruikt voor in internationale overeenkomsten gewaarborgde
fundamentele rechten. Het begrip grondrechten wordt in het algemeen gebruikt
voor in een grondwet of in internationale overeenkomsten gepositiveerde fundamentele rechten, waartoe ook rechten behoren die niet ieder mens maar alleen
personen met een bepaalde 'qualiteit' - vooral die van staatsburger - toekomen.
Toch spreekt men ook wel van grondrechten als men eigenlijk de prepositiefrechtelijke rechten bedoelt. In deze paragraaf wordt het begrip grondrechten, overeenkomstig een groot deel van de literatuur, in ruime zin gebruikt,
dus zowel pre-positiefrechtelijke als gepositiveerde fundamentele rechten omvattend.' 02
Het begrip grondrechten is in zijn tegenwoordige verschijningsvorm vooral
afkomstig van de verlichte denkers over natuurrecht, die in de i8'' e eeuw theorieën uitwerkten over rechten die alle mensen waren aangeboren. Deze rechten
werden onvervreemdbaar geacht. Met hun bezit of hun verlies zou de menselijke
persoonlijkheid staan of vallen; zij maakten de rechtens relevante waarde en het
wezen van de mens uit. In de kern ging het, zo stelde Locke bijvoorbeeld, om
leven, vrijheid en eigendom of, ruimer, om het totale begrip van eigenheid.' 03
Locke gebruikte hiervoor het begrip 'property', dat is gebaseerd op het klassieke
'suum cuique' (ieder het zijne), dat ook in het Deventer stadhuis prijkt.

ιοί Oestreich, 1978, pp 33-34; Sutter, 1982, pp 105, 113-114; Akkermans, 1993, pp 8,17-20, 34-39
102 Van der Pot, 1957, pp.447, 451; Thomann, 1983, passim Naast de begrippen 'grondrechten'
en 'mensenrechten' is vooral later ook de term 'burgerrechten' in 7wang gekomen, b.v. bi) de
Franse Déclaration van 1789 en de Hollandse verklaring van 1795. Het onderscheid tussen
enerzijds mensen- en anderzijds burgerrechten gaat terug op de 'verlichte' verdragslccr uit
de 17 en 18 e eeuw, waarvan Wolft, Locke, I lobbes en vele andere denkers en schrijvers
uitgingen Die maakten namelijk onderscheid tussen een oorspronkelijke 'natuurstaat'
waarin de mensen leefden en een latere geciviliseerde toestand, waarin de mensen na het
sluiten van een maatschappelijk verdrag leefden en die een staatkundige organisatie impliceerde. In de natuurtoestand beschikten de mensen over bepaalde elementaire rechten (70als op leven, vrijheid en eigendom) die ook in de geciviliseerde situatie van toepassing bleven Maar daarnaast bracht het lidmaatschap van de geciviliseerde burgermaatschappij voor
ieder lid daarvan nog andere rechten (en plichten) met 7ich mee, die buiten deze 'burgerstaat' niet van toepassing waren. Zie voorts: Goslinga, 1936, pp. 60 vlg
103 Oestreich, 1978, pp 11-12, 40-41; vgl Van der Pot, 1957,p. 449. Voor de elementaire documenten over de rechten van de mens is gebruik gemaakt van de teksteditie. The Universal
Declaration, 1949 Zie voor Locke § 3.2.5.
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H e t was diezelfde Locke, die in zijn leer van het maatschappelijk verdrag aangaf,
dat en hoe de mensen bij het sluiten van dat verdrag zich grondrechten zouden
hebben voorbehouden. Hij en Blackstone stelden de gewetensvrijheid van ieder
mens en diens onvervreemdbare fundamentele rechten boven het goddelijke
recht van de koning en aan een God toegeschreven hiërarchische orde. Paine
werkte het theoretische fundament van de grondrechten verder uit. Het waren
deze Anglo-Amerikaanse auteurs, die de meeste praktische consequenties verbonden aan hun beschouwingen over de grondrechten en die daarmee de meest
directe invloed op wetgevers uitoefenden. Pufendorf en Wolff waren veel meer
als het ware blijven steken in hun 'academische' beschouwingen, waar ze nauwelijks praktische gevolgtrekkingen aan verbonden. Afhankelijk als zij waren van de
absolutistische regerende vorsten en vorstjes in het Heilige Roomse Rijk is dat
ook wel verklaarbaar. 104 Pufendorf en Wolff figureerden in een al lang vóór hen
bestaande 'continentale traditie' van vrijheidsrechten. 10 ' Een directe invloed van
de beweging van de mensenrechten in Noord-Amerika en het revolutionaire
Frankrijk hebben deze auteurs niet uitgeoefend. Daarvoor was het denken over
mensenrechten bij hen te abstract en te theoretisch getint. Slechts enkele sporen
van hun wetenschappelijke overwegingen zouden tegen en in het begin van de
19 c eeuw in wetboeken worden opgenomen. 106 Maar al was de direct aanwijsbare
concretisering van de denkbeelden van de genoemde Duitse geleerden gering, zij
hebben hun invloed op andere continentaal-Europese denkers niet gemist, al was
het in de zin van het oproepen van een zekere ontvankelijkheid voor het idee van
de mensenrechten. Dat gold b.v. ten aanzien van de te Deventer werkzame F.A.
van der Marck, over wie later meer. 107
Grondrechten definiëren (meestal abstract en algemeen) de fundamentele
rechtspositie van de burger en kunnen op vele rechtsgebieden hun invloed uitoefenen. In de 18 eeuw waren deze rechten gericht op het beschermen van de
burger tegen willekeurige machtsuitoefening van de kant van de staat. Grondrechten werden gezien als een essentieel element van de idee van de rechtsstaat.
Bij dat alles gaat het om de z.g. klassieke grondrechten of vrijheidsrechten.' 0,<
In Noord-Amerika sloeg het idee van de grondrechten (eerder dan in Europa) aan. In Amerika was nimmer van een absolutistische staat sprake geweest en
mede daarom drong het natuurrechtelijk denken er diep door. De opvatting van
104 R Bernhardt, Grundrechte, in: HRG I, kol. 1843-1852; G Klemheyer, Menschenrechte, in.
ibidem, III, kol. 482-488, Goslinga, 1936, pp 1-14; Klemheyer, 1977, pp 6-7; Oestreich, 1978,
pp. 35-36, Thomann, 1983, pp 73-74, Baehr, 1988, ρ 17; Néve, 1992, pp. 16-19, Kortmann,
1998, pp 1-23 Zie voorts over Blackstonc § 3.2 6, over Paine § 3.2 io, over Pufendorf § 3 2 1
en over Wolff § 322
105 Zie over de 'continentale traditie' van vrijheidsrechten Néve, 1992, passim, met name pp. io
(nt 34) en 20 (nt 77). Breder over dit onderwerp. Tuck, 1979, passim
106 Thomann, 1983, pp. 82-83.
107 Zie § 6 1; Jansen, 1987A, pp. 99, 101-102
108 In de 20ste eeuw 7\\n bi) de z.g politieke grondrechten de sociale grondrechten gekomen,
die de burger behulp/aam beogen te zijn, waar zij of hij niet of niet meer in staat is zelfstandig in haar of zijn primaire levensbehoeften te voorzien. Hierbij is geen sprake van de
'staatsvrije ruimte' van de klassieke grondrechten, maar juist van het opdragen van taken aan
de staat. De sociale grondrechten zullen, als vallende buiten het bestek van deze studie, hier
niet verder aan de orde komen Zie. Akkcrmans, 1993, pp. 1-3,11.
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een maatschappelijk verdrag was in de oude Europese rijken niet meer dan als
fictie, maar werd in de Engelse koloniën in Noord-Amerika als werkelijkheid
ervaren. Dat was vooral een gevolg van het oorspronkelijk stichten van nederzettingen, waarbij de eerste kolonisten in overleg overeenstemming met elkaar hadden moeten bereiken over het uitvoeren van hun plannen. In het collectieve geheugen was dit feit zorgvuldig bewaard gebleven en opgewaardeerd. Ook het later doelbewust vormen van eigen vrije staten met een eigen rechtsstelsel droeg
bij aan de ervaringen van de realiteit van het maatschappelijk verdrag. H e t gevecht van de kolonisten met de wildernis riep daarenboven direct het beeld op
van de mens in een natuurtoestand. Bovendien zagen de Amerikanen hoe in Europa de kloof tussen de allesbeheersende wetgeving van de absolutistische vorsten enerzijds en het natuurrecht anderzijds steeds breder werd.
Tegelijkertijd gold in de Engelse koloniën niet minder dan in het moederland een diep respect voor de heerschappij van het recht. Vanuit Engeland greep
men daarbij terug op de 'Bill of Rights'. In deze wet had het parlement ter gelegenheid van de 'Glorious Revolution' (de troonsbestijging door de koningstadhouder en zijn Mary in 1689) zijn overwinning op het absolutisme vastgelegd.
Daarmee was in Engeland een einde gekomen aan een koningschap naar goddelijk recht, zoals dat bijvoorbeeld in Frankrijk nog een eeuw langer zou blijven
bestaan. De 'Bill of Rights', die ook diverse grondrechten van Engelse onderdanen kende zoals het recht van petitie, zou een inspiratiebron vormen voor latere
Amerikaanse constituties.
Zo kwamen de Amerikaanse kolonisten tot een verbinding en veelal een
vermenging van het historische Engelse recht (met zijn aandacht voor de burgerlijke vrijheden van alle Engelse staatsburgers) en het natuurrecht (met het accent
op de grondrechten). 1 0 9 De afzonderlijke koloniën stelden grondrechten op
schrift. Zij hanteerden de desbetreffende verklaringen als een strijdmiddel in en
tegelijkertijd een rechtvaardiging van hun gewelddadige opstand tegen het moederland. De proclamatie van de grondrechten vormde een juridische onderbouwing van de stichting van de nieuwe staten die de plaats van de vroegere koloniën
innamen.
De verklaringen van de grondrechten kregen een plaats in (wat ook hier
werd genoemd) 'Bills of Rights', die vooraf gingen aan de constituties van verschillende kolonistenstaatjes. Ze bevatten 'prae-' of 'bovenconstitutioneel' recht
en werden (in tegenstelling tot de constituties zelf) geacht niet voor wijziging
vatbaar te zijn. De eerste maal gebeurde dat in de z.g. 'Virginia Bill of Rights' van
die staat van 12 juni 1776, ook bekend als de 'Declaration of Rights' van Virginia,
de staat die uit de oudste Britse kolonie in Noord-Amerika was voortgekomen.
Later volgden de 'Pennsylvania Bill of Rights' (28 september 1776) en de 'Massachusetts Bill of Rights' (2 maart 1780)."°
log Zie over de politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten § 3 3. Zie voorts· Bos, 1976, pp.
10-11; Oestreich, 1978, pp. 58-63
110 Zie voor de tekst van 'Virginia Bill of Rights': Salander, 1926, bijlage I, pp. 92-94; over het
tot stand komen van dit stuk. ibidem, pp. 26-29, 53-56; vgl ook: Klemheyer, 1977, pp. 15-16,
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Wel waren aan de 'Virginia Bill of Rights' twee constituties van kolonistenstaatjes voorafgegaan, namelijk die van N e w Hampshire (5 januari 1776) en South
Carolina (26 maart 1776). Terminologisch doen die beide echter nog sterk denken aan de Engelse 'Bill of Rights' van 1689: ze spreken over 'oude rechten en
vrijheden', die onderdrukt waren, maar nu hersteld werden. De constitutie van
New Hampshire kent weliswaar een verwijzing naar het natuurrecht ('natural
law'), die van South Carolina noemt zich weliswaar 'constitution', maar in geen
van beide is sprake van de soevereiniteit van het volk. Ook ontbreken in beide
universele beginselen van natuurrecht, het volk toekomende mensenrechten, die
onvervreemdbaar zijn, en een geschreven constitutie als basis en fundament van
het regeringsbestel. Het waren deze punten die de wezenlijke vernieuwingen in
de constitutie van Virginia uitmaakten. Dat gold temeer omdat laatstgenoemd
stuk daarenboven niet alleen een aantal mensenrechten met name vermeldt,
maar ook een aantal criteria, die sindsdien als maatstaf van het moderne constitutionalisme gelden, zoals de verantwoordelijkheid van een regering, het recht
om een regering te hervormen of af te schaffen, een scheiding der machten, onafhankelijkheid van de rechtspraak en het denkbeeld dat elke constitutionele
regering naar haar aard juridische begrenzingen kent, die zij niet mag overschrijden.'"
De kern van de grondrechten die in Virginia werden beschreven bestond uit
de bescherming van leven, vrijheid en eigendom (de drie hoofdthema's van Locke), de vrijheid van drukpers en die van godsdienstige overtuiging." 2 De Bill of
Rights proclameerde bovendien de gelijkwaardigheid en de onafhankelijkheid
van alle mensen, kiesrecht, vrije verkiezing, de onmogelijkheid van oplegging van
belastingen aan de burger door de overheid zonder raadpleging van (de vertegenwoordigers van) de bevolking, het recht op een eerlijk strafproces en op het
achterwege blijven van onevenredig zware straffen, alsmede de voorkeur voor
burgerbewapening (in de geest van Fletcher) boven een staand professioneel Ieger."3
De beide andere oude grondrechtencatalogi van Amerikaanse staten doen
veel aan die van Virginia denken. De 'Pennsylvania Bill', die in het bijzonder interessant is vanwege zijn voorbeeldfunctie voor het ontwerp-regermgsreglement
voor Deventer, begint met de verklaring, dat iedere regering behoort te werken
ten bate van de veiligheid en de bescherming van de gemeenschap en het de burgerij mogelijk dient te maken om haar natuurlijke rechten te genieten, evenals de
andere zegeningen die de Schepper de mensheid heeft geschonken. Wanneer de
regering deze grote doelstellingen niet verwerkelijkt, hebben de burgers het
recht om die regering met algemene stemmen te veranderen en om de maatreNève, 1992, pp. 19-20 De tekst van de 'Virginia Bill' is tevens te vinden in: Van der Burg,
1994, pp. 36-38, die van de 'Pennsylvania Bill' in: ibidem, pp. 42-47
m Thorpe (red.), di IV, pp. 2451-2453 (New Hampshire), rcsp pp 3241-3248 (South Carolina)
en di. VII, pp 3802 vlg. (Virginia)
112 Salander, 1926, pp. 56-75.
113 Ibidem, pp. 92-94; zie voor de inleiding op de 'Bill': ibidem, pp 95-96, Akkermans, 1993, pp.
19-20, voor Fletcher § 3 2 7
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gelen te nemen die hen noodzakelijk voorkomen om hun veiligheid en geluk te
bevorderen In het uiterste geval zijn de burgers gerechtigd om naar hun eigen
inzichten de koning van Groot-Bnttannie van zijn macht vervallen te verklaren
en om onafhankelijke staten in het leven te roepen die alleen zijn gestoeld op
menselijk (en dus niet op goddelijk) gezag Uitgangspunt vormt daarbij het geluk
van de burgers en hun nazaten, zonder positieve of negatieve discriminatie naar
klasse of religie Vertrekkende vanuit deze uitgangspunten stelden de burgers
van Pennsylvania hun grondrechten vast.
Alle mensen, zo begint de verklaring, zijn gelijkelijk vrij en onafhankelijk geboren en zij beschikken over bepaalde natuurlijke, onvervreemdbare rechten,
waaronder het genot en de verdediging van leven en vrijheid, het verkrijgen, bezitten en beschermen van eigendom en het nastreven en verwerven van geluk en
veiligheid Ook hebben alle mensen het recht om naar hun eigen geweten en inzicht en zonder dwang of discriminatie hun godsdienst te belijden De bevolking
beschikt over het uitsluitend recht op eigen bestuur Alle macht is van de burgers
afkomstig, zodat alle overheidsfunctionarissen altijd aan hen verantwoording
schuldig zijn.
De overheid dient het algemeen belang, niet het particuliere voordeel van
enkelingen, gezinnen of groepen De gemeenschap heeft het volstrekte recht om
de regering te hervormen, te veranderen of af te schaffen op de wijze waarop ZIJ
het algemeen belang het beste gediend acht Zij die in wetgeving en bestuur
werkzaam zijn, worden gevrijwaard van onderdrukking, maar de burgers mogen
hun ambtstermijn wel beperken en hen via verkiezingen door andere functionarissen vervangen Alle verkiezingen zijn vrij Alle vrije mannen die een voldoende
duidelijk gezamenlijk belang m en betrokkenheid bij de gemeenschap hebben,
genieten actief en passief kiesrecht.
Ieder lid van de maatschappij heeft het recht op bescherming van zijn genot
van leven, vrijheid en eigendom (opnieuw komt hier de bekende trits van Locke
aan de orde) Daarom is hij gehouden om zijn aandeel in de kosten van die bescherming te voldoen of om zijn persoonlijke diensten tot dat doel te leveren
Niemand kan een deel van zijn eigendommen worden ontnomen en ook kunnen
deze niet voor het algemeen belang worden gebruikt zonder toestemming van
hem of van zijn wettige vertegenwoordigers Geen enkele man die gewetensbezwaren koestert tegen het dragen van wapens kan daartoe worden gedwongen,
mits hij de gemeenschap schadeloos stelt Evenmin zijn mensen gebonden aan
wetten aangaande hun algemeen welzijn waarmee zij zelf of via hun wettige representanten geen instemming hebben betuigd Bij iedere vervolging wegens delicten heeft een man recht om in persoon en via zijn raadsman te worden gehoord, om naar de gronden en de aard van de beschuldiging te informeren, om
met de getuigen te worden geconfronteerd en om zijnerzijds getuigen à décharge
op te roepen Tenslotte heeft hij het recht op een spoedig openbaar proces door
een onafhankelijke, lokale jury Zonder unanieme uitspraak van die jury kan hij
niet schuldig worden verklaard Evenmin kan hij worden verplicht om te getui-
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gen tegen zichzelf. Niemand kan rechtens van zijn vrijheid worden beroofd, tenzij krachtens de wet van het eigen land of de veroordeling door zijn gelijken.
Een ieder bezit het recht om te worden gevrijwaard tegen het doorzoeken of
aantasten van hun persoon, woning, papieren en overige bezittingen. Overheidsdienaren mogen alleen met een nadrukkelijke en nauwkeurig geformuleerde lastgeving verdachte plaatsen onderzoeken, personen in hechtenis nemen of op hun
goederen beslag leggen. In geschillen over eigendom en in processen tussen burgers onderling hebben partijen recht op een door allen te respecteren rechtszaak
met een jury. De mensen hebben het recht op vrijheid van spreken en schrijven
en het publiceren van hun mening. Daarom mag de persvrijheid niet worden beperkt.
De mensen hebben recht op het dragen van wapens ter verdediging van henzelf en van de staat. Staande legers vormen in vredestijd een bedreiging van de
vrede en zij behoren daarom niet in stand te worden gehouden. Het militaire
gezag is volledig onderworpen aan en wordt geregeerd door het burgerlijke. Een
regelmatig teruggrijpen op elementaire beginselen en een vastbesloten aanhankelijkheid aan gerechtigheid, matigheid, zelfbeheersing, ijver en soberheid zijn
volstrekt noodzakelijk om de zegeningen van de vrijheid te behouden en om een
regering onafhankelijk te laten blijven. De mensen moeten daarom bij de keuze
van ambtenaren en volksvertegenwoordigers aan deze aspecten bijzondere aandacht besteden. Wetgevers en ambtenaren behoren onder gepast en voortdurend
toezicht van de burgerij, zodanige wetten uit te vaardigen en te handhaven als
noodzakelijk is voor een goed bestuur.
Alle mensen beschikken over een van nature aangeboren recht om van de
ene staat naar de andere te emigreren. Zij worden (wanneer zij denken daarmee
hun eigen geluk te kunnen bevorderen) in de nieuw gekozen staat ontvangen of
mogen een nieuwe staat stichten in gebieden die nog maagdelijk zijn of die zij
kunnen aankopen. De burgers hebben het recht om samen te komen, over hun
gezamenlijk belang te beraadslagen, om hun vertegenwoordigers last te geven en
om zich in verzoekschriften te richten tot de wetgevende vergadering om te
voorzien in klachten." 4
De Amerikaanse federale constitutie" 1 werd de hoogste wet, waaraan de gehele overige wetgeving - ook die van de deelstaten - ondergeschikt is (geen andere wet mag in strijd zijn met de constitutie en de rechter mag dit toetsen) en
waaraan alle overheidsorganen zich bij het vervullen van hun taken moeten houden. Wel kan de grondwetgever bestaande 'amendments' altijd via latere
'amendments' veranderen, aanvullen en zelfs afschaffen. In dat opzicht verschilt
de regeling van de federale constitutie van die van afzonderlijke staten. In deze
laatste worden de grondrechtencatalogi immers geacht, 'prae-' of 'boven' constitutioneel recht te bevatten, dat ook voor de grondwetgever onaantastbaar is.
Kern van de constitutie is de vrijheidsgedachte: vrijheid voor de individuen en
114 Pennsylvania Bill of Rights, 28 september 1776, zoals afgedrukt in· Van der Burg, 1995, pp.
38-41, samengevat en vertaald door de auteur dezes
lij Zie §3 3.
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rechten van de individuen tegenover de overheid: de grond- of mensenrechten.
Daardoor werd de constitutie een bron van inspiratie voor andere volkeren en
werd Amerika tot het land van belofte voor velen die elders werden vervolgd om
hun ras of om hun religieuze of politieke overtuiging. Dankzij het werk van G.
Dumbar raakten de grondrechten naar Amerikaanse snit ook in de Noordelijke
6
Nederlanden bekend."

116 Ibidem, ρ 43. Het driedelige werk van G. over de Verenigde Staten is in de vorige paragraaf
al even genoemd. Zie over de grondrechten met name zijn derde deel, 1796, pp 267-277 In
1805 kwam postuum een werkje (uit 1802) van Dumbar over mensenrechten uit Zie voor dit
alles uitvoeriger § 6 2 2. Zie over mensenrechten in de Noordelijke Nederlanden voorts het
slot van § 4.1.
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Hoofdstuk 4.Ontwikkelingen in de Republiek
der Verenigde Nederlanden

Gelukkig Deventer' Dat nog de vrijheid eert;
Be/oedclde onschuld redt. geleerdheid hoog wildt achten:
Ontfang uw Van der Marck, in Neetland weergekcert,
Wat ook de nijd en list tot zijn verderf bedachtten
Dat nu de vrijheid juich'1 ten spijt der dwinglandij,
Nu zij heur Cicero weer mag ter s.chool zien treeden,
Op dat hij Neêrlands jeugd, zo onbeschroomt ah vrij!
Heur waarde kennen doe - 's lands rechten mooge ontleden.

4.1

Vernieuwende ontwikkelingen in de rechtswetenschap en het
juridisch onderwijs

Aan het begin van de i8 <k eeuw bezat het Romeinse recht in de Noordelijke Nederlanden een nog vrijwel onaantastbare positie. De studie ervan vormde de kern
van het juridisch hoger onderwijs. Bovendien had het in de Republiek subsidiaire
rechtskracht. Het Romeinse recht had veelal zo sterk de voorkeur, dat de toepasbaarheid van het inheemse recht zo beperkt mogelijk werd opgevat. De doordringing van het inheemse recht met vele elementen uit de Romeinsrcchtehjkc
sfeer vergemakkelijkte de subsidiaire functie van laatstgenoemd stelsel. Kritiek
op de positie van het Romeinse recht en de opkomst van het natuurrecht en de
wetenschappelijke bestudering van het inheemse recht - onderwerpen die hierna
nog nader ter sprake zullen komen - zouden gevolgen hebben voor de keuze van
het subsidiaire recht. Zo formuleerde de Harderwijker jurist Johan Schrassert
(1687-1756) een leer over de wederkerige subsidiariteit van de Gelderse landrechten. H e t van toepassing verklaren van costumen van aanpalende territoria als
subsidiair recht vóórdat het 'geleerde recht' werd geraadpleegd, zou na Schrassert
vaker worden bepleit. 2
Van een enkelvoudig en eenduidig begrip 'Romeins recht' was in de i8 dc
eeuw echter geen sprake. In de wijze van beoefening van het Romeinse recht
manifesteerden zich hoofdzakelijk twee richtingen: die van de 'Usus modernus'
ι

2

Aanhef van een gedicht door 'J Vn ' op de 'Blijde aankomst' van prof F.A. van der Marck te
Deventer, op 5 augustus 1783 (Amsterdam, 16 augustus 1783). Uit politieke overwegingen was
Van der Marck, een groot voorstander van het natuurrecht, na een 'ballingschap' te Lingen,
als juridisch hoogleraar aan het Deventer Athenaeum aangesteld om van die instelling een
'Kweekschool van Patriotten' te maken (zie § 6.1). Bron. 'De Politieke Kruycr', dl 2, nr. 61,
pp. 813-814 (ongedateerd, zomer 1783)
Conrad II, 1966, pp. 377-378; Jansen, 1992, p. 59; Van den Bergh, 1994, p. 78. Zie over
Schrassert. Moorman van Kappen, 1979, passim, alsmede, idem, 2002, pp. 275-280. Vgl over
de wetenschappelijke bestudering van het inheemse recht. Fockema Andreae, 1955, passim;
over de receptie van het Romeinse recht § 3 1 .

en die van de humanistische traditie c.q. de Hollandse Elegante School. De aanhangers van eerstgenoemde richting zagen - in verschillende modaliteiten - in,
dat het Romeinse recht deels verouderd en niet meer toepasbaar was en zij probeerden, op basis van het Romeinse recht algemeen privaatrechtelijke leerstukken te ontwikkelen, die toepasbaar waren op juridische problemen die speelden
in de samenleving van de 18 c eeuw. Dit streven leidde tot de in paragraaf 3.1 genoemde 'Usus modernus Pandectarum'. H e t ging hier niet om de klassieke oudheid en de wetenschappelijke verklaring van teksten zoals ze in de oudheid hadden gefunctioneerd, maar om de gelding in de eigen tijd en de praktische toepassing van de teksten. In de Republiek was één van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze richting de eveneens in § 3.1 al genoemde Johannes Voet, achtereenvolgens hoogleraar te Utrecht en Leiden. 3 Aan de 'Usus modernus' lag het
besef ten grondslag, dat niet alle regels van het Corpus Iuris Civilis meer klakkeloos op 'hedendaagse' rechtsverhoudingen toepasbaar waren. Hieruit kwam
een literatuur voort waarin de verschillen tussen Romeins, soms ook canoniek en
'hedendaags' recht systematisch werden uiteengezet. 4 Voet, een geleerde met
oog voor de praktijk, probeerde het Romeinse recht van de Justiniaanse codificatie zo doeltreffend mogelijk te adapteren aan de behoeften van zijn tijd.'
De humanistische traditie werd gevormd door wat werd genoemd de Hollandse Elegante School (al waren niet weinige vertegenwoordigers van deze
school uit andere gewesten dan Holland afkomstig, zoals overigens evenmin alle
vooraanstaande Hollandse juristen in de ly^' en i8 d '' eeuw humanisten waren,
Holland staat hier als pars pro toto voor de gehele Republiek). 6 Wellicht is
'Frans-Nederlandse humanistische school' een betere benaming. 'Frans' slaat
hierbij op de 'mos gallicus', de school van juristen die een nieuwe humanistische
richting insloeg en die zich afzette tegen de oude 'mos italicus' (zonder dat overigens steeds een scherpe scheiding tussen beide categorieën kan worden gemaakt
en zonder dat bij de onderscheidene juristen steeds van één consistente wetenschapsopvatting sprake was). In de 17'L eeuw werd de Republiek een centrum van
deze richting. De Hollandse Elegante School maakte een grote bloei door en
leverde geleerden van Europese faam. De sterke kant van deze 'school' was gelegen in haar historisch-filologische grondslagen. De Republiek zou haar centrale
functie in deze tot ongeveer het midden van de i8 dc eeuw blijven vervullen.' Centrale figuur in de Hollandse Elegante School was de Nijmegenaar Gerard Noodt,
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Fccnstra-Waal, 1975, pp. 35-44, 69-80; Ahsmann-Feenstra, 1984, pp 331-352, Van den Bergh,
'994·
Zie b.v de verschillende uitgaven onder titels als 'De differentns juris civilis, canonici et
hodierm' door Johann Friedrich Bockelmann, zie voorts. Ahsmann-Feenstra, 1984, ρ 65; vgl.
over het vergeli|kbare werk van Van Groenewegen: Van den Bergh, 2002, pp 279-283
Kooiker, 1996, pp 21-22; Van den Bergh, 2002, pp 24, 66-69, 96
Van den Bergh, 2002, pp VIII-IX, 1,18-19, 27-29, 81-83.
Van den Bergh, 1994, § 4 5

leeftijdgenoot van Voet en vriend van de Deventer classicus, hoogleraar en schepen Gisbert Cuper (1646-1716).8
Het inheemse recht had op bovengewestelijk niveau al de aandacht getrokken toen Karel V en Filips II als heer van de Nederlandse gewesten de optekening hadden bevolen van lokale en regionale 'costu[i]men' met de bedoeling, dat
zij die zouden homologeren. In de Noordelijke Nederlanden hadden de Staten
en stadsregeringen die optekening echter grotendeels weten te frustreren. Zij
waren, al dan niet terecht, bevreesd voor rechtsunificatie door de Habsburgse
vorsten buiten hen om. Dat zou gaan ten koste van hun zo hoog gewaardeerde
aloude constumen en privileges. Na de 'Verlatinge' van Filips II (1581) was die
grond voor oppositie vervallen. 9
Vooral m de noordelijke en oostelijke gewesten begonnen rcgeringscolleges
en stedelijke magistraten vervolgens optekening van het lokale en regionale recht
- met name het gewoonterecht - te gelasten in 'gereformeerde' stads- en landrechten. Zo wilden deze colleges datgene wat nog resteerde aan inheems recht
veilig stellen voor een voortschrijdende 'romanisering' door het toenmalige juristendom. In allerlei aan de rechtspraak gerelateerde functies lieten Romeinsrechtelijk gevormde juristen namelijk de facto maar al te vaak het 'geleerde' Romeinse recht prevaleren boven het inheemse. Dat gold ook voor Overijssel, waar advocaten optraden als adviseurs van rechters en zelfs een bindend advies uitbrachten. Evenals de juristen in de gerechtshoven in de andere gewesten pasten deze
advocaten bij voorkeur Romeins recht toe zodra het Landrecht van Overijssel of
het relevante stadrecht geen direct toepasselijke regel behelsde (en soms zelfs als
er wél toepasbare inheemse regels voorhanden waren). 10
De onderscheidene regeringscolleges bereikten in de praktijk met de optekening van het inheemse recht overigens maar zeer ten dele het door hen beoogde doel. De 'romaniserende' invloed van de beroepsgroep van de juristen (die een
stevige greep op de rechtspraak had) viel niet te stuiten. Sommige stad- en landrechten verwezen voor de daarin niet geregelde kwesties expressis verbis naar de
'gemene beschreven rechten' en ook overigens bleef de 'praesumptio pro jure
Romano' bij het gevestigde juristendom favoriet.
Al in de 17 eeuw manifesteerden zich duidelijke symptomen van een groeiend inzicht, dat bij de behandeling van het Romeinse recht aan de hand van de
Justiniaanse codificatie in het universitair onderwijs vergelijkenderwijze mede
aandacht diende te worden besteed aan het 'ius hodiernum' (de mengvorm van

8
9
10

Zie over Gerard Noodt. NNBW II, kol. 999-1001; Ashmann-Feenstra, BHNR Leiden, pp
176-188; Jansen, 1987A, pp 87-89, 118, 146-147, 149, Van den Bergh, 1988, passim, Kooiker,
1996, pp. 26-27, Van den Bergh, 2002, pp 46, 52-55, 63-66,193-195.
Moorman van Kappen, 2002, pp 266-267. Vgl voor de 'Verlatinge', hfdst 1
Voorbeelden van dergeli)ke 'gereformeerde rechtsoptekemngen zijn het Overijssels Landrecht van 1630/1724 en het Deventer stadsrecht van 1642 (uitgegeven 1644). Zie over de opkomst van de 'gereformeerde' rechten: Moorman van Kappen, 1991, pp 155-156, idem, 2002,
ρ 268, Van der Ven, 2003, ρ 50; over de invloed van het Romeinse recht. Kooiker, 1996,
pp 29-32 Vgl. § 2.1.
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(Justiniaans) Romeins recht en inheems recht)." In de loop van de 18 c eeuw (en
met name in de tweede helft van die eeuw) kwamen de dominerende positie die
het Romeinse recht in het onderwijs innam, alsmede de subsidiaire werking van
dat recht ten aanzien van het recht van inheemse oorsprong (ius patrium), in
toenemende mate onder kritiek te staan. Die kritiek kwam met name van de
aanhangers van het rationalistische natuurrecht en van degenen die het hedendaagse recht een zelfstandige plaats in het juridische studieprogramma wilden
geven. Zij formuleerden als bezwaren tegen het Romeinse recht onder meer, dat
het afkomstig was van een ander dan het eigen volk, dat het een niet-inheemse
taal bezigde en dat dit het inheemse recht verdrong van de eerste plaats die dat
(althans in theorie) toekwam.
Ook aan de universiteiten in de Republiek werd aandacht besteed aan de in
paragraaf 3.1 genoemde wetenschap van het 'ius publicum universale' en het (met
name te Leiden beoefende) 'ius publicum Imperii Romano Germanicum'. De
juridische faculteiten telden zowel hoogleraren als studenten die uit Duitse landen afkomstig waren. Voor hen waren colleges over staatsrecht in het algemeen
en dat van het Heilige Roomse Rijk in het bijzonder van belang. Daar kwamen
thema's aan de orde uit het algemene staatsrecht als de relatie tussen vorst en
onderdanen en de verschillende regeringsvormen resp. uit het Rooms Duits publiekrecht als: de keizer, resp. koning, de Rijksdag en de keurvorsten. Het behandelen van dergelijke onderwerpen was niet alleen relevant voor professoren
en studenten uit het Rijk (de rechtenfaculteiten pretendeerden juristen op te
leiden voor Europa en vreesden provincialisme), het vrijwaarde de hoogleraren
ook van het moeten behandelen van de soms politiek controversiële thema's uit
het staatsrecht van de Republiek.' 2
Omstreeks het midden van de 18 e eeuw was de bloeitijd van de Hollandse
Elegante School voorbij. Verschillende vooraanstaande juristen keerden zich van
haar af en richtten hun aandacht op het vaderlands publiekrecht, de vaderlandse
geschiedenis en de daarmee nauw verbonden nieuwe discipline van de statistiek.' 1 Geleerden als de hoogleraar Christiaan Hendrik Trotz (1703-1773) gingen
de Unie van Utrecht (1579) met de pacificatie van Gent (1576), het Plakkaat van
Verlatinge (1581), het twaalfjarig bestand (1609) en de vrede van Munster (1648) -
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Fccnstra-Waal, 1975, pp. 36-44; Van den Bergh, 2002, pp. 278-279, vgl Van den Bergh, 1994,
pp. 74-81.
Jansen, 1990, pp. 112-113
Enkele blijken van een nieuwe oriëntatie bil juridische hoogleraren aan Nederlandse universiteiten op het inheemse recht zijn een publicatie van de Leidsc Friedrich Wilhelm Pcstel
(1724-1805): 'Commentarli de Republica Batava' (Leiden, 17821) (zie Ahsmann-Feenstra,
BGNR Leiden, p. 196, nrs 516-518), van de eveneens Leidse Bavius Voorda (1729-1799): 'De
crimincelc Ordonnantien van koning Philips van Spanje, laatsten graaf van Holland (..)'
(Leiden, 1792) (zie ibidem, p. 355, nr 1113), alsmede van de Utrechtse Pieter Bondam (17271800): 'Verzameling van onuitgegeevene stukken tot opheldering der vaderlandsche historie
( )', waarin deze te Kampen geboren geleerde 468 geannoteerde stukken bijeenbracht uit
de geschiedenis van Gelderland, Utrecht en Overijssel in de jaren 1576-1578 (Utrecht, 17791781) (zie Ashmann, BGNR Utrecht, ρ 67, nr 56) Vgl ook Van den Bergh, 2002, pp. 9-10.
Zie over Bondam tevens: Van den Bergh, 2002, pp. 167-168 Zie voor statistiek § 3 1 . Belang
stelling hiervoor toonde ook Gerhard Dumbar· zie § 6 2 2.

de, zoals Fockema Andreae het genoemd heeft' 4 'in- en uitwendige rechtstitels
van de Staat' - als de fundamentele wetten ('leges fundamentales') van de Republiek presenteren. Verschillende geannoteerde edities van de Unie van Utrecht
zagen het licht. 1 ' H e t Deventer Athenaeum zou het tweede eeuwfeest van de
Unie in 1779 plechtig vieren.' 6
Andere blijken van toenemende belangstelling voor de historische ontwikkeling van het 'inheemse' recht waren de oprichting van 'Pro Excolendo Jure Patrio' (1761) en het stijgende aantal dissertaties over onderwerpen van middeleeuws en 'eigentijds' inheems recht.' 7 De samenhang in de studie van recht en
geschiedenis maakte uitgaven van stadrechten en stadsbeschrijvingen, alsmede
die van historische en juridische bronnen zinvol. Tal van charter- en plakkaatboeken, landrechten en dergelijke verschenen in druk.' 8 Ook over gewesten en
over de gehele Republiek verschenen uitgebreide werken, waarbij als exemplarisch voorbeeld de 'Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden' kan gelden."'
Ook de in paragraaf 3.1 genoemde wetenschap van de statistiek kreeg in de
Verenigde Provinciën in samenhang met de studie van het 'ius publicum (Imperii
Romano Germanicum)' de nodige aandacht. Zo doceerden hoogleraren natuuren/of staatsrecht deze disciplines te Leiden en Utrecht. 2 0 T o t hen behoorden te
Leiden Andreas Weis (1713-1792), te Utrecht de hierna uitgebreider te noemen
Meinhard Tydeman (1741-1825).2'
Dat alles betekende echter geenszins het einde van het Romeinse recht in
het juridisch curriculum. Tegenover het bezwaar tegen het Latijn als vreemde
taal stelden sommigen, dat de Nederlandse taal werd geacht, niet aan de academie thuis te horen, terwijl bovendien geen voor de gehele Republiek geldende
Nederlandse standaardspreektaal bestond. In het verlengde van de opvatting van
sommigen, dat de faculteiten juristen zouden opleiden zonder gebonden te zijn
aan de grenzen van de zeven provinciën, gold onderwijs in het lokale recht als
niet-wetenschappelijk, onderzoek ernaar vermoedelijk evenmin. Tenslotte was er
14
15
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18

Kockema Andreae, 1969, p. 3.
'Boekzaal der geleerde waereld', 129 (november 1778) pp 582-585, m e t vermelding van de
edities van de Unie van U t r e c h t d o o r N . Bondt en Ρ Paulus (over wie aanstonds meer),
resp d o o r L P. van de Spiegel. Zie voorts: Van der Tang, 1998, p p . 73-74, 81-84 Zie over
C Η T r o t z : N N B W I I , koL 1453-1455; Ashmann, B G N R U t r e c h t , p p 132-136, over o n d e r
zijn leiding g e h o u d e n disputaties ' m e t uitgave van de g r o n d w e t t e n van de Verenigde Ne
derlanden': ibidem, p p 134-135, nr 352, vgl : ibidem, nr. 353. J . D . van der Capcllen en G D u m bar s t u d e e r d e n beiden bij T r o t z zie resp § § 5.2.1. en 6.2.2. Zie over de leges fundamentalies' ook § 2 2
Zie over de viering § 6 i.
Fockema Andreae, 1955, pp. 213-219
Van Deursen, 1970, pp. 56-57, Mecking, 1985, p. 184. Zie over uitgave van stadsrechten en beschrijvingen: Van Herwijnen, 1978, passim en Roelevink, 1985, ρ go; zie over b r o n n e n u i t aven in de 18de eeuw: Kooijmans ( r e d ) , 1985, p p 78-79;Jansen, 1992, ρ 6i. Vgl in dit verand ook h e t belang van tijdschriften, zoals b.v blijkt u i f J o h a n n e s , 1995, p p . 7, 11, 14-15,
169-189 en m η. 185
Zie § § 4 2.1 en 6 2 2
Jansen, 1990, pp. 113-118
Zie over Andreas W e i s · ibidem, ρ 114; Ashmann-Feenstra, B G N R Leiden, p p . 358-359, over
M e i n h a r d T y d e m a n : J a n s e n , a.w., ρ 114; A s h m a n n , B G N R U t r e c h t , pp. 137-141, alsmede
§
5*-'·

f
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een algemeen gevoelen, dat het vaderlandse recht in de praktijk geleerd diende te
worden. 22
Eén van de boegbeelden van het verzet tegen het Romeinse recht was F.A.
van der Marck (1719-1800), die in de Patriottentijd met een politieke benoeming
tot juridisch hoogleraar aan het Deventer Athenaeum zou worden gemaakt. Als
één van de weinige hoogleraren in de rechten sprak hij zich al in Groningen expliciet uit over politiek geladen thema's en dat heeft hij geweten... Dat dezelfde
Van der Marck te Deventer in het Nederlands openbare lessen over politiek gekleurde onderwerpen voor de burgerij verzorgde (al maakte die leergang geen
deel uit van het eigenlijke wetenschappelijk onderwijs aan het Athenaeum), was
bepaald uitzonderlijk. 21 Alleen in de Patriottentijd ontstond ruimte voor het in
het openbaar behandelen van omstreden onderwerpen, zoals R J . Schimmelpenninck in zijn Leidse dissertatie deed, 24 zij het dat dit nog geschiedde in omschrijvingen die ogenschijnlijk los stonden van de actuele maatschappelijke werkelijkheid.
Met dat al bleek bij romanisten en het overgrote deel van de 'praktijkjuristen' een taaie weerstand te leven tegen de nieuwigheden van de tweede helft van
de 18^ eeuw. Zaken als het streven naar een grotere plaats voor het inheems
recht bleven betrekkelijke randverschijnselen. H e t formeel subsidiaire 'ius commune' bleef binnen de Republiek als geheel een rechtsunificerende factor van
belang en het Romeinse recht behield een sterke materiële positie. 2 ' H e t alternatief, om die rechtsunificerende factor prijs te geven voor een ternauwernood
overzienbare hoeveelheid van provinciale, regionale en lokale rechten, was voor
de meeste juristen ook niet erg attractief.
In de Noordelijke Nederlanden was de individuele godsdienst- c.q. gewetensvrijheid neergelegd in artikel X I I I van de Unie van Utrecht. 26 Gerard Noodt
baseerde op deze bepaling zijn pleidooi voor overheidsonthouding op godsdienstig gebied. De praktijk was daar echter niet altijd mee in overeenstemming.
Naast de doorwerking van Franse en Amerikaanse verklaringen over mensenrechten was vooral de Duitse rationalistische natuurrechtsleer, die in de Republiek sterk was vertegenwoordigd, van invloed op het formuleren van vrijheidsrechten. Auteurs als Christiaan Thomasius en Christiaan Wolff vormden voor
hun in de Republiek als hoogleraar werkzame leerlingen (als C.H. Trotz en F.A.
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Jansen, 1992, p. 68.
/.ie over de 18de eeuw als k e e r p u n t in de beoefening van h e t R o m e i n s e versus het natuurrecht J a n s e n , 1987Λ, p p 1, 132-133, over de relatie tussen Romeins recht, natuurrecht en va
derlands recht in die eeuw; ibidem, p p 144-145, gevolgd d o o r een uitvoerige nadere uitwer
king, alsmede idem, 1992, p p . 57-58. Óver de relatie tussen R o m e i n s en publiek recht· Stolleis, 1988, p p . 58-79 Zie over Van der Marck. Lindeboom, 1947, passim en de biografie bi]
J a n s e n , i g ^ A , p p . 6-84, bedoeld als |uridisch getinte aanvulling op h e t in hoofdzaken theologisch bepaalde werk van Lindeboom. D e argumenten tegen h e t Romeinse recht als subsidiair recht bi) Κ A van d e r Marck k o m e n aan de orde bi)· J a n s e n , 1987A, p p 161-173. Vgl
ook- Velema, 1993, p p . 81, 90-92, 110-114. Zie over Van d e r M a r c k en D e v e n t e r en 7ijn al
daar gehouden lessen § 6.1 Vgl. ook Hermesdorf, 1939
Zie § 4.2 2
Kooiker, 1996, p p 46-51
Van Hasselt, 1964, pp. lo-ii

van der Marck) inspiratiebronnen voor het formuleren van vrijheidsrechten, die
zij afleidden uit de aangeboren rechten van de mens. 27

4.2

Invloedrijke denkers over recht en staat

4.2.1 Jan Wagenaar
De intellectuele leiders van zowel de Patriotten als van de Prinsgezinden (maar
ook oudere auteurs waaraan zij inspiratie ontleenden) redeneerden vanuit een
diep doorvoeld historisch besef. Voor hun hervormingsvoorstellen deden zij een
beroep op oude privileges en in vergetelheid geraakte politieke gebruiken. H u n
geloof aan de oorspronkelijkheid van de particularistisch-republikeinse instellingen voerde hen terug: naar de begintijd van de Republiek en vervolgens (voor
zover zij dachten dat dat mogelijk was) tot ver in de Middeleeuwen. Voorbeelden
daarvan boden de debatten over drostendiensten en overstemming. 28 Het hanteren van aan het verleden ontleende argumenten heeft in later tijden geleid tot
discussies. Enerzijds benadrukken historici het conservatieve karakter van de
Patriotten vanwege hun weinig radicale hervormingsvoorstellen, anderzijds worden de ideologische vernieuwing en het bovengewestelijke karakter van de beweging gezien als indicatie voor een breuk met het verleden. 29 De Patriotten mobiliseerden de bevolking met behulp van burgercomités, petitiebewegingen en burgermilities. Zij maakten gebruik van symbolen op tal van prenten, penningen en
producten van kunstnijverheid en verspreidden hun gedachtegoed met behulp
van pamfletten, tijdschriften, kranten en boeken.' 0
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Goslinga, 1936, passim, Jansen, 1987Λ, pp. 97 cv., Van den Bcrgh, 1988, pp 224 e ν ; Van der
Pot-Donncr, 1995, pp. 205 e.v , Jansen, 1998, pp. 98-99.
Zie § 5.3. Tot de invloedri)ke denkers over recht en staat in de^e periode behoort ook Pietcr
Pauius (1753-1796) Hoewel de^e in zijn jonge jaren een geschrift met Prinsgezinde strekking
publiceerde, werd hij in 1788 ontzet uit zijn generalitcitsambt op grond van een onderschep
te brief waaruit zijn Patriotse gezindheid bleek. Na de Franse inval bekleedde hij hoge amb
ten en publiceerde hij in Patriotse zin De Patriotten van de jaren tachtig heeft hij als 'den
ker' echter niet beïnvloed. Derhalve blijft Paulus hier verder buiten beschouwing Zie over
hem NNBW XI, kol. 758-760, alsmede: Sunngar, 1879, passim
Een voorbeeld van argumenteren vanuit het verleden is te vinden in- Grondwettige Herstelling I, 1785, pp 40-43, 51-62, 70-71; zie voorts: Wessels, 1987, p. 185; idem, 1988, p. 244, Velema, 1988, p. 34; idem, 1989, pp. 517-521; Van Sas, 1989, pp 476-482; Prak, 1991, passim;
Klein, 1995, pp. 195-223
Zie over Patriotse propaganda en symboliek: Van Sas, 1987, pp. 129-130, idem, 1988, p. 174,
over de rol van het gedrukte woord- Zwager, 1980, pp 54-74; Schama, 1981, pp. 57, 65-70, een
overzicht van pamfletten en periodieken in· Hartong, 1981, over tijdschriften- Johannes,
1995, m.η. pp. 169-189; over de 'Nieuwe' Ncderlandsche Jaerboeken, een naar objectiviteit
strevend periodiek met gematigd Patriotse sympathieën. Geyl, 1947, pp. 155-156, Van Sas,
1988, pp. 174-184, over het te Deventer door G. Brouwer in 1785-1786 uitgegeven 'Blaadje
zonder titel voor Burger en Boer in Overijssel'- Te Brake, 1988, p. 84, over de beeldvorming
van de Patriotten als gevolg van periodieke en incidentele publicaties Hartog, 1882, pp. 174177; Colcnbrander 1897, pp. 69, 187, 289-291, Blok, 1914, pp. 566-568, Geyl, 1947, p. 44, Kikkert, 1987, pp. 42-44, over prenten, penningen en ceramiek: De Jonge, 1984, pp. 72-79, Van
der Meer, 1984, pp. 80-87, Kleijn en Van de Meyden, 1984, pp. 88-97. Zie verder § 4.4.
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Een referentiekader van grote betekenis vormde voor de Patriotten het werk van
Jan Wagenaar (1709-1773), dat een gematigd staatsgezinde inslag had.3' Wagenaar, die als autodidact een klassiek-filologische leerschool had doorlopen, voelde al vroeg belangstelling voor praktisch georiënteerde disciplines in combinatie
met de empirisch gefundeerde experimentele methode. Hij leerde de klassieke
talen en Engels en las moderne en verlichte auteurs.'2 Zijn hart ging uit naar geschiedbeoefening en -schrijving op basis van de oorspronkelijke bronnen, die hij
aan een nauwkeurig kritisch onderzoek onderwierp. Wagenaar benadrukte het
belang van een onafhankelijke opstelling en accepteerde niet het gebruik van
natuurrechtelijke of metafysische normen als een vanzelfsprekende wet. Betrouwbare en ware kennis was in zijn ogen slechts mogelijk los van autoriteitsaanspraken als die van de overlevering of een leerstellig gezag. Ook de Oudheid
vormde voor hem geen exclusief paradigma.33
In Wagenaars tijd nam de belangstelling voor de eigen geschiedenis van de
Republiek toe, maar een actueel overzichtswerk terzake bestond niet. In Engeland was onder leiding van Thomas Salmon en George Sale al vanaf 1725 een
'Modern history, or the present state of all nations (...)' gepubliceerd. De Amsterdamse uitgever Isaac Tirion bracht een vertaling van deze publicatie in vele
delen op de Nederlandstalige markt. Het ene deel over de Republiek achtte hij
te beperkt en daarom voegde hij aan de vertaalde delen een reeks over de Noordelijke Nederlanden toe. Naast de oorspronkelijke 'Hedendaagse Historie' werd
dat een zelfstandige serie waarin de oorspronkelijke titel 'Hedendaagse Historie'
werd aangevuld met de titel 'Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden'.34
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Zie over Jan Wagenaar §§ 4.4, 5.2, 6 2 6.6, alsmede NNBW V, kol. 1085-1090; Wagenaar,
1776. Wagenaar is lange tijd vrijwel uitsluitend bekend gebleven als auteur van de 'Vaderlandsche Historie'. Ten onrechte waren zijn persoon en veel van zijn werk grotendeels in
vergetelheid geraakt. Daar is echter in 1996 in één keer een einde aan gekomen door de publicatie van een aan hem gewijde historiografische studie van H.M. Wessels Wagenaars geschriften over theologie, exegese, moraal en ethiek blijven hier buiten beschouwing Zie
over Wagenaar en de Patriotten: Romein, 1976, p. 545. Vgl. ook. Zwager, 1980, pp. 72, 89;
Wessels, 1988, ρ 231; Buijnsters, 1991, pp 75-76; Velema, 1993, pp 133-134, Blaas, 1999, pp.
370-373i 375-3791 Kloek en Mijnhardt, 2001, p. 231, alsmede de Lykzang (Deken, 1773)
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Wessels, 1996, pp. 31-34.
Ibidem, pp. 21-22 Zie over W a g e n a a r ook. Schama, 1981, ρ 56; Klein, 1995, pp. 28, 212, 281.
Over W a g e n a a r s visie op de oudheid· Wessels, 1996, p. 129.
Zie voor M o d e r n history': Salmon, 1725-1731. D e gehele uitgave van de 'Hedendaagse Histo
rie of T e g e n w o o r d i g e Staat van alle Volkeren' s t r e k t e zich uit over de periode 1738 (eerste
deel d o o r J a n Wagenaar) t o t 1803 (laatste deel door G e r h a r d D u m b a r de jongere) Vgl.: Wa
genaar, 1776, pp. 19-20, 98; Carasso, 1999, ρ 195
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Jan Wagenaar (1709-1773), olieverf op doek door Tibout Regters
(Collectie en foto Amsterdams Historisch Museum)

Tirion stelde Jan Wagenaar aan als hoofdauteur van de Nederlandse delen. Door
zijn omvang, opzet en verantwoord bronnengebruik maakte het werk een onverwacht grote opgang. H e t voorzag in een leemte. Wagenaar wist bovendien voor
een groot publiek te schrijven. Bewerkingen en vertalingen in het buitenland
volgden.35 Naar haar opzet vormde de serie een reeks land-, streek- en plaatsbeschrijvingen, waarvan de historische slecht één van de vele componenten vorm-
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Wessels, 1996, pp. 23-26; Kloek-Mijnhardt, 2001, p. 45.
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de. Elk deel bevatte een beknopte geschiedenis van het betrokken gewest tot de
'Verlatinge' van Filips II als landsheer. Daarin zowel als in de streek- en plaatselijke - vooral stedelijke - geschiedenissen wordt niet alleen (zoals destijds gebruikelijk) de nodige aandacht besteed aan de vroegere vorsten van het betrokken gewest, maar ook aan tal van andere historische aspecten. Zo komen cultuuren economisch-historische, kerkhistorische, bouwkundig-historische en andere
met dat alles verband houdende thema's aan de orde. Immers, de serie was niet
alleen politiek of staatkundig georiënteerd, maar op onderdelen ook (met huidige termen) cultuurhistorisch en sociaal-economisch. 36
De opzet was per gewest in grote trekken dezelfde: het eerste stuk opent
steeds met een overzicht van de ligging en de natuurlijke omstandigheden, gevolgd door een kort historisch relaas over de betreffende provincie. Hierna volgt
de behandeling van de actuele situatie, de eigenlijk gezegde 'Tegenwoordige
Staat'. De reeks is ook nu nog van betekenis vanwege de daarin opgenomen gegevens van demografische en fiscale aard, het overzicht van de bevoegdheden,
samenstelling en het functioneren van colleges en instanties op het gebied van
het bestuur en de rechtspraak, de beschrijvingen van handel en nijverheid, de
aandacht voor kerkgenootschappen, instellingen op het gebied van onderwijs en
caritas en de vele (fysisch-)geografìsche, topografische en volkenkundige beschouwingen. H e t geheel levert bijvoorbeeld bij de behandeling van gewoonten
en gebruiken soms kleurrijke taferelen op, die ook voor hedendaagse etnografen
en historisch-antropologen relevant zijn.37 De 'Tegenwoordige Staat' is geen zelfstandig en voldragen geschiedwerk. Met name het rechtshistorische aspect
vormde lange tijd een zwak element.' 8 De auteur was ontevreden over de kwaliteit en opzet van de reeks. Omstreeks 1745 besloot hij zijn medewerking te
beëindigen, hoewel Wagenaar daarna zijn in verlegenheid gebrachte uitgever nog
wel heeft voortgeholpen. Enkele andere auteurs werkten in zijn geest verder,
soms geholpen door Wagenaars voorwerk. Zo voltooide Meinard Tydeman de
delen over Utrecht.' 9 Gerhard Dumbar heeft later de serie nieuw élan gegeven. 40
Voor Jan Wagenaar vormde het werk aan de 'Tegenwoordige Staat' mede
een voorbereiding op een andere grote publicistische onderneming, namelijk de
'Vaderlandsche Historie', waarvan de ondertitel als beginselverklaring kan fungeren: 'Uit de geloofwaardigste Schrijvers en egte Gedenkstukken samengesteld'.
Kritisch bronnenonderzoek in de geest van de Verlichting stond ook hier voorop. 41 De 'Vaderlandsche Historie' (de gebruikte woordcombinatie vormde een
noviteit) vatte de geschiedenis van de 'Geünieerde Provinciën' sinds de Opstand
als één geheel op. De schrijver hanteerde en populariseerde de term 'vaderland'
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W e s s e l s , 1996, p p 179-180. In de 'Boekzaal der geleerde waereld' verschenen uitvoerige
uittreksels uit de 'Tegenwoordige Staat', bi] de aflevering van februari 1782 een bijlage over
Wagenaars 'Beschryving van Amsterdam'
Wessels, 1996, p. 58. Zie over Gerhard Dumbar § 6.2.2.
Wessels, 1996, pp 132, 477
Ashmann, B G N R Utrecht, p. 139, nr. 367Λ; Wessels, 1996, pp. 58, 59, 62
Wessels, 1996, ρ $8
D e 'Vaderlandsche Historie' verscheen in 21 delen (Amsterdam, 1749-1759)

als betrekking hebbend op de gehele Republiek. Hij legde de nadruk op de
42
staatkundige geschiedenis. Volgens hem was de 'ware vrijheid' gestoeld op de
oorspronkelijke soevereiniteit van de steden en de provincies. D e regeringscolle
ges van deze rechtskringen, en daarmee de ridderschappen en het patriciaat, be
lichaamden en beschermden de vrijheid. Wagenaar, inmiddels 'Historieschrijver
der Stadt' (Amsterdam) onderscheidde zich door zijn volledigheid, zijn inzichte
lijke historiografische beginselen en zijn toegankelijke presentatie van de stof. Bij
dat laatste behoorde het gebruik van de Nederlandse taal en het achterwege la
ten van de in humanistisch-academische kring geliefde en veelal versleten stijlfi
guren en retoriek. 4 3
Patriotten beschouwden Wagenaar als een soort voorloper en inspirator. 4 4
Hij had immers de leden van de regeringscolleges aangemerkt als dragers van de
soevereiniteit en niet de prins of de bevoorrechte confessie centraal gesteld.
Voor hen en voor al hun tijdgenoten gold, dat de presentatie van een mening in
het kielzog van Wagenaars werk fungeerde als een succesvol inhoudelijk (en
commercieel) argument.^ Wagenaar maakte dikwijls gebruik van termen als vrij
heid (voor hem een centraal begrip), volk en Patriottisme. Ook voor Patriotten
vormden dit sleutelbegrippen, waarvan de inhoud echter geenszins altijd werd
gedekt door Wagenaars opvattingen. Termen en begrippen waren niet alleen
voortdurend aan betekenisverandering onderhevig, zij werden ook naar believen
in het heetst van de politieke strijd gebruikt en misbruikt. 4 6 Dat maakte het mo
gelijk, dat Prinsgezinden zich meester maakten van sommige van Wagenaars
teksten. Laatstgenoemde, een redelijk en gematigd man, bood echter weliswaar
de nodige gegevens, maar nauwelijks aanknopingspunten voor de radicale toon
zetting en de soms felle aanvallen op het erfelijk stadhouderschap in menig Pa
triots vlugschrift. 47
Wagenaars bedoelingen zijn af te lezen uit zijn 'Voorrede' bij het eerste deel
van zijn 'Vaderlandsche Historie'. Nadat hij had gewezen op de actuele interesse
in de vaderlandse geschiedenis vervolgt hij:
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WcsscU, 1996, pp 65, 78
Ibidem, ρ 99.
Ibidem, pp 71-73, 99.
Zo kondigde de drukker van 'Aan het Volk van Nederland' op het titelblad dit pamflet zon
der enige argumentatie aan als 'Bijlage tot de Vaderlandsche Historie door J Wagenaar' zie
Van Dijk e.a. (red ), 1984, ρ 127 Wessels (1996, ρ 238) verhaalt, dat Overi|sselscTandedelen
blijkens bewaard gebleven stukken in hun familiearchieven, uitspraken van Wagenaar als armenten in onderlinge conflicten hanteerden Bekend werd de 'Vaderlandsche Historie
) ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche Historie' (Amsterdam, 1788-1792), uitgege
ven door Johan Allart onder redactie van Ρ Loosjes Azn (NNBW VIII, kol 1072) Bijzon
der is de aandacht die dit werk besteedt aan zaken betreffende gewesten buiten Holland
(Overijssel incluis).
De betekenisverandering van allerlei woorden, vooral van politiek geladene, is van alle tij
den. Begrippen en termen als 'souvereimteit', 'Patriot(-tisme)', 'vrijheid', 'volk', 'natie', 'de
mocratie', representatie', worden gebruikt door personen van onderling zeer uiteenlopende
signatuur en opvattingen. Zie voor een nadere uiteenzetting met verantwoording. Wessels,
1988, 240-241. In § 3.3 is reeds aangegeven welke betekenisverandering het begrip 'constitu
tie' in de loop van de tijd heeft ondergaan Zie over dit onderwerp voorts de Inleiding
Wessels, 1996, pp. 240-241, 281-282, 289-292
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'De rcgtschaapen kennis van 's lands aloude en laatcre geschiedenissen is cgter op verre
na zo algemeen niet, als de lust, van welken wij spreeken· 't welk, grootendeels, toe te
schrijven is aan gebrek van eene algemeenc vaderlandsche historie, die, van de vroegste
tijden beginnende, den staat en geschiedenissen des lands, door alle eeuwen, vertoont;
die met te kort is, om klaar en naauwkeung te können zijn, en niet te uitgebreid, om
van alle of de meeste liefhebbers te können gekogt en doorlezen worden. Onze meeste
Nederlandsche historien vervatten slegts een gedeelte van 's lands geschiedenissen:
sommigen alleenlijk een verhaal van weinige jaaren. En 't komt elk niet gelegen, een
groot getal van groote boeken te doorlcczen, om een algemeen en goed begrip van 's
lands geheele historie te verkrijgen. Wij hebben hierom, al sedert vijftien jaaren, onzen
arbeid besteed, om aan dit gebrek te voldoen, en onze landsluiden, in navolging van andere historieschrijvers, m nabuurige rijken en Staaten, te voorzien van cene welgemeene historie onzes vaderlands.'4

4.2.2

Rutgerjan Schimmelpenninck

Eén van de belangrijkste Patriotse theoretici was de uit Deventer afkomstige
wijnkoperszoon Rutgerjan Schimmelpenninck (1761-1825), die aan het Athenaeum in zijn geboortestad zijn eerste wetenschappelijke vorming had ontvangen. 49
Tijdens zijn aansluitende Leidse rechtenstudie was hij onder meer onder het gehoor van de hoogleraren D.G. van der Keessel (1738-1816), een Deventer predikantenzoon, en F.W. (von) Pestel (1724-1805). Bij beiden nam hij deel aan disputaties. 50 In 1784 (midden in de Patriottentijd) publiceerde hij zijn Leidse dissertatie 'Disputatio juris publici inauguralis: De Imperio Populari Caute Temperato'
(het jaar daarna vertaald uitgegeven onder de titel: 'Verhandeling over eene wel
ingerichte volksregering'). 51 M e t 'volk' bedoelde de auteur niet slechts degenen
die over een welomschreven 'qualiteit' beschikten, zoals de leden van de gewestelijke ridderschappen en van de besloten kring van stedelijke regeringsfamilies.
Minder nog had hij het 'grauw' of 'gemeen' op het oog, of met zijn eigen woorden: 'plebs autem vulgus'. Zijn voornaamste referentiekader vormde het milieu
waar hij zelf uit afkomstig was: de gezeten burgers die op een zekere gegoedheid
konden wijzen, redelijk ontwikkeld waren en die derhalve ook belang hadden bij
een geregelde gang van zaken in het openbare leven.52 Die benadering, die karakteristiek was voor de Patriotten, sloot aan op de nadruk die de jonge promovendus legde op zaken als vrij onderzoek, openbaarheid en veronderstelde belangstelling bij de burgers voor de publieke zaak. Tegelijkertijd vormde de spreiding
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Vaderlandsche Historie 1,1752, pp. I-II.
Zie over Schimmelpenninck: Inleiding, §§ 2.3, 2.4, 4.1, 4.4, 6.1, 6.2, 6.6 en § 8.2, alsmede:
NNBW IV, kol. 1225-1229; Schimmelpenninck, 1845, passim, Houck en Dixon, 1898, pp.
112-114; Rogier, 1962, p p . 149-152
HA Het Nijenhuis, Diepenheim, inv.nr. Λ η 'Annotanda, 1783' met vermelding van de deel
nemers en de stellingen waarover werd gediscussieerd.
Schimmelpenninck, 1784, resp 1785 en HA Het Nijenhuis, inv nr A 8 Zie over het proef
schrift· Rogier, 1962, pp. 152-IJ3; De Wit, 1965, pp 42-43, 157; over Schimmelpennincks
denkbeelden: Klein, 1993, pp. 179-207; idem, 1995, pp. 193-194. Vgl Schimmelpenninck, 1845,
pp. 17-20, alsmede § 6.1
Vgl. de Inleiding en § 4.4 Citaat in· HA Het Nijenhuis, inv nr A 7.

van zeggenschap over de gevestigde burgerij, een waarborg tegen een te grote
invloed door weinige vermogenden.
H e t proefschrift was opgedragen 'Aan het Vaderland' en het bevatte een
reeks van staatkundige eisen die voortkwam uit de opvoeding, de studie en het
eigen klassebewustzijn van de jonge wijnkoperszoon. Deze liet zien dat hij kosmopolitisch kon denken, meeleefde met de Amerikaanse vrijheidsoorlog, op de
hoogte was van in zijn tijd invloedrijke autoriteiten op het gebied van het staatsrecht en zich betrokken wist bij actuele politieke problemen. Deze laatste kwamen in het oorspronkelijke proefschrift niet expliciet ter sprake. De promovendus leverde een abstracte verhandeling, waarin hij voorop stelde, dat het regeren
een zaak was van de natie, waarin de gezeten burgers bij vrije verkiezingen hun
mandatarissen aanwezen. De burgers waren gerechtigd hun representanten terug
te roepen wanneer deze niet aan de wensen van hun opdrachtgevers voldeden.
Het was een voorstelling van zaken die geheel paste bij de voorkeur van de Patriotten voor gecommitteerden, die burgercommissies vormden om regeringscolleges te controleren. In het voetspoor van Van der Capellen 53 beriep Schimmelpenninck zich op de actuele praktijk van de Noord-Amerikaanse geschreven
constituties. 54 Vooral de door John Adams persoonlijk opgestelde constitutie van
Massachusetts haalde hij veelvuldig aan. De Engelstalige literatuur las hij in het
origineel. Niet dat het Athenaeum te Deventer of de Leidse universiteit hem de
mogelijkheid hadden geboden om Engels te leren, want de moderne talen maakten nog geen deel uit van het academische curriculum. Een huisvriend van zijn
vader, een zekere Dundas, commandant van één van de te Deventer gelegerde
regimenten van de Schotse Brigade, had de leergierige scholier er vertrouwd mee
gemaakt. JJ Bovendien las hij Anglo-Amerikaanse auteurs over staatkundige onderwerpen in de vriendenkring rond Simon de Vries. Laatstgenoemde stimuleerde hem ook, Frans te leren, terwijl Rutger Jan te Leiden zich tevens op Duits en
Italiaans toelegde.' 6
Zoals gezegd, stelde de promovendus zich voor, dat de gezeten burgers in
vrije verkiezingen hun vertegenwoordigers aanwezen. In die opvatting paste uiteraard geen stemrecht voor de massa: die had geen belang bij een goed geregeld
regeringsbestcl, miste daartoe de noodzakelijke kennis van zaken, was toch maar
uit op 'nieuwigheden' en zou omkoopbaar zijn. Een dergelijke beperking van het
kiesrecht zou bovendien voor de besten uit het volk een stimulans betekenen om
zich te beijveren, land of kapitaal te verwerven en zo zeggenschap in de publieke
zaak te verkrijgen. De wijnkoperszoon van de Brink meende het allemaal oprecht. Fel keerde hij zich in zijn boek tegen vastgeroeste tradities en tegen tirannieke regeringen die het moesten hebben van de onkunde van de massa.
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Zie § 5.2.1.
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z

55

Zie § 4.3.2, Schimmelpenninck, 1845, p. 7.
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Zie § 6 2.1.

' c § 3-3·
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Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825), prent (lithografie) door Cornells Soetens
(Collectie en foto Iconografisch Bureau/RKD, 's-Gravenhage)

Schimmelpenninck etaleerde in zijn dissertatie zijn belezenheid. Hij baseerde
zijn betoog op grote Franse en Engelse denkers; op Montesquieu en Rousseau,
op Blackstone, Fletcher en Price, 57 Mably en Northcote, maar ook op Cicero en
Machiavelli. Cicero's nadruk op de morele basis van het burgerschap en goed
bestuur en op de noodzaak van het bieden van waarborgen tegen corruptie op
hoge posities stond in de Nederlanden al lange tijd in aanzien. Cicero gold als
een van de grondleggers van het 'klassiek républicanisme', de intellectuele traditie waarin zijn noties een centrale rol speelden. H e t ging hier om het fungeren
van de Romeinse republiek als referentiekader voor de regenten van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Machiavelli zou de Romeinse denkbeelden
hebben overgebracht naar het Florence van de renaissance. 5 De vertaler van
57
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Zie resp. S§ 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7 en 3.2.8.
Zie over R o m e ais referentiekader § 2.4.1, alsmede: Klein, 1993, pp. 179, 184. Vgl. Schimmelpenninck, 1785 en 1794; Lceb, 1973, pp. 99, 182-183; Israel, 1996, pp. 1243-1244; Klein, 1993,
pp. 190-207. Voorlopig was Schimmclpennincks b o e k in de Nederlanden een van de weinige
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Schimmelpennincks werk, zijn studievriend mr. A.B. Swart, zette in zijn 'Voorreden' de toon voor het boek:
'Indien men nu onderzoek doet naar de waare oorzaak, dat de gesteldheid der meeste
maatschappyen zoo volmaakt strydig is met het waare oogmerk, om welke ty zyn opgengt, zal ieder onpartydigc wel draa bevinden, dat de hoofdoorzaak hier van nergens anders in gelegen is, dan dat het menschdom, in veele andere opzigten zoo onbegryplyk
vernuftig, helaas' Maar al te weinig in het uitvinden van een regeenngsvorm, die aan
het waare oogmerk der burgermaatschappy konde beantwoorden, geslaagd is: men
heeft, naamlyk, de bestierders der algemeene belangens niet genoeg onder het oog
doen houden, dat zy om het Volk waren, en niet het Volk om hun was. men heeft de
magt der Regeerders niet zoodanig bepaald, dat zy, ten kosten van het welzyn der
bondgenooten, zich zelven niet konden verheffen: men heeft zich geene middelen
voorbehouden om de bestierders der Maatschappy, zoo zy hunnen pligt te buiten gingen, tot deszelfs betragting te noodzaaken, of van hunne aanbetrouwdc magt te ontzetten: met één woord, men heeft met gezorgd, dat de magt, die uit den boe/cm van het
Volk was voortgekomen, by het Volk bewaard wierdt.

Wanneer men zich vervolgens realiseert, dat Schimmelpenninck zijn vertaler
toestond te schrijven dat zijn werk 'thans niet geheel ontydig' was, dan blijkt dat
de promovendus, ondanks zijn abstracte verhandeling, partij in het politieke discours van zijn tijd had gekozen.
Schimmelpenninck zelf begon zijn dissertatie (in Swarts vertaling) met een
uiteenzetting van zijn uitgangspunt:
'Van de meemgvuldigc bepaalingen, door welke verschelden schryvers getracht hebben
eene 'Volks'regeenng te omschryven, vind ik die wel de naauwkeungste, door welke zy
beschreven word, als zoodanig eene soort van regcering, in welke de leden der maatschappy, of burgeren, hunne gemeene zaaken zelve bestieren, of dezelve aan anderen,
door meerderheid van stemmen verkozen, ter bezorging aanbevelen, behoudens het
regt, om hun, aan welken zy zyn toebctrouwd, naar goedvinden tot den staat der amptclozc burgeren te doen wederkeeren, en derzelver verrichtingen te verbeteren ' >0

De jonge promovendus had, met zijn bewondering voor het Romeinse principe
van actief burgerschap in dienst van het vaderland, aan zijn definitie van een
volksregering het niet-klassieke idee van politieke representatie toegevoegd.
Het behoefde niet te verwonderen dat Rutger Jans dissertatie onder geletterde Patriotten met geestdrift werd ontvangen, vooral toen de vertaling in het
Nederlands was verschenen.Het werk legde voor Schimmelpenninck de weg
open naar een fraaie loopbaan, te beginnen met een lucratieve praktijk als advocaat en adviseur van grote handelshuizen en vermogende particulieren te Amsterdam. Zijn kennis van moderne talen kwam hem daarbij uitstekend van pas.
Tegelijkertijd nam hij deel aan het Patriotse clubleven in die stad, b.v. als officier
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over de Amerikaanse constituties, het eerste deel van Dumbars grote werk ter zake zou pas
in 1793 verschijnen. Vgl. Klein, 1993, p. 202
Schimmelpenninck/Swart, 1785, p. V.
Ibidem, p. I, vgl. Klein, 1993, pp. 190-193
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van het 'Genootschap van Wapenhandel, tot nut der schutterij'. 6 ' In 1805-1806
zou hij de eerste en enige raadpensionaris van de Bataafse Republiek worden en
daarmee 'le roi manqué de Hollande'.

4.3

Politieke ontwikkelingen

4.3.1

Zeven staatjes vol onbehagen

In de jaren zeventig van de 18 c eeuw manifesteerde zich in de Republiek een
streven naar constitutionele vernieuwing. Tegelijkertijd echter trad een institutioneel onvermogen op om iets wezenlijks in het staatsbestel en de standcnstaat te
veranderen/' 2 Bovendien kampte de Unie met een financiële crisis en met een
gewapend conflict met Engeland. De opstand tegen Spanje was volgens velen een
conservatieve revolutie geweest: voor het behoud van de gewestelijke en lokale
privileges en tegen de vorming van een gecentraliseerde eenheidsstaat. Het bestuurlijke en administratieve bestel werd in hoofdlijnen bevroren naar de situatie
van eind ió de eeuw en sedertdien geacht, onveranderlijk te zijn.61 Steeds minder
stemde de staatsinrichting overeen met de maatschappelijke werkelijkheid. Een
fictie was de gelijkheid tussen Holland en de andere soevereine gewesten in de
besluitvorming in de Staten-Generaal, waarin elke provincie, formeel beschouwd,
over een even zware stem beschikte, terwijl daarentegen het aandeel dat de onderscheidene gewesten bijdroegen in de lasten van de Unie sterk verschilde. 64
Holland, dat het meest betaalde, werkte alleen via de Staten-Generaal wanneer
het die geheel naar zijn hand kon zetten. O m de Hollandse dominantie in de
Staten-Generaal tegen te gaan, probeerden de stadhouders via hun benoemingsrecht van burgemeesteren en schepenen van vele - niet alle - steden hun eigen
creaturen in de Staten-Generaal te brengen.
Een tweede fictie was in de ogen van plattelanders hun vertegenwoordiging
in sommige gewestelijke regeringen. Die vertegenwoordiging verliep veelal via de
ridderschappen, terwijl de boeren (óók de eigengeërfden, de eigenaren van grotere landbouwbedrijven die zeggenschap hadden in marken en waterschappen)
alsmede de kleine steden goeddeels buiten spel stonden. Heel duidelijk gold dit
61
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Colcnbrandcr III, 1899, p. 166; Koppius, 1934, passim, Rogier, 1962, pp. 153-155; De Vries,
I
979· PP 48-50, Klein, 1993, pp 181-183. Het bewijs van lidmaatschap van het 'Genootschap',
in· HA Het Nijenhuis, inv.nr. Λ 6.
Fockema Andreae, 1969, p. 5
Hovy, 1980, pp 126-128 met een toelichting en een probleemstelling rond het begrip 'insti
tutioneel onvermogen' en expliciete aandacht voor de aard en werking van het stadhouder
lijk stelsel als een patronagesysteem Vgl De Wit, 1965, p y, die melding maakt van een
'fossilisatieproces'; Mecking, 1987, pp 39-40; Wessels, 1988, ρ 222; Gabriels, 1990, pp. 1-5;
Moorman van Kappen, 1998, pp 457-458 Een algemeen tijdsbeeld verder bij: Blok, 1914, pp.
532-555. Kossmann, 1976; Aerts, 1999, pp. 16-27. Vgl ook RAO, handschriften van de
VORG, nr. 340, aantekeningen van J. van Doorninck betreffende de regeringsvorm van de
Republiek ( ). Dat burgers soms toch een inbreuk wilden maken op de vastgeroeste staat
kundige verhoudingen was vóór de Patriottentijd gebleken bi) de grote politieke crises in
1672,1702-1703 en 1747-1748.
Zie over de verdeling van de quoten over de gewesten § 2 1

in Overijssel, waar de bevolking in de Staten standsgewijs (en daarmee in wezen
naar middeleeuws model) was vertegenwoordigd. 65 Daarnaast veroorzaakten de
buitenlandse politiek - en in het voetspoor daarvan de defensie te land en ter zee
- diepgaande meningsverschillen tussen de land- en de zeeprovincies.
Onvrede heerste in de steden over de beslotenheid van de regeringscolleges,
waar familieregering en zgn. contracten van correspondentie 6 6 het bestuur tot
zeer weinigen beperkten. Ook binnen die eigen kring bestond in de gewesten
waar een provinciaal regeringsreglement gold grote ontevredenheid, namelijk
vanwege de verregaande invloed van de stadhouder op de samenstelling van de
magistraatscolleges. H e t was een van de belangrijkste machtsmiddelen van de
Oranjes. 67 Niet voor niets zouden de Patriotten, overal waar zij over voldoende
macht beschikten, juist deze invloed buiten werking stellen. In de in kerkelijk
opzicht zo pluriforme Republiek verzetten verder aanzienlijke groepen dissenters zich tegen de bevoorrechte positie van de heersende Nederduitsgereformeerde Kerk en binnen die kerk bleven tegenstellingen bestaan tussen
recht- en vrijzinnigen. Enkele juristen betreurden de grote regionale en lokale
rechtsverscheidenheid, die hun het werken bemoeilijkten. 6 "
De ontevredenen waren dus in vele en uiteenlopende maatschappelijke geledingen te vinden: in alle gewesten, in stad en platteland, binnen en buiten de regeringscolleges, binnen en buiten de gereformeerde kerk. In het economische en
politieke vlak speelden de gilden hun rol: boos omdat zij veelal waren uitgesloten
van directe invloed op de regering, naijverig op het behoud van hun economische
machtspositie, die bij invoering van gelijkheid van alle burgers voor de wet door
niet-gereformeerden zou worden bedreigd. In cultureel en wetenschappelijk opzicht zette de Verlichting aan tot verandering. Hier waren dissenters en geleerden drijvende krachten, die hun ideeën verspreidden met behulp van genootschappen en tijdschriften/"' De invloed van de stadhouder op de samenstelling
van de stedelijke regeringen was het grootst in de provincies met een regeringsreglement: Overijssel, Gelderland en Utrecht.
De positie van de stadhouder maakte deel uit van de tegenstrijdigheden binnen het staatsbestel. In theorie was hij niet meer dan de hoogste dienaar van de
soevereine Staten van de gewesten. Van meer belang waren zijn generaliteitsfuncties op het gebied van de landsverdediging. Uit dien hoofde kon hij hoge
officieren benoemen en bevorderen en meende hij zich te kunnen bemoeien met
militaire rechtspraak (waarover aanstonds meer). Zijn gezag ontleende de stad65
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In Friesland waren daarentegen de eigengeérfden en alle elf steden wel als zodanig in de
Staten gerepresenteerd Zie. Fockema Andreac, 1969, pp 58-65.
Zie § 2.3.3, alsmede, De Witte van Gitters, 1872, passim; Swart, 1949, pp. 70-78.
Zie over de macht van de stadhouders && 2 1, 2.3.3 e n Grondwettige Herstelling I, 1785, pp.
81-82. Vgl. De Wit, 1974, p. 16. Ook elders speelde invloed op benoemingen een grote en
omstreden rol: 'the most insidious and powerful weapon of eighteenth-century despotism the power of appointment to offices' Zie: Wood, 1993, p. 143.
Zie over pogingen tot rcchtsumficatie in de Republiek § 4.1 Slechts weinigen achtten een
dergelijke unificatie realistisch Zie De Monté ver Loren-Spruit, 2000, § 229, ρ 270, alsme
de § 254, pp 301-302 (met citaat van J. van der Linden)
Zie over tijdschriften en genootschappen als belangrijke verworvenheden van de Verlich
ting. Johannes, 1995, pp 12-13, 186-188.
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houder echter vooral aan het prestige van het Huis van Oranje-Nassau. Ten dele
was dat prestige historisch bepaald en straalde op hem de roem af van zijn voorvaderen als overwinnaars van de Opstand en brengers van de vrijheid. Ten dele
was dat prestige ook ontleend aan de plaats van de Oranjes temidden van de Europese vorsten, met wie zij door een weloverwogen huwelijkspolitiek nauw verbonden waren.
Toen het stadhouderschap was geconcentreerd in één telg uit de Friese tak
van het Oranjehuis en bovendien in mannelijke en vrouwelijke lijn erfelijk was
geworden (1748), stond het dicht bij de monarchie." 0 De erfstadhouders beschikten in de tweede helft van de 18 c eeuw in alle zeven gewesten over tot dan toe
ongekende bevoegdheden, met name wat de ambtenbegeving betreft. Deze bevoegdheden bepaalden de verhouding tussen Oranje en de regenten. Zo kon de
prins beslissende invloed uitoefenen op de politieke gang van zaken in de Republiek. H e t is dan ook niet te gewaagd, het erfstadhouderschap van Willem IV en
V71 achteraf te zien als een aanloop (met Napoleontische tussenstapjes) naar de
hoedanigheid van soeverein vorst c.q. koning van hun (klein)zoon Willem I. Zo
schreef een anonieme pamflettist als 'een burger uit Campen' aan 'een burger te
Deventer' omstreeks 1785: 'dat Prins Willem V niets aan de souverainiteit ontbrak, dan de bloote titel'. 72 W e l viel in die tijd de tegenstrijdigheid in het oog
tussen de formele positie van de stadhouder als hoge ambtenaar en de materiële
als vorst, waarbij de eerstgenoemde geen rechtvaardiging bood voor de beslissende invloed op de samenstelling van stedelijke regeringen.
Daarenboven waren Willem IV en V en de tussen hen beiden in regerende
regenten Anna van Hannover en Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolffenbüttel
niet competent genoeg om hun op zich riante positie voldoende uit te buiten. 73
Zij waren geen nationale figuren die boven de partijen stonden, maar exponenten
van de partij van de Prinsgezinden. Deze vorsten misten daarbij de kwaliteit om
met wat meer inzicht en moed verstandig overleg te voeren en standpunten bij
elkaar te brengen. In Overijssel steunden zij met name op leden van de stedelijke
regeringen, de overgrote meerderheid van de ridderschap, de officieren en predikanten, met daarnaast een deel van de lagere middenstand en van het 'gepeupel'.
De stadhouders ervoeren sterke tegenstand van 'staatsgezinde' regenten, die zich
met weemoed de stadhouderloze tijdperken (die van wat laatstgenoemden de
'ware vrijheid' noemden) herinnerden. 74 De late erfstadhouders konden ook geen
oplossing bieden voor enkele structurele problemen waarmee de Noordelijke
Nederlanden al langere tijd te kampen hadden, problemen veroorzaakt door het
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Gabriels, 1990, ρ yi; Franken, 2002, pp. 175-176, 298.
N N B W I, resp. kol. 1554-1556 en kol. 1556-1560; I l o u c k en Dixon, 1898, resp p p 89-92 en
PP 95-96
Brief van een burger uit C a m p e n aan een burger te Deventer, s a , p. 8. In vergelijkbare be
woordingen sprak Van der Capellcn zich uit. 71e 'Aan het Volk', p. 34.
N N B W I, kol 149-150, resp. N N B W X, kol. 155-158 e n H o u c k en Dixon, 1898, pp 96-97,
Bootsma, 1962, passim Zie voor de 'vier vorsten' in de tweede helft van de i8cle eeuw, Ga
briels, 1990, pp 97-115 Vgl ook Colenbrander, 1897, p p . 12-14, 77"8i> Geyl, 1947, pp. 17-25,
Gosscs-Japikse, 1947, pp. 661-665.
Colcnbrander, 1897, ρ 4 0 Zie over het vrijheidsbegrip voorts. Velema, 1999, pp 292-297

gewestelijk particularisme, 75 dat het voeren van een coherent en daadkrachtig
beleid op het niveau van de Unie welhaast onmogelijk maakte. Zo wensten de
zeegewesten veel aandacht en geld te besteden aan de vloot en de landgewesten
aan het leger. De economische achteruitgang deed de verbruiks- en omzetbelastingen extra voelen, hetgeen zakenlieden deed pleiten voor vrijhandel. Diezelfde
achteruitgang leidde tot werkloosheid en toenemende armoede. De bestaande
armbesturen wisten onvoldoende hoe hiermee om te gaan.76
De boosheid van velen richtte zich op de erfstadhouder prins Willem V persoonlijk. Deze had smaak en toonde belangstelling voor kunsten en wetenschappen. Bovendien was hij intelligent en op staatkundig gebied zeer onderlegd, maar
tegelijkertijd besluiteloos en star, laks en nonchalant. H e t ontbrak hem aan karaktervastheid en mensenkennis, hij was wantrouwig, eenzelvig, legalistisch,
koppig en conservatief en daarbij gefixeerd op formaliteiten en details. Willem
leefde in een tijd waarin behoefte was aan een visionair en krachtig leider, die als
verbindende figuur de elkaar bestrijdende groepen tot vernieuwingen kon stimuleren. Juist dergelijke eigenschappen (en daarmee de kwaliteit om verstandige
compromissen te kunnen sluiten) miste hij. 77 Anderen ontzagen de Oranjes en
wezen hun adviseurs en vertrouwelingen als boosdoeners aan. Die adviseurs en
vertrouwelingen maakten deel uit van het stelsel dat de prins de mogelijkheid
bood om de complexe staatsmachinerie van het binnenlands bestuur te doen
functioneren. Dat was in het bijzonder noodzakelijk vanwege de enorme macht
die aan Willem IV in 1747-1748 was opgedragen onder dreiging van een Franse
invasie, een macht die sindsdien, ook onder zijn opvolger, ongewijzigd was gebleven.7"
Het was Willem graaf Bentinck van Rhoon (^O/i-^^)," 1 ' een Oranjegezmd
machtig man in de regering van de Unie, die Willem IV een plan had voorgelegd
om een omvangrijk patronagestelsel in het leven te roepen. In alle gewesten en in
de voornaamste steden zou de erfstadhouder moeten beschikken over vertrouwelingen, die hem enerzijds moesten informeren over de toestand in de verschillende regeringscolleges en die er anderzijds voor dienden te zorgen dat de
besluitvorming in deze colleges zou verlopen overeenkomstig de wensen van het
hof. Een effectieve hantering van het stadhouderlijk benoemingsrecht moest
daarbij als machtsmiddel dienen. Op deze wijze kon de prins, zonder structurele
wijzigingen aan te brengen in het bestaande republikeinsaristocratisch bestel
(dergelijke veranderingen waren namelijk nauwelijks denkbaar), alle gewesten in
zijn greep houden. Via zijn vertrouwelingen in de provincies zouden immers alle
draden van beleid en bestuur in handen van de stadhouder samenkomen.
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Price, 1994, pp. 221-234, 27^"293
Zie voor de specifieke rol in deze periode van de mentor van Willem V, Lodewijk Ernst
hertog van Brunswijk-Wolffcnbuttel: Circulaire missive, 1783, pp 8-15; Nijhoff, 1889, passim,
Bootsma, 1962, passim; Klein, 1995, pp. 9-23, 108, 113-115, 131-134 Zie voor de regeling van de
voogdij over de kinderen na Anna's overlijden een beschrijving van de besluitvorming in
Overijssel in. Bootsma, 1962, pp 104-107, 135-138.
Kossmann, 1976, p. 44; Klock-Mijnhardt, 2001, p. 28
Fockema Andreae, 1969, pp. 6-8; Velema, 1999, pp. 293-295.
NNBW I, kol. 301-303.
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Erfstadhouder Willem IV van Oranje-Nassau (1711-1751) en zijn echtgenote Anna van Hannover
(1709-1759), prent (mezzotint) door Johan Faber II
(Collectie en foto Iconografisch Bureau/RKD, 's-Gravenhage)

H e t patronagestelsel in bovenstaande zin, ook stadhouderlijk stelsel genaamd, is
inderdaad tot stand gekomen. De stadhouderlijke raad, die Bentinck voor de
coördinatie van het beleid op het oog had, is echter geen werkelijkheid geworden. Alle lijnen van de stadhouderlijke macht kwamen namelijk niet samen in
een raad, maar bij de al genoemde Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolffenbüttel,
Willems vroegere voogd, met wie hij na het bereiken van zijn meerderjarigheid
in 1766 een 'acte van consulentschap' had gesloten. Deze overeenkomst bood
Brunswijk (door zijn tegenstanders 'dikke Lodewijk', 'de dikke Hertog', of 'de
dikke donder' genaamd), tot woede van Bentinck, tot Brunswijks verbanning uit
Holland (18 augustus 1784) een oppermachtige positie. 80 Het door Bentinck uitgedachte systeem van vertrouwelingen (maar zonder raad) was overigens ook al
door de stadhouder-koning Willem I I I toegepast, met name omdat laatstgenoemde zich hoofdzakelijk bezig hield met de buitenlandse politiek en veel buiten de Republiek moest verblijven.8'
Het patronagestelsel kwam tot ontwikkeling toen in de tweede helft van de
18 e eeuw de erfstadhouder zijn bijna absoluut schijnende heerschappij moest
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uitoefenen binnen de aloude instellingen, regels en gewoonten van de confederatieve en extreem gedecentraliseerde bestuursinrichting van de Verenigde N e derlanden. Dat leverde fricties op. Zowel door de complexiteit van het staatsbestel, als door de ambtenarenverhoudmg waarin zij binnen dat bestel officieel nog
steeds verkeerden, waren Willem IV en V bij hun streven om de regeringsmachine op alle niveaus en in alle geledingen te beheersen, noodzakelijkerwijs aangewezen op informele middelen die de staatsinrichting op zich ongemoeid lieten. 82
H e t patronagenetwerk moest geleidelijk worden opgezet. Bestaande verhoudingen van patroons en cliënten (om gebruik te maken van twee klassieke,
maar niet specifiek achttiende-eeuwse termen) moesten erin worden geïncorporeerd. Zo wilden de Oranjes komen tot een parallelle hiërarchie met henzelf aan
het hoofd. Onderdeel van dit systeem vormden tussenpersonen in ieder gewest
en ieder belangrijk bestuurscollege. Via hen werden de verschillende samenstellende delen waaruit de Republiek bestond in het grotere geheel van het stadhouderlijk bewind geïntegreerd. Deze middelaars speelden een dubbelrol. Zij verschaften Oranje toegang tot de plaatselijke politiek en bemiddelden voor hun
mederegenten in pogingen om een ambt of een gunst te verwerven. De tussenpersonen fungeerden in dit opzicht als vertrouwelingen, als de ogen en oren van
de stadhouder ter plaatse en stonden als 'luitenant-stadhouder'" 3 soms ook als
'premier' of'matador' bekend.
De luitenant-stadhouders waren onmisbaar bij de vervulling van belangrijke
taken ten behoeve van de stadhouder: de zorg voor het vergaren van informatie,
het doorgeven van politieke directieven en - als vrucht daarvan - het leveren van
de juiste namen voor benoemingen in ambten. Als onderdeel van dit werk dienden deze informanten hun patroon op de hoogte te stellen van de eisen voor benoeming, de daarvoor geldende ingangsdata en termijnen en de afspraken over
toerbeurten. De prinselijke vertrouwelingen informeerden het hof over dergelijke gegevens, die in ieder gewest en iedere stad weer anders waren. Daarbij voegden zij voorstellen inzake benoemingen. Voor de luitenant-stadhouders bood
hun geregelde briefwisseling met de prins en zijn medewerkers een goede gelegenheid, hen op de hoogte te houden van de plaatselijke politiek. Zo nodig volgde aanvullend schriftelijk of mondeling overleg (vooruitlopend op besluitvorming
in de Staten, de stadsregering of de ridderschap). Een nauwkeurige taakafbakening en een goede verstandhouding tussen de vertrouwelingen onderling waren
noodzakelijk voor het behoud van het overzicht en het soepel doen functioneren
van het gehele systeem. Uiteindelijk was dat laatste echter afhankelijk van de
persoonlijke inzet van de prins en dat lukte een ijverige stadhouder als Willem
IV beter dan zijn lakse en nonchalante zoon Willem V. Laatstgenoemde was dan
ook niet in staat, de regenten in voldoende mate te manipuleren. Hij gaf daarmee
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ongewild ruimte aan de natuurlijke tendentie bij de regenten om voor zichzelf
zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te scheppen.
De betrekkingen tussen de luitenant-stadhouders en hun mederegenten vertoonden de nodige ongewisse trekken. De officieuze representant van de prins
kon nooit de zekerheid geven dat de prins overeenkomstig zijn advies zou handelen. De begeving van ambten in een stad en buitenlandse commissies 4 stelden
de prins en zijn vertrouwensmannen in staat het doen en laten van de regenten te
controleren. In ruil voor het toedelen van ambten kon de luitenant-stadhouder
volgzaamheid ten opzichte van de politieke koers van het hof als tegenprestatie
eisen. De aldus verkregen 'aanhankelijkheid' van de regenten vormde de grondslag voor de politieke macht van de Oranjes. Niet voor niets richtte Van der Capellen zich tot 'het Volk van Nederland' (al concretiseerde hij dat laatste woord
niet).
H e t patronagesysteem kwam onder kritiek te staan in gevallen waarin minder bekwame en minder ervaren bestuurders benoemd werden en waarbij capabele kandidaten het nakijken hadden. In toenmalige regentenkringen ergerde
men zich voorts aan de inbreuk op door tradities geheiligde bestaande regels en
gewoonten inzake ambtenbegeving. In Overijssel en zeker ook in Deventer zou
daarop ernstige kritiek komen, bijvoorbeeld wanneer het ging om het verdelen
van ambten over meer mensen, het doen van benoemingen zonder de voorgeschreven aanbevelingen 85 en het begeven van ambten waartoe de stadhouder in
het geheel niet bevoegd was. Verder ontstonden in sommige steden problemen
door het benoemen van figuren die niet voldeden aan de gestelde benoemingseisen en het langdurig openlaten van vacatures. 86
De zwaarste aanval op het patronagestelsel volgde in de Patriottentijd, toen
Willem V een gevangene van zijn eigen systeem werd en sommige stadsregeringen zich simpelweg eenzijdig en expliciet aan de bemoeienissen van de prins en
zijn creaturen onttrokken. H e t proclameren in 1783 van de 'vrije keur' te Deventer87 vormde daarvan een sprekend voorbeeld. Een dergelijk eigenzinnig optreden werd niet alleen ingegeven door puur politieke motieven, maar ook door
aversie tegen het machtsmisbruik waaraan menig luitenant-stadhouder zich
schuldig maakte. De nader te noemen drost van Twente Van Heiden Hompesch
vormde daarvan een berucht voorbeeld. Het patronagestelsel was een lapmiddel,
waaruit het institutioneel onvermogen bleek om staatkundig bestel in de Republiek werkelijk te vernieuwen.
84
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Een andere zaak die op het niveau van de Unie wrevel opriep en een slepende
kwestie vormde, was wat werd genoemd de militaire jurisdictie. H e t ging hier om
de strafrechtspraak over militairen, zowel in eerste aanleg als in hoogste ressort.
De boosheid van velen richtte zich op de te grote en oneigenlijke invloed die de
stadhouder daarbij uitoefende.
De strafrechtspraak in eerste aanleg over het krijgsvolk te lande was (uitzonderingen daargelaten) in handen van garnizoenskrijgsraden. De garnizoenscommandant was verantwoordelijk voor de berechting van daarvoor in aanmerking
komende delicten: hij benoemde de president en de leden van de krijgsraad uit
de onder zijn bevel staande officieren, hij oefende controle uit op het werk van
de krijgsraad en op de executie van de gewezen vonnissen. De krijgsraad had een
temporair (tijdelijk) karakter en werd na de berechting van de zaak of zaken
waarvoor hij was samengesteld weer ontbonden. Slechts de auditeur-militair (de
burgervakjurist die veel van het inhoudelijke werk verzette, maar die geen lid van
de krijgsraad was) was permanent. 88
Problemen ontstonden omdat de garnizoenskrijgsraden in strafzaken geacht
werden volledig bevoegd te zijn om te oordelen over alle leden van de krijgsmacht (en soms ook over hun gezinsleden). Dit uitgangspunt betrof bovendien
niet alleen specifieke militaire maar ook alle andere delicten, de z.g. 'commune'.
Vooral de regeringen van garnizoenssteden zagen als gevolg hiervan hun (angstvallig bewaakte) rechterlijke bevoegdheden aangetast. In Deventer kwam deze
zaak aan de orde, toen de vrouw van de luitenant der artillerie Wilhelm Palthe
kort na haar huwelijk een kind ter wereld bracht. Schepenen en raad legden haar
niet terstond een boete op, maar besloten 'eerst het goedvinden van de erfstadhouder in te nemen'. Deze besloot vervolgens, dat de vrouw het forum van haar
man volgt, zodat zij was onttrokken aan de rechtsmacht van de stedelijke regering.89
In hoogste ressort waren bij de militaire rechtspraak de Raad van State, de
kapitein-generaal (de stadhouder) en de Hoge Krijgsraad betrokken. Een enkele
maal begaven ook de Staten-Generaal en de Staten van provinciën zich op dit
gebied. Ingevolge zijn instructie was de Raad van State met militaire rechtspraak
in hoger ressort belast: hij berechtte bijzondere zaken in eerste aanleg en nam
kennis van hoger beroep, ingesteld tegen de daarvoor vatbare vonnissen van de
krijgsraden. De stadhouder, als kapitein-generaal en hoogste militaire chef verantwoordelijk voor de handhaving van de krijgstucht, oefende toezicht uit op het
handelen van de krijgsraden. Hij eiste, dat de gewezen vonnissen aan hem ter
approbatie zouden worden voorgelegd alvorens deze konden worden geëxecuteerd. Niet zelden wijzigde hij dan de vonnissen, of gelastte hij een nieuwe behandeling van de zaak door hem gelast.
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Zoals algemeen wordt aangenomen heeft de krijgsraad te velde (die functioneerde in de directe nabijheid van de kapitein-generaal) aan deze gang van zaken zijn
verheffing tot een gerecht van hogere orde onder de naam van Hoge Krijgsraad
te danken gehad. Wanneer het leger onder bevel van de kapitein-generaal te velde was, lag het voor de hand dat deze omtrent de hem ter approbatie aangeboden vonnissen van de krijgsraden het advies vroeg van de zo gemakkelijk bereikbare krijgsraad te velde en een eventuele nieuwe behandeling van een zaak aan
dit college opdroeg. O p deze wijze zou de krijgsraad te velde uitgegroeid zijn tot
een gerecht, waarbij ook hoger beroep tegen de vonnissen van de garnizoenskrijgsraden kon worden ingesteld. In verband hiermede kreeg de krijgsraad te
velde de naam van Hoge Krijgsraad, het college kreeg een permanent bestaan en
was, wanneer het niet te velde was, in 's-Gravenhage gevestigd. Meestal werd een
opperofficier de facto voor het leven tot president van de Hoge Krijgsraad benoemd en erfstadhouder Willem IV voerde een zodanige benoeming ook voor
de overige leden van dit college in. Als openbaar aanklager trad op de advocaatfiscaal van de Generaliteit, een burgerrechtsgeleerde, terwijl de Hoge Krijgsraad
een eigen griffier had. Een instructie kreeg het college in het jaar 1700. 90
De Hoge Krijgsraad heeft in de loop van de tijd de taak van de Raad van State met betrekking tot de militaire jurisdictie derhalve voor een groot deel overgenomen en de stadhouderlijke invloed heeft bewerkstelligd, dat de Raad van
State dit heeft geduld. 'De Hoge Krijgsraad rees en daalde met de betekenis van
het stadhouderschap.' 9 ' De aanzienlijke bemoeienis van de stadhouder met de
militaire rechtspraak in hoogste ressort zette evenzeer kwaad bloed als het pretentieuze functioneren van de garnizoenskrijgsraden bij de militaire strafrechtspraak in eerste aanleg in de steden. Voor de Patriotten leverde de militaire jurisdictie en met name het instituut van de Hoge Krijgsraad (waarvan de oprichting geheel buiten de Staten-Generaal om was gegaan) een zwaartepunt op in
hun strijd tegen het stadhouderlijk bestuur. Hun drijven leidde uiteindelijk tot
het opheffen van deze Raad (1783), waarna de Raad van State opnieuw de hoogste
militaire rechter voor de landstrijdkrachten werd.
Een andere kwestie die bij het Staatse leger tot controverses leidde, betrof
het benoemen van 'supernumeraire officieren'. Deze ontvingen van de erfstadhouder een 'titulaire acte', een verhoging in rang zonder overeenkomstige aanpassing van het traktement, terwijl zij (nog) niet voor promotie in aanmerking
kwamen. Deze acten doorkruisten het geldende stelsel van bevordering naar an90
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ciënniteit (overeenkomstig het aantal dienstjaren). De prins hanteerde de acten
als instrumenten van zijn clientèlesysteem en begunstigde er protégés mee ten
koste van geroutineerde officieren, die soms al jaren op promotie wachtten en
ontevreden werden. 92
In politieke zin vertoonde de Republiek in het derde kwart van de i8 de eeuw
tot op zekere hoogte het beeld van een stagnerende samenleving. Tegelijkertijd
was, te beginnen met de jaren 1760 en sterker nog vanaf de jaren 1770, een proces
gaande van culturele natievorming. Vanaf 1780 zou daar politieke natievorming
bijkomen. Daarbij hebben de Verlichting en het nationale besef elkaar op het
niveau van de Noordelijke Nederlanden wederzijds beïnvloed en versterkt. Het
ideaal van het 'Verlichte vaderland' werd in die tijd zelfs een nationale cultus. De
universele idealen van de Verlichting werden er aangevuld en milder gestemd
door het samengaan van een oude humanistische traditie en van gematigde
denkbeelden. Deze denkwereld werd vernederlandst onder invloed van de theorie dat de Unie ten onder zou gaan door economische achteruitgang en verfransing en dat die ondergang alleen gestuit zou kunnen worden door een terugkeer
naar verheerlijkte 'oud-vaderlandse deugden die de Republiek ooit groot hadden
gemaakt'. Dit alles ging samen met een groeiend zelfbewustzijn bij de burgerij,
die zich erop toelegde om de samenleving tot nut te zijn. Centralisatie van het
bestuur binnen de Republiek zou de staatkunde werkelijk kunnen vernieuwen.
Uit eigenbelang wensten de meeste regenten aan een dergelijke vernieuwing echter niet mee te werken. H e t wachten was op een katalysator die al deze maatschappelijke ontwikkelingen tot één (al was het ten dele lokaal gefragmenteerde)
beweging zou samenbrengen: vóór Frankrijk en de Verenigde Staten en tegen
Engeland en vooral ook tegen de erfstadhouder .93

4.3.2

De Schotse Brigade

In Europa en Amerika manifesteerden zich in de zeventiger en de eerste helft
van de tachtiger jaren van de i8 de eeuw enkele - in belangrijke mate samenhangende - politieke ontwikkelingen die in de Republiek heftige reacties opriepen.
In combinatie met processen die zich tegelijkertijd binnen de Republiek afspeelden, brachten deze buitenlandse ontwikkelingen heel de Noordelijke Nederlanden in beweging. De belangrijkste gebeurtenissen in dit verband waren de
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verwikkelingen rond de Schotse Brigade, de onafhankelijkheid en de erkenning
van de Verenigde Staten, de oorlog tegen Engeland en de relatie met Frankrijk
l i e t Scheepvaarttraktaat (1678) had de nauwe band van de Republiek met
Engeland bevestigd De Republiek had dat verdrag gesloten toen zij zelf nog onbetwist een grote mogendheid was In de tweede helft van de 18 c eeuw kon zij
echter zelfs de schijn van grote mogendheid niet meer ophouden 94 Dat nood
zaakte tot een beleid om niet in internationale conflicten verwikkeld te raken
maar neutraal te blijven en met alle betrokken partijen handel te drijven Er was
Engeland echter veel aan gelegen de Republiek, al was het maar symbolisch, aan
zich gebonden te houden Daarvan getuigde onder meer het huwelijk van erfstadhouder Willem IV met Anna, dochtervan George II van Engeland
In 1763 was de Zevenjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk beslecht
met de vernietiging van Frankrijk als koloniale mogendheid en de definitieve
vestiging van Engelands hegemonie ter zee Achter de neutraliteit die de Republiek krampachtig in acht had genomen school een besef van eigen militaire onmacht De twisten die na de vrede uitbraken tussen Engeland en zijn NoordAmerikaanse kolomen, openden voor Frankrijk het vooruitzicht op een revanche Mogelijk zou ook Engeland zijn voornaamste koloniale bezit verhezen
Toen de Amerikanen in 1775 in opstand kwamen, kon een nieuwe zeeoorlog tussen Engeland en Frankrijk uitbreken Opnieuw zouden de Verenigde Provincies
dan neutraliteit in acht moeten nemen Dat zou ditmaal nog moeilijker worden
dan tevoren, omdat het eiland St Eustatius, dat in handen van de W I C was, een
brandhaard vormde van smokkelhandel, met name in kruit 9 '
De Britse hegemonie leidde bovendien tot de feitelijke aantasting van het
beginsel van de vrije zee,96 zoals door Hugo de Groot was verdedigd in diens
Mare liberum (1609), hetgeen strijdig was met de belangen van zowel NoordAmenka als die van de Republiek Deze laatste vierde juist in de jaren zeventig
het tweede eeuwgetij van de belangrijke gebeurtenissen in de aanloopfase van de
Opstand De vergelijking was onontkoombaar de Amerikanen streden, net als
indertijd de Nederlanders, voor hun vrijheid en Amenka's onderdrukker was
dezelfde (Britse) staat die de vrijheid ter zee van de Republiek bedreigde Beide
gevallen konden worden geïnterpreteerd als een nobele strijd tot handhaving van
recht tegen onderdrukking en willekeur Zowel hun sympathie als hun belang
wezen de burgers van de Zeven Provinciën naar de zijde van de opstandelingen,
tegen Engeland en daarmee vóór Frankrijk Dat leidde tot nauwe betrekkingen
met de Franse ambassadeur Paul-François de Quélen de Stuer de Caussade duc
de la Vauguyon (1746-1828), veelal aangeduid als de hertog van Vauguyon 'l7 Het
stadhouderlijk hof nam, geleid door traditie en familiebetrekkingen van de
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Oranjes en wetend hoe slecht de vloot er voor stond, een diametraal
8
tegenovergesteld standpunt in.''
Vanwege deze familiebetrekkingen wendde de Britse gezant in Den Haag
zich omstreeks ι oktober 1775 tot de stadhouder. De gezant, Sir Joseph Yorke
99
(1724-1792) (wiens opvolger Sir James Harris zich fel tegen de Patriotten zou
keren), verzocht Willem V zijn invloed aan te wenden om de Staten-Generaal
ertoe te bewegen, de Schotse Brigade in de Nederlanden in dienst van de Engelse
100
Kroon te doen overgaan zolang de troebelen in Amerika duurden.
Hiermee
was een thema aan de orde gekomen, dat een nauw verband liet zien tussen de
binnenlandse en de buitenlandse politiek.
De Schotse Brigade bestond uit drie regimenten of zes bataljons infanterie
k
en was sinds het eind van de i6' eeuw in dienst van de Verenigde Provinciën
101
geweest.
Aanvankelijk bestond zij uit louter Schotse huursoldaten (zoals het
Staatse leger vele onderdelen kende die waren samengesteld uit buitenlandse
manschappen en officieren). Vanaf het midden van de 18' t eeuw waren echter
alleen de hogere officieren nog van Schotse afkomst. De lager geplaatsten vormden sindsdien een mengelmoes van buitenlanders van allerlei herkomst, grotendeels deserteurs uit andere legers. De brigade lag verspreid over verschillende
garnizoenen in de Republiek, in de Generaliteitslanden en in de barrièresteden
in de Zuidelijke Nederlanden.
Gezien het bovenstaande was het in alle redelijkheid niet mogelijk te poneren, dat de Republiek aan de koning van Engeland 'zijn eigen troepen' ter beschikking zou stellen. Bovendien zouden voor het emigreren van de brigade uitgebreide troepenbewegingen nodig zijn, die de betrokkenheid van de Republiek
bij de militaire interventie door Engeland in Amerika overduidelijk zouden maken. Engeland kon de brigade niet op grond van een verdrag vorderen en vroeg
zijn inzet dan ook als blijk van vriendschap. Dat laatste was, gegeven de neutraliteit die de Unie pretendeerde, geen begaanbare weg.
De Engelse koning George I I I bleef echter pressie uitoefenen op zijn neef
Willem V en bood als compensatie troepen uit zijn stamland Hannover aan. De
Staten-Generaal adviseerden de Staten van de provincies ten langen leste om
maar op het Engelse verzoek in te gaan.102 Zo kon het gebeuren, dat het uitlenen
van de Schotse Brigade op de agenda kwam van de Staten van Overijssel, waar
Joan Derk van der Capellen 10 ' (op 16 december 1775) betoogde dat troepen uitlenen gelijk stond met partij kiezen en dat laatste mocht de Republiek vanwege
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99
100
101
102
103

De anti-Britse stemming in de Republiek komt duidelijk tot uiting in het pamflet 'Aanspraak van een Overysselschen landman aan alle brave Nederlanderen' (Amsterdam, 1781)
Het auteurschap van dit stuk is nooit bewezen, mogelijk kwam het uit de pen van Van der
Capellen. Laatstgenoemde schreef over de opstelling van de stadhouder in 'Aan het Volk', ρ
59·
Schutte, 1983, pp 109-110
Colenbrander, 1897, pp 115-117.
Amersfoort, 1984, pp. 10-11, Childs, 1984, passim; Zwitzer, 1991, pp 42-45; Klein, 1995, pp.
82-83.
De Jong, 1921, pp. 195-200; Van Wijk, 1921, pp. 21-25; Schulte Nordholt, 1979, pp. 25-27.
Zie §5.2.1.
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haar neutraliteit niet. De vlam van de oorlog in Amerika, waar koloniën tegen
Engeland om hun onafhankelijkheid streden, zou naar Europa overslaan in de
vorm van een gewapend conflict tussen de Republiek en Frankrijk. Engeland
respecteerde de vrije zee niet, terwijl de Amerikanen hun onvervreemdbare mensenrechten 'op eene bezadigde, manmoedige, godvrugtige wijze verdedigen' als
een voorbeeld voor andere volken. De spreker merkte de behandelde zaak als zo
belangrijk aan, dat deze met eenparigheid van stemmen moest worden beslist
hetgeen, met zijn tegenstem, tot het verwerpen van het voorstel zou leiden. Alle
andere stemmen waren echter vóór uitlenen (als 'blijk van vriendschap' jegens de
koning) en als punt van orde lieten Ridderschap en Steden in die zin hun besluit
notuleren. 104
De rede van Van der Capellen werd als brochure gedrukt en verspreid 105 en
vond haar weg naar de pers. Dit laatste baarde groot opzien. 106 De zaak die de
stadhouder en zijn volgelingen zo geheim mogelijk hadden willen behandelen,
werd het gesprek en Joan Derk de held van de dag. De notulen van de Statenvergaderingen waren vrijwel in hun geheel geheim, zeker als het ging om sterk persoonlijk gekleurde uitspraken. Bovendien kenden de Nederlanden tot 1795 formeel geen persvrijheid. De spreker trok zich daar echter niets van aan. Het leverde hem complimenteuze brieven op van de gouverneurs van Connecticut en
New Jersey, Jonathan Trumbull en William Livingston, die de geadresseerde
vertaalde en publiceerde. In deze brieven en de toegevoegde bijlagen rechtvaardigden de gouverneurs de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd, schetsten zij de
achterliggende ideologie en trokken zij parallellen tussen de geschiedenis van de
Republiek en die van hun kolonistenstaatjes. 107 H e t was voor een deel aan de
aldus gemobiliseerde publieke opinie toe te schrijven, dat Engeland van zijn verzoek om uitlening afzag.' 08 (Minstens zo belangrijk was echter het afwijzende
standpunt dat Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolffenbüttel innam. Deze adviseur van Willem V vond verzwakking van de Nederlandse defensie onaanvaardbaar.) De Staten van Overijssel wapenden zich inmiddels tegen het risico dat in

t04 RAO, res R&S 16 december 1775; NNJ 1782, pp. 1015-1017. Zie brieven van Van der Capellen aan de regeringen van de Overijsselse hooitistcdcn over de Schotse Brigade in: Nationaal
Archief, Archief Van der Capellen, nr. 209.
105 De brochure verscheen onder de titel: 'Advi|s doorjohan Derk Baron van de Capellen Heer
van den Pol, Beschreven in de Ridderschap van Overyssel, Over het Verzoek van Zync Majesteit den Koning van Groot-Bnttannic (...)', zie voorts. F.A. van der Kemp, 'Capellen Regent', pp. j-izl; vgl SAD collectie Dumbar, nr. 23 met een kopie van een handschrifteditie.
Van der Capellen schreef zelf over de Schotse Brigade in 'Aan het Volk', pp 35-36, 48, 55-56.
106 De Beaufort (ed.), 1879, pp. 3-5, briefwisseling tussen Van der Capellen en zijn zwager Coenraad Willem Bentinck tot Werkeren, 15 en 16 januari 1776; ibidem, pp 5-9, brief van Gosewijn Erkelens aan Van der Capellen, 22 juli 1777; Vaderlandsche Historie 1, 1788, pp 55-58
Zie ook: Ilartong, igSi.p III Een ondersteunend pamflet met een overzicht van de argumentatie pro het standpunt van Van der Capellen is. 'Vrye Gedachten ( )' ('s-Gravenhage,
1775)
107 Brieven van hunne excellenties (. ) Jonathan Trumbull (...), 1781, Van Wijk, 1921, pp 61-62
De brief van Trumbull werd ook opgenomen in een bundel stukken over recente Amerikaanse politiek die Ilerdingh te Leiden in 1781 uitgaf, zie hierover. 'Boekzaal der geleerde
waereld', 136 (mei 1782) pp. 535-543
108 Colenbrander, 1897, ρ 117, De Jong, 1921, pp 201-209; Geyl, 1947, pp. 26-27, idem, 1959,
pp.124-126·, Romein, 1976, ρ 551; Schulte Nordholt, 1979, pp 30-32
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toekomst opnieuw in hun vergadering gesproken woorden zouden uitlekken:
stelden de 'Secrete capsc' in, het 'vat' (geheime dossier) waarnaar vertrouwelijzaken na afloop van een bespreking konden worden verwezen, anders gezegd:
doofpot.

4J.3

Consequenties van de Vierde Engelse Oorlog, de onafljankelijkheid en
de erkenning van de Verenigde Staten

H e t debat over de Schotse Brigade had duidelijk gemaakt dat in de Noordelijke
Nederlanden veel sympathie bestond voor de Britse koloniën in Noord-Amerika.
Burgers van de Verenigde Provinciën voelden zich verwant met het streven van
Amerikaanse kolonisten naar onafhankelijkheid. 109
Als afgevaardigde van de Verenigde Staten kwam J o h n Adams in 1780 vanuit
zijn standplaats Parijs naar de Republiek. Zijn opdracht was om meer dan de al
beschikbaar gestelde gelden aan te trekken en een verbond met de Republiek tot
stand te brengen. Dat Adams succes boekte had hij te danken aan de waardering
in de Republiek voor de Amerikaanse zaak." 0 Zijn komst naar de Verenigde N e derlanden viel samen met een conflict tussen de Amerikaanse koloniën met
Frankrijk en Spanje enerzijds en Engeland anderzijds. Stadhouder Willem V
bleef Engeland traditiegetrouw beschouwen als natuurlijke bondgenoot, maar in
dat standpunt zag hij zich gedwarsboomd door de Hollandse handelselite, de

109 Zie voor de politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten § 3 3, voor de grond- of mensenrechten voor c.q. in de constitutie van de kolomstcnstaatjeb en in de federale constitutie
§ 3.4. Illustratief voor de belangstelling voor de Amerikaanse kolomen in de Nederlanden is
dat de 'Regelen voor zeker vast gezelschap van achtbare lieden te Philadelphia' (kenneli)k
een herensociëteit waar gedebatteerd werd over actuele en wetenschappelijke onderwerpen)
bewaard bleef in. SAD collectie Dumbar, nr. 23 Een bespreking van de relaties tussen Amerika en de Republiek in de eerste ]aren geeft Van Wijk, 1921. Een ander symptoom voor deze belangstelling vormt de breedsprakige behandeling van recente literatuur over de Verenigde Staten in net maandblad 'Boekzaal der geleerde waereld' Zo verschenen m dit blad in
1778 en 1779 besprekingen van het werk van w Robertson, 'Opperste [hier ontbreekt het
substantief] der Edenburgschc Hooge Schoole en 's Konmgs Geschiedschryvcr van Schotland' De 'Boekzaal' wees op de actualiteit van deze publicaties, maar de inhoud daarvan beperkte zich hoofdzakelijk tot topografie en geschiedenis van Zuid-Amcrika tot ongeveer
1500 Van veel meer belang voor de politieke ontwikkeling aan gene zijde van de Atlantische
Oceaan waren de brieven over de constitutie en de wetten van de VS van John Adams (Amsterdam, W Holtrop, 178c), besproken in 'Boekzaal', 142 (april 1786), pp. 366-374. Belangstellenden in geschiedenis, geografie, plant- en dierkunde konden kennis nemen van 'Brieven van eencn Amerikaanschen landman van Carlisle in Pennsylvamen' (Leiden, Herding,
1784), dat zich fel verzette tegen slavernij, zie: 'Boekzaal', 141 (november 1784), pp 586-594.
110 De openbare mening m de Nederlanden stond onder invloed van een gestage stroom pamfletten, zie b.v.: liet Engelse en Amencaanschc kaartspel, 1778; Missieve van een Amsterdamsch koopman, 1778, Samenspraak (...) tusschen prins Willem I en den generaal Montgommery, 1778; Nieuwe spiegel der jeugd, 1779; Memorie wegens het commercicele belang,
1781; Van der Kemp, 1781. Deze auteur, doopsgezind predikant te Leiden, was een leerling
van Van der Marck en een vriend van Van der Capellen en van John Adams Zie over Van
der Kemp. Fairchild, 1903, Schulte Nordholt, 1979, pp 85-93, 105-112 , 126-131, alsmede
Klein, 1995, pp 87-88, 114. Zie over Adams ook: Te Brake, 1977, pp. 34-36; Pole, 1981, pp.
192, 197, 205-207, 212-214; Wood, 1993, pp. 567-592; Klein, 1995, pp. 97, 119, 157. Zie over
Franklin voorts· Schama, 1981, p. 56, Pole, 1981, pp 199, 205-206.
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grote koopstad Amsterdam voorop, die het tijd vond worden te gaan verdienen,
nu concurrent Engeland vanaf 1778 oorlog tegen Frankrijk moest voeren." 1
Inmiddels leverde die oorlog wel de nodige ongemakken voor de Republiek
op. Zakenlieden wendden zich tot de Raad van State met de klacht, dat hun
vrachtschepen in de schermutselingen op zee niet veilig waren. Ter bescherming
van hun negotie bracht de Republiek 32 oorlogsschepen in de vaart met achtduizend opvarenden. De Deventer meente kon niet anders dan instemmen met betaling van het Overijsselse deel in de kosten van in totaal vier miljoen gulden." 2
In de straten van Deventer verschenen ronselaars die jongemannen 'bij trommelslag' opriepen om dienst te nemen bij de marine." 3
Dat Engeland de Republiek op 20 december 1780 toch vrij verrassend de
oorlog (in het spraakgebruik van de Republiek de Vierde Engelse Oorlog, 17801784) verklaarde" 4 kwam door de toetreding van Nederland tot het 'Verbond van
Gewapende Neutraliteit' een project van Catharina de Grote ('Booze Trijn'
noemde Van der Capellen haar in zijn brieven)." 5 Dit verbond wilde de neutrale
zeevarende mogendheden verenigen tegen aanslagen van de oorlogvoerenden en
was in de praktijk met name gericht tegen Engeland." 6 De Deventer stadsregering debatteerde over het verbond op 25 oktober 1780. De gezworen gemeente
stemde in met de deelname aan de oorlog door de Republiek." 7 De gevolgen van
de oorlog waren dramatisch. Na een maand waren er al zo'n tweehonderd Nederlandse koopvaardijschepen opgebracht. Engeland nam de koloniën in bezit,
voor zover ze niet 'ter bescherming' door Frankrijk werden bezet, wat ongeveer
op hetzelfde neerkwam. Een vloot om handel en koloniën te beschermen had de
Republiek nauwelijks meer. Nu wreekte zich op pijnlijke wijze het jarenlange
getouwtrek tussen de gewesten over de militaire prioriteiten: herstel van de vloot
of uitbreiding van het leger. In de concordaten valt te lezen, hoe de magistraat
en de meente van Deventer aan de hand van de missiven van de Staten-Generaal
en de rapporten van de Raad van State hun zorgen hierover uitspraken. Zij
vreesden een directe Britse aanval op het grondgebied van de Unie. Alle oorlogsschepen moesten worden geëquipeerd en de daarvoor noodzakelijke miljoenen
moesten volgens de meente zonder uitstel worden uitgegeven." 8
m
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Geyl, 1959, pp 126-131
S A D c o n c o r d a a t 23 n o v e m b e r 1778, res. S&R 11, 13 en 17 maart, 6 juli, 25 s e p t e m b e r en 13
d e c e m b e r 1780
SAD res S&R ή juli, 25 september en 13 december 1780.
Zie voor h e t voorspel van de Vierde Kngelse Oorlog: Geyl, 1959, pp. 120-124 e n o v e r h e t
verloop daarvan: ibidem, pp. 135-143
D u k e s , 1981, p p 181-191 Van der Capellen schreef over de keizerin van Rusland i n ' A a n het
Volk', p p . 60-61
Geyl, 1959, p p 131-135, T e Brake, 1977, pp 27-29, 33, M o o r m a n van Kappen, 1997A, p p 717718.
S A D res. S&R 18 april en concordaat 25 oktober 1780, Gosses-Japikse, 1947, p p 685-692.
S A D concordaat 11 januari 1781, Geyl, 1947, pp 35-43. D e 'equipage' (vergroting van de vloot)
was een stokpaardje van de zeegewcsten en v o r m d e de tegenhanger van de 'augmentatie'
(versterking van h e t leger) waar de landprovincies naar streefden. Zie voor een brief ( D e n
Bosch, 4 s e p t e m b e r 1773) van Brunswijk aan W i l l e m V betreffende het s t a n d p u n t van J . D .
van der Capellen ter zake (die in h e t belang van de Republiek als geheel de 'equipage' priori
teit gaf), afgedrukt in: K r a m e r I, 1910, pp 308-309, lettre C L X X I I I , 1 O o k de 'augmentatic' zou in het D e v e n t e r stadhuis aan de orde k o m e n . In de vergadering van de 'Perpetueele

De kritiek op de slechte staat van de vloot kwam echter niet neer op de regenten
die dit militaire debat eindeloos hadden gerekt, maar op het hoofd van de opperbevelhebber, stadhouder Willem V. Behalve nalatigheid in het verleden werd
hem 'inactiviteit' verweten toen de oorlog eenmaal was uitgebroken. Ook de zogenaamde overwinning bij de Doggersbank op 5 augustus 1781 van schout-bijnacht Johan Arnold Zoutman op een Engels eskader - een onbesliste schermutseling die op één lijn werd gesteld met de grootste triomfen van T r o m p en De
Ruyter - kon de positie van de prins niet meer redden. T o t overmaat van ramp
werd Willem V in de winter van 1781 op 1782 ook nog geconfronteerd met een
eis van keizer Jozef II van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie in diens
hoedanigheid van erfheer van de Zuidelijke (Oostenrijkse) Nederlanden. Jozef
eiste de opheffing van de Staatse garnizoenen in de barrièresteden in de Oostenrijkse Nederlanden, omdat die gezien de Frans-Oostenrijkse vriendschap overbodig zouden zijn. De Staten-Generaal gaven aan die eis gehoor." 9
De Vierde Engelse Oorlog verliep voor de Republiek ongunstig. De gewesten waren nauwelijks in staat, de verhoogde bijdragen voor de oorlogskas en de
lasten van de daarvoor gesloten geldleningen te dragen. Klachten daarover waren
niet van de lucht en belastingverhoging was noodzakelijk. De Raad van State
bracht bovendien honderdduizend gulden bijeen 'tot soulagement en verkwikking van de Nederlandse gevangenen in Engeland'. 120 Te Deventer was de stemming uitgesproken anti-Brits.
De oorlogssituatie versterkte de sympathie voor de Amerikaanse koloniën in
de Nederlanden. Op 28 en 30 maart 1782 verklaarden schepenen en raad van Deventer, dat zij er via de Overijsselse Landdag bij de generaliteit op zouden aandringen:
'De dertien vereenigde Provinciën van Noord Amerika te verklaren voor eenen vri]cn
en onafhanglijken staat, om den heer Adams onmiddellijk te erkennen als gevolmagtigde minister van 't congres der opgemeldc dertien vereenigde provinciën, en om hierna
mede ten eersten met weigern heere Adams over een tractaat van vriendschap en onderlinge commercie in onderhandeling te treden.'

Veel andere stedelijke regeringen deden vergelijkbare uitspraken. De Gezworen
Gemeente reageerde hierop met te stellen: 'dat haer deese propositie van Schepenen en Raad ten hoogste aengenaem zij', temeer omdat de burgerij122 daarover
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Commissie' van 16 november 1784 deelde mr A. Persoon als 'senior van de Polstraat' mee,
dat de 'Gecommitteerden' van de burgen) aan meente en magistraat gelijkluidende rekesten
hadden aangeboden. Daarin drongen deze aan op het versterken van fronticrcn en fortificaticn' en het mogelijk maken van inundation om 70, in combinatie met burgerbewapening, de
verwaarloosde defensie van Overijssel weer op peil te brengen. Zie. SAD Rep. II, nr. 128,
vergadering van 'Perpetucele Commissie' van 16 november 1784
Israel II, 1996, ρ 1232
Zie b.v. SAD concordaten 28 maart en 13 april 1782, resp. concordaat 13 april 1782.
SAD res. S&R 30 maart 1782.
Niet bekend is, wie achter 'de burgerij' stond en het initiatief tot de petitie heeft genomen
Te Brake, 1989, p. 80, veronderstelt invloed van de 'OEconomische Tak' (hetgeen mogelijk
is, vgl. NNJ 1782, pp 630-632) of van het plaatselijk departement van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen (hetgeen met mogelijk is omdat deze vereniging eerst in 1797 werd op-»
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een adres {met overigens slechts 66 handtekeningen] aan de magistraat had ge
richt. De meente wenste dat de ijver van schepenen en raad met succes zou wor
den bekroond.123
Ook op andere wijze kwam steun uit Deventer voor de Amerikaanse zaak.
Op ι mei 1782 publiceerden de Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken een Ameri
kaanse emissie van 4 à 5 miljoen tegen 5%. De Deventer menisten belegden een
deel van hun predikantsfonds in deze lening. Ook later zou Deventer doopsgezind geld via Amsterdamse (eveneens doopsgezinde) bankiershuizen naar Amerika gaan.12''
Op 5 april 1782 erkenden de Overijsselse Staten John Adams als ambassadeur
van de Verenigde Staten in de Republiek12' en vier dagen later volgde de erkenning door de Staten-Generaal, die Adams geloofsbrieven in ontvangst namen.'26
Op 13 mei 1782 stemde de meente van harte in met de wapenstilstand, waarover
de Staten van Holland en Westfriesland haar hadden geïnformeerd. Dezelfde
vergadering boog zich over de schets van een 'Tractaat van Vriendschap en
commercie' met de Verenigde Staten, dat John Adams aan de Staten-Generaal
had aangereikt. De heren van de meente stelden dat het
'met dan allcrheilsaemst en voordeligst voor de commercie en het belang van de staat
in het algemeen en van iedere burger in 't bijzonder kan worden beschouwt (.. dat) een
tractaat hoe te eerder hoe beter te sluijten'.127

Een aankondiging van een komende vrede, op voorstel van de keizerin van Rusland, volgde een week later. Als tweede mogendheid na Frankrijk had de Republiek de Verenigde Staten erkend. Op 7 oktober sloot zij een verdrag van vriendschap en handel met de nieuwe staat.128 De eerste gezant van de Republiek in
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gericht) Beide organisaties komen in § 8 2 nader aan de orde. Zie voor het Deventer rekest:
NNJ 1782, pp. 1515-1523, voor een Zwols rekest, ibidem, pp 408-412, voor een Kampens rekest· ibidem, pp 622-627, 1278-1282.
S A D c o n c o r d a t e n en res. S&R 28 en 30 maart 1782 Vgl. N N J 1782, p p . 628-630 De integrale tekst is o p g e n o m e n in. Egte Stukken, 1783, p . 7 Vgl. ook: T e Brake, 1977, pp. 35-36
O o k in Zwolle werd e e n petitie g e t e k e n d om de Amerikaanse staatjes te erkennen, maar
daar tekenden welgestelde zakenlieden een ander adres dan de rest van het volk, zie: Lettinga, 1984, p p . 50-51 Vgl. voorts· H a r d e n b r o e k I I I , 1910, p . 420
Rademaker, 1988, p . 129 D e z e financiering k a n m e d e w o r d e n gezien als blijk van meniste
b e t r o k k e n h e i d bij de Amerikaanse belangen D i e b e t r o k k e n h e i d werd overigens mede ingegeven door economisch eigenbelang. Zie. De J o n g , 1921, p p . 467-468; Van Wijk, 1921, pp 34. E e n overzicht van particulieren die bereid waren o m de Verenigde Staten geld uit te lenen in· D e Beaufort (ed.), 1879, p . 588 Behalve J o a n D e r k van de Capellen en enkele van zijn
familieleden staan op de lijst onder meer b e k e n d e m e t D e v e n t e r verbonden P a t r i o t t e n als
G e r h a r d D u m b a r , H e n d r i k Budde, Simon de Vries en W y b o Fijnje. J o a n Derk bekostigde
zijn participatie uit de nalatenschap van zijn s c h o o n m o e d e r . Vooral vanaf 1792 zou N e d e r lands kapitaal m grote omvang worden teruggetrokken uit hngeland en uitgeleend aan A m e rika.
R A O , res. R&S 5 april 1782
N N J , 1782, p p . 458-459; D e J o n g , 1921, ρ 468; V a n Wijk, 1921, p p 161-165, H a r d e n b r o e k I I I ,
1910, p p 439-440; Schutte, 1983, pp. 692-693 Adams had teksten van de constituties van de
Amerikaanse kolonistenstaatjes m zijn bagage D i e zouden e e n leerzame lectuur v o r m e n
voor Patriotten; zie. D e W i t , 1974, ρ 157.
S A D concordaat 13 mei 1782, vgl. S A D res. S&R 13 mei en 11 en 13 november 1782
S A D concordaat 24 juni 1782, N N J , 1782, p p 1161-1180, m e t de tekst van h e t traktaat; Co
lenbrander, 1897, p p . 130-132, 228-230, Geyl, 1947, ρ 6 o . D e drost van Salland en andere le->

Amerika werd mr. Pieter Johan van Berckel, die in het voorjaar van 1783 met het
schip de 'Overijssel' naar zijn standplaats vertrok. In zijn gezelschap reisde de
eerste Nederlandse toerist naar de Verenigde Staten: Carel de Vos van Steenwijk, die zich later als Patriot zou onderscheiden.' 2 ''
De onderhandelingen over de vrede zouden nog meer dan een jaar duren. In
die onderhandelingen isoleerden de Verenigde Nederlanden zich van hun Amerikaanse bondgenoten, omdat zij niet wilden deelnemen aan de Parijse prcliminairen van de Vrede van Versailles (tussen Engeland enerzijds en de Verenigde
Staten, Frankrijk en Spanje anderzijds).13° De traditionele neutraliteitspolitiek
van de Nederlanden was voorbij en de Verenigde Provinciën zouden worden
meegesleept in de krachtmetingen tussen hun machtige buurlanden. Op 15 september 1783 legden schepenen en raad de meente de vredesplannen voor. De heren waren er niet tevreden over, maar iets anders dan akkoord gaan konden ze
niet.' 3 ' O p 7 juni 1784 stemden schepenen en raad en de gezworen gemeente van
Deventer bij concordaat met het 'tractaat van vrede' in; vier dagen later volgde
de Overijsselse Landdag met een overeenkomstig besluit. 1 ' 2 Toen later die zomer
de magistraat de gemeenslieden samenriep ter bespreking van een voorstel voor
een alliantie met Frankrijk,' 33 gaven schepenen en raad uiting aan hun gevoelens.
Niet alleen verfoeiden zij Engeland, maar zij beschreven Frankrijk als het land
dat 'aan het lieve Vaderland de grootste en weezenlijkste diensten heeft beweezen' tijdens de recente oorlog.' 34
Het economisch leven van de Republiek had bovendien een gevoelige knauw
opgelopen. Voor de binnenlandse politiek betekende de oorlog een verscherping
van tegenstellingen tussen enerzijds de (pro-Engelse) erfstadhouder en zijn partijgangers en anderzijds (pro-Franse en pro-Amerikaanse) Patriotten en hun
geestverwanten, onder wie de Amsterdamse handelselite.'" H e t ideële en het
commerciële element kwamen hier samen. Niet voor niets had de Deventer
den van de gewestelijke financiële commissie deelden de erkenning van de Verenigde Staten
mee op de Landdag van 29 oktober 1782. Zie RAO, res R&S 29 oktober 1782 Zie voor het
overleg tussen de hoofdsteden SAD Rep. I, nr 18B, Bcsoignes van de drie steden, fol 2vo
De Deventer gedelegeerden naar de Landdag konden dit heuBeli)ke nieuws melden in de
vergadering van meente en magistraat van 13 november 1782 Zie SAD concordaat 13 november 1782 Vgl Klein, 1995, p. 119.
129 Zie over Carel de Vos van Steenwijk t o t Dikmnge, I l o g e n h o f en Havixhorst (1759-1830), lid
van de ridderschap van D r e n t e (1783), r e n t m e e s t e r der domeinen in het landschap (Drente):
M e n s e m a I I I , 1993, nr. 816, pp. 690-691 (als onderdeel van de vermelding van zijn vader; Carel had geen zitting in de Overijsselse ridderschap). Zie voorts. D e V o s van Steenwijk, 1975,
m e t op p p . 27-29 een beeld van Carels uitvoerige reisjournaal, gepubliceerd onder de titel.
'Een grand tour naar de nieuwe Republiek' (De Vos van Steenwijk, 1999) ( W . P h . te Brake,
ed.).
130 Gosscs-Japikse, 1947, p. 691.

131 SAD concordaat 15 september 1783 ter voorbereiding van de Landdag van de negentiende
van die maand.
132

SAD concordaat 7 juni 1784, R A O , res. R&S n juni 1784. D e besluitvorming in de Staten
verliep uitermate moeizaam o m d a t juist in die tijd de strijd over de overstemmingkwcstie op
zijn h o o g t e p u n t was.
133 Al eerder was hierover gesproken bij SAD concordaten van 31 o k t o b e r en 13 november 1782
134 SAD concordaat 30 augustus 1784, R A O , res. R&S 6 s e p t e m b e r 1784. Vgl. ook concordaat
28 november 1785 inzake het later traktaat van defensieve alliantie tussen de Republiek en
Frankrijk, gesloten op 13 november 1785.
135 D e W i t . 1980, pp 113-118; T e Brake, 1989, pp 40-43,47,53
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stadsregering beide in één adem genoemd. In later jaren zou het ideële element
worden uitgewerkt door Gerhard Dumbar, die over de Amerikaanse constitutie
een standaardwerk publiceerde.' 36
De meningsvorming over de Amerikaanse zaak was sterk beïnvloed door
Van der Capellen. Met zijn duidelijke stellingname had hij tegenstellingen verscherpt die nog bedekt lagen, een scheiding van de geesten bewerkstelligd en
daarmee het conflict tussen Prinsgezinden en Patriotten gestimuleerd. Aanvankelijk was die strijd nog niet zo duidelijk omlijnd, maar de vage partijschappen
namen in de jaren tachtig scherpe contouren aan.'37

4.4

De beweging van de Patriotten

Velen van degenen die zich betrokken voelden bij de hiervoor geschetste ontwikkelingen noemden zich 'Patriotten'. Patriotten kunnen in de filologische betekenis van het woord worden omschreven als 'beminnaars van het vaderland'. In
verschillende tijden was dit de benaming van politieke stromingen die zich als de
ware verdedigers van het welzijn van het land beschouwden, zodat de historische
betekenis van het woord pas door de concrete omstandigheden inhoud krijgt. In
de tweede helft van de 16 <: eeuw kwam het begrip uit het Frans in de Nederlandse taal terecht. Al tijdens de Opstand sierden zich aanhangers van Willem van
Oranje met deze titel en wezen ze daarmee op hun strijd tegen hun erfheer.' 38
Nog in 1747, toen de Fransen over de grenzen van de Republiek waren getrokken, hadden ook Oranjegezinden zich 'Patriot' genoemd. Daarna werd die term
echter geleidelijk steeds meer van toepassing op allen die 'republikeins' waren,
allen die zich keerden tegen het stadhouderlijk bewind en vóór politieke rechten
voor de middengroepen. De Franse gezant Louis-Auguste-Augustin comte
d'Affry (1713-1793)'39 had in 1756 als eerste de anti-Orangistische regenten als 'Patriotten' bestempeld' 40 . Als geuzennaam namen de Patriotten die van 'Kezen'
136 Zie over D u m b a r s studie over Amerika § 6.2.2
137 Schulte Nordholt, 1984, p . 100; Thecuwcn, 2002, p p 312-313
138 Zie: Woordenboek der Nederlandsche Taal, Twaalfde deel, Eerste stuk ('sGravenhage/Leiden, 1931), kol 804-810; Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse
taal (Utrecht/Antwerpen, 1992) (12de dr), deel 2, ρ 2242, Grote Winkler Prins Encyclopedie
(Amsterdam/Antwerpen, 1992) (9de dr), deel 18, ρ 258; Colenbrander, 1897, pp 186-187;
Gosses-Japikse, 1947, ρ 679; De Wit, 1974, pp. 23-24, idem, 1978, pp. 10-14; idem, 1980, p. 113,
Te Brake, 1990, ρ 353; Velema, 1993, pp. 154-163; Van Sas, 1999, pp 278, 283-288 Omschrij
vingen uit de 18de eeuw van 'Patriottisme' worden gegeven in: Jansen, 1987A, p. 71.
139 Schutte, 1983, p. 28
140 De Vries, 1979, pp. 24-28, vgl. ook: Kossmann, 1976, p. 45, De Bruin, 1987, ρ 423 Zie over
de oorsprong van de Patnottenbeweging verder: Fox, 1978, passim. Schama geeft de vol
gende omschrijving: 'Patriot, Title adopted by opponents of the Prince of Orange, usually
advocates of political reform, m the last quarter of the eighteenth century', 71e: Schama,
1977, p. XV. Zelf schreef'the Prince of Orange' over: 'les soidisant Patriotes', en wel in een
brief van 14 mei 1783 van Willem V aan S V.G.L. van Heiden Hompesch, in. KHA A 31-222
III Een voorbeeld van het gebruik van de begrippen 'Prinsgezind' en 'Patriot' vóór de Patriottentijd geeft het pamflet: 'Den Hollandschen Patriot (. )' (Huisarchief Twickel, nr.
701). Dit Prinsgezinde geschrift noemt 'Pnnceluiden' uitsluitend de leden en het personeel
van de stadhouderlijke nofhouding Ieder ander die het beste met de Unie voorheeft heet
hier 'Patriot'- 'Invoegen dat de Prins van Oranje, allesints, ten aanzien van onze Regering,
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aan. Deze aanduiding was afkomstig van de keeshond. De Patriotten verweten
namelijk hun tegenstanders de Prinsgezinden dat deze hondentrouw aan de
Oranjes belangrijker vonden dan persoonlijke capaciteiten. De kleine keeshond
genoot de reputatie dat hij tegen grotere soortgenoten durfde te keffen. Voor
wat betreft de jaren tachtig van de i8âc eeuw wordt de tegenstelling Prinsgezind
versus Patriot soms omschreven als status quo-conservatief versus herstelconservatief. Het bezwaar van een dergelijke weinig heldere etikettering is echter de ontkenning van het eigene van de Patriotten. 141
H e t uiterst gevarieerde gezelschap van de Patriotten kan een monsterverbond of een gelegenheidscoalitie worden genoemd.' 42 Belangrijke groeperingen
waren in de landgewesten antistadhouderlijke regenten van stemhebbende steden, die terug verlangden naar de situatie van de stadhouderloze tijdperken, en
democratisch gezinden, die waren gekant tegen de besloten regeringscolleges en
de door deze gevoerde politiek. Laatstgenoemden maakten zich sterk voor - wat
men tegenwoordig noemen zou - 'inspraak' en medebeslissingsrecht via uit hun
midden gekozen representanten in de stedelijke regeringen. De achterliggende
gedachte was, dat dankzij de aanwijzing van althans een deel van de gewestelijke
bestuurderen door de magistraten van de stemhebbende steden 'inspraak' en
medebeslissingsrecht op het hogere niveau van de gewestelijke Staten 'vanzelf
wel zouden volgen. Met het bestaande politieke bestel ontevredenen konden in
vele en uiteenlopende groeperingen worden aangetroffen. Een coalitie kwam tot
stand tussen allerlei politieke en religieuze categorieën malcontenten en overbrugde de socio-culturele kloof tussen stad en platteland. H e t zwaartepunt van
de beweging van de Patriotten kwam te liggen in Overijssel (de drie IJsselsteden
en grote delen van het platteland), Holland, Groningen en delen van Gelderland
(met name Arnhem, Zutphen, Elburg, H a t t e m en Harderwijk), alsmede in de
stad Utrecht.'""
W a t men gemeenschappelijk had was vaak divers en onvoorspelbaar en de
doelstellingen waarnaar betrokkenen streefden waren soms tegenstrijdig. H e t
verlichte denken was pluriform, de verlichte mens niet zelden inconsequent, en
beide bleken zonder problemen aan tijd en plaats aanpasbaar. Patriot zijn betekende veelal verschillende dingen voor verschillende mensen. Het was niet een
statisch maar een dynamisch begrip. Bovendien droeg het regionale, sociale, religieuze en intellectuele tegenstellingen in zich. W a t de Patriotten samenbond
was hun gemeenschappelijke afkeer van het stadhouderlijk bewind. W a t hen

zoo als die tegcnwoording is, moet geconsidereert worden, als een goed Patriot' (t.a ρ , p. 3)
De schrijver vervolgt met het omscnri)ven van de stadhouder als een 'Illuster Hooft (. ) wyl
een Stadhouder volgens het oudt zeggen, al zoo noodzakelyk is aen 't roer van de Regeering
als den stuurman aen 't roer een schip .
141 Gabriels, 1990, p. 190, Streng, 1997, p. 121, nt 153; idem, 2000, p. 104; Aerts, 1999, pp 27-34
142 Zie voor een algemeen beeld van de beweging van de Patriotten in de Republiek aan het
eind van de 18de eeuw deel 9 van de AGN (Bussum, 1980), met name: C.II.E. de Wit, Oud
en Modern. De Republiek 1780-1795, pp. 113-125;^ Hovy, Institutioneel onvermogen in de
18de eeuw, pp. 126-138. Zie voorts Geyl, 1947; idem, 1962, alsmede de in de literatuuropgaaf
vermelde werken van R R. Palmer en C.H.E de Wit.
143 Theeuwen, 2002, ρ 507
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verenigde was veel minder duidelijk. De 'democratische vleugel' ijverde voor door
gekozen representanten gevormde stadsregeringen en een bescheidener positie
van de stadhouder, de 'aristocratische vleugel' ging dat eigenlijk al veel te ver.
Soms speelden de tegenstelling Patriots-Prinsgezind bovendien geen enkele rol,
bijvoorbeeld wanneer economische belangen in het geding waren, soms stapte
men ogenschijnlijk gemakkelijk van het ene naar het andere kamp over. Lettinga's verzuchting: 'Het is niet eenvoudig aan te geven wat de Zwolse Patriotten
wilden en wie zij waren', is mutatis mutandis ook op hun Deventer geestverwanten van toepassing.' 44 Zo kon het gebeuren dat de jaren tachtig van de i8'J'' eeuw
tot de rumoerigste uit de Nederlandse geschiedenis gingen behoren.
Hoewel het zwaartepunt van de beweging van de Patriotten in delen van de
landgewesten was gelegen, waren hun geestverwanten ook elders in de Republiek
te vinden. De belangrijksten van hen waren antistadhouderlijke ofwel Staatsgezinde leden van stadsregeringen in de zeegewesten, met name in Holland. Niet
alleen was de Patriottenbeweging in de landgewesten intern aan te merken als
een monsterverbond, hetzelfde gold de coalitie van deze beweging met Hollandse regenten. Daarbij hadden laatstgenoemden de neiging te domineren. Voor een
welvarend Amsterdams regeringslid (een heerschap met internationale commerciële connecties dat zich lid waande van de imaginaire 'Respublica Literaria', de
'Republiek der Letteren" 45 ) was een kale landjonker uit Overijssel welkom om
zijn politieke standpunt te steunen, maar sociaal en vooral economisch vormde
laatstgenoemde geen partij voor eerstgenoemde.
De coalitie van de vooruitstrevende jonkers uit de buitengewesten en de
Hollandse stadsregenten vormde de kern van wat de tijdgenoot de 'vaderlandse
regenten' en de latere geschiedschrijvers ook de 'aristocratische Patriotten'
noemden.' 46 Vertegenwoordigers van deze 'vaderlandsche regenten' kwamen enkele malen op het niveau van de Unie bijeen om gezamenlijk een strategie af te
spreken en lokale activiteiten te bundelen. Gerhard Dumbar uit Deventer behoorde tot de gewaardeerde deelnemers aan dergelijke samenkomsten.' 47 Dat
Patriotten en hun geestverwanten over de grenzen van de gewesten heen met
elkaar samenwerkten, is één van de bewijzen, dat zij meer betekenden dan een
reprise van de crises van de Plooierijen (1703) en van die van
ij^-ij^S.'4"

144
145
146
147

Lettinga, 1984, p. 49, vgl. ook: De Wit, 1965, pp 26, 36-38, idem, 1974, pp. 28-29.
Theeuwen, 2002, pp 61-62,
NNJ 1783, pp 577,1717
Zie over de vergaderingen van de 'vaderlandsche regenten' Colenbrandcr, 1899; Thccuwen,
2002, ρ 266. Over de soms moeizame relatie tussen de regenten in Holland, resp. die in
Gelderland en Overi|ssel: t a.p., p. 83 De werkelijke leider van de bijeenkomsten was vanaf
1785 Robert Jasper van der Capellen tot de Marsch (ibidem, p. 87), diens Overijsselse achterneef Joan Dcrk was, zolang hij leefde, altijd bij de vergaderingen aanwezig Ook zag men er
de geestverwant van laatstgenoemde m de Overijsselse ridderschap, Adolf Warner van Pallanot tot Zuthcm, drost van IJsselmuiden. Zie voor de aanwezigheid van Gerhard Dumbar
bij deze samenkomsten §§ 6 2.2 en 7.1. Zie over 'soorten' Patriotten'· § 4 4, alsmede· Heb
ben, 1980, bijlage 1, Jansen, 1987A, p. 72.
148 Gosses-Japikse, 1947, pp 657-658; Wertheim-Gijse Weenink, 1973; Wertheim en Wertheim-Gijse Weenink, 1976.
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De regenten, die afkomstig waren uit de adel en het patriciaat, gaven leiding aan
de burger- of democratische Patriotten, die een nog veel heterogener gezelschap
vormden.' 49 T o t hen behoorden intellectuelen, maar ook gezeten burgers, ambachtslieden en eigengeërfde landbouwers die buiten overheidsambten werden
gehouden, voormannen uit de kleine steden, godsdienstig achtergestelden (katholieken,' 50 dopers, lutheranen) en gereformeerden die ontevreden waren over
de rechtzinnige koers van hun kerk (vrijzinnigen, 'crypto-Remonstrantse' leden
van de Eglise Wallonne' 5 ' en leden van de Schotse Presbyteriaanse kerk te
Utrecht die Van der Capellen als student bezocht).' 12 Te Deventer speelden ook
de gilden een vooraanstaande rol. Daar zou echter in 1786 een einde aan komen.
Ook elders veranderde de samenstelling van de Patriotse coalitie soms, vooral
wanneer gevoelens van onvrede niet meer het belangrijkste bindmiddel vormden.
AI deze politiek monddode burgers (het was gebruikelijk te spreken over 'het
volk', maar daarmee bedoelde men alleen het eigen milieu; het werkelijke volk,
de vele bezitlozen, werd aangeduid met 'het grauw' of 'gepeupel', en dat telde op
geen enkele wijze mee),' 53 wilden zich emanciperen, zich los maken uit als drukkend ervaren politieke en bestuurlijke systemen. Zij verlangden (in tegenstelling
tot de meeste aristocratische Patriotten die vooral op de perioden met weinig
stadhouderlijke invloed in het verleden waren georiënteerd) voor de toekomst
naar gelijkheid van alle burgers voor de wet en, mede daaruit voortvloeiend, naar
godsdienstige tolerantie en medezeggenschap in het openbaar bestuur.' 54 Die
zeggenschap moesten ze in elke stad afzonderlijk, als ook ten plattelande, bevechten en hun succes of falen was dientengevolge zeer afhankelijk van de plaatselijke situatie. De Patriottenbeweging had dan ook in niet geringe mate een
lokaal karakter.' 55

149 Franken, 1984, p. 222.
150 Zie voor het aandeel van katholieken in de Patriottenbeweging; Van der Heijden, 1947, pp.
55-96, Van de Sande, 1988, pp. 112-121

151 Te Zutphen en te Zwolle waren Van der Capellcns lid van de Waalse gemeente, te Deventer
behoorden leden van Patriotse families als Dumbar, Bcsier, Schimmelpenninck en Van
Doorninck daartoe. In Amsterdam bezocht Rutger Jan Schimmelpenninck de (nog steeds
bestaande) Engelse kerk op het Begijnhof.
152

Zie voor het aandeel van hervormden en dissenters in de Patriottenbeweging: Van den Berg,
1988, pp. 122-133.
153 De voorstanders van de volkssoevereiniteit maakten met enkele duidelijke Latijnse begrippen onderscheid tussen populus (zij die het burgerrecht in een stedelijke gemeenschap bezaten) en plebs (het 'grauw' of'gemeen'). Zelfs Rousseau, die als auctor intellectualis wordt beschouwd van het m o d e r n e begrip van de volkssoevereiniteit, hanteerde dit verschil, evenals
trouwens Price, Wagenaar, Schimmelpenninck en Van der Capellen, die sprak over 'het gepeupel (..) eene handvol misnoegden of wangeesten' versus 'het aanzienlijk, het ecrwaaroig,
het ontzaglijk lighaam der N a t i e ; de eigenaars, de participanten der groote Maatschappij'
Zie resp § § 3.2.4, 3.2 8, 4.2.1, 4.2.2 en 5 2 1 Vgl. over het proletariaat· Shcher van Bath, 1977,
PP- 334. 369-390 Zie voorts: D e W i t , 1974, p p 247-248, Wcssels, 1984, ρ 131; Kossmann,
1987, p. 251, D e J o n g , 1921, ρ 495
154 V a n Wijnen, 1989, ρ 94.
155 Juist dit lokale karakter maakt h e t nodig, de Patriottenbeweging per stad en dorp te bestu
deren. Een goed voorbeeld daarvan biedt voor Overijssel de ' P a t n o t t e n b u n d e l ' met de prik
kelende o n d e r t i t e l : ' H e r s t e l , H e r v o r m i n g of B e h o u d ' ' , in V M O R G 99 (1984) Vgl. ook
Wertheim-Gijse W e e n i n k , 1973, pp 109-131; Franken, 1987, pp. 37-39; Hogenstijn, 1998, pp.
29-30 M e e r publicaties van regionale aard in. T e Brake, 1990, p. 353, nt 13.
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Samenwerking op bovengewestelijk niveau was niettemin geboden vanwege het
aldaar nagestreefde beperkte, maar samenhangende program. Dat handelde over
het waarborgen van de rechten van het volk, in het bijzonder tegen het absolutistische en militaristische karakter van het stadhouderschap en - tegelijkertijd met
de verheffing van de internationale positie van de Republiek - om de bescherming van de democratische ontwikkelingen van haar instellingen tegen ingrijpen
van buitenaf. Daartoe was vrijheid van drukpers noodzakelijk, evenals het tegengaan van machtsoverschrijding door de stadhouders en het recht van het volk om
zich te bewapenen en te verenigen en te vergaderen. In internationaal perspectief kwamen daarbij de erkenning van de Verenigde Staten en een verbond met
Frankrijk.' 56 Aanvullend speelden in Overijssel - en zeker ook te Deventer - de
kwesties van de drostendiensten, de overstemming in de Statenvergadering en de
positie van het Statenlid Van der Capellen mee. Al deze eisen (waarbij het 'herstel' van het recht op zelfbestuur van plaatselijke gemeenschappen in velerlei
vorm telkens terugkwam) beoogden een sfeer van vrijheid te scheppen waarin
ruimte voor democratisering ontstond. Een breuk met het verleden beoogden de
Patriotten echter zeker niet. Publicisten uit hun kring hechtten aan het benadrukken van de continuïteit. Zij presenteerden hun ideeën bijna zonder uitzondering als een terugkeer naar een geïdealiseerd verleden. Hun favoriete thema
van 'Grondwettige Herstelling' betrof terugkeer naar de aloude constitutie in
materiële zin, zoals die naar hun voorstelling geweest was. i r
Wie de Patriottenbeweging als politiek-cultureel verschijnsel bestudeert, ziet dat
haar auteurs veelal eclectisch te werk gingen. Ze gebruikten uit ideeën en stelsels
van 'verlichte' auteurs allerlei gedachten, denkbeelden en begrippen en combineerden die finalistisch tot betogen ter rechtvaardiging van wat zij politiek nodig
of wenselijk achtten. Het oude en het nieuwe, zo is vaak opgemerkt, liepen in de
jaren tachtig van de iS" - eeuw vaak op een ingewikkelde wijze door elkaar heen.
Dit verklaart waarom de periode enerzijds als verlengstuk van het Ancien Régime is beschouwd en anderzijds als een aanloop naar de latere, liberale democratie. Hedendaags inzicht heeft echter een eigen waardering van deze tijd gebracht. Juist in dit door elkaar lopen van oud en nieuw, in dit zoeken in, worstelen met en ontstijgen aan het eigen verleden ligt, in de woorden van S.R.E. Klein,
het specifieke karakter van de Patriottentijd. 1 ' In elk geval mag dat gelden voor
enkele vernieuwende gedachten die Patriotten aan de orde stelden. Zo moesten
de burgers de bron van gezag zijn en blijven, al stelden zij politieke representan156
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158
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Zie over het belang van de drukpersvrijheid b.v. het pamflet· D e vryheid der drukpers, onafscheidelyk verknogt aan de vryheid der Republiek, 1782 en het artikel Aanmerkingen over
de Missievc van het H o f van Holland aan heren Ed. G r o o t Mog. t o t beteugeling der Vryheid van den D r u k p e r s , in: ' D e Politieke Kruycr', dl. 1, 4 (1783), pp 27-34. ^ l c hierover
voorts D e J o n g , 1921, ρ 509; Velema, 1993, p p 76-80; tdem, 1999, p. 296; Theeuwcn, 2002,
pp 194-197·
D e Bruin, 1987, p. 424. Zie over de beoordeling van de ideologische positie van de N e d e r 
landse P a t r i o t t e n Wcsscls, 1988, passim Zie over h e t t h e m a ' G r o n d w e t t i g e Herstelling'.
Theeuwen, 2002, pp. 511-528
Klein, 1995, ρ 285; Franken, 1997, p p 128-130

ten aan. Vervolgens moest politiek meer openbaar worden. H e t doen en laten
van de stadhouders en de regenten moest voor de burgerij controleerbaar worden. Bij een grotere openbaarheid van bestuur paste vrijheid van drukpers. Tenslotte dienden de burgers van de Republiek betrokken te zijn bij het vaderland.
Burgercommissies en vooral -milities waren daar de uitdrukking van.1'9
De Nederlandse Patriottenbeweging stond onder invloed van de Verlichting"' 0 en (naar de inzichten van Palmer en de door hem geïnspireerde nieuwere
historici) van het tijdperk van de 'Atlantische democratische revolutie'. Haar
uitgangspunten en wereldbeeld tonen, zoals J.I. Israel schreef,' 6 ' veel verwantschap met de denkbeelden van mannen in alle delen van de westerse wereld die
verlangden naar ingrijpende hervormingen en volkssoevereiniteit, zij het wel in
een vorm die de veiligheid van bezit garandeerde en de bekwamen boven de massa stelde. Hun uitgangspunten vormden het natuurrecht van auteurs als Pufendorf en Wolff, de machtenscheiding van Montesquieu en het maatschappelijk
verdrag van Rousseau. Hun belangstelling voor de grondrechten ontleenden zij
aan Locke en Blackstone. Andere Anglo-Amerikaanse auteurs als Price, Priestley
en Paine boden hun de prille Verenigde Staten als hun grote voorbeeld.""2
Vanaf 1784 manifesteerde zich een radicalisering in de politieke verhoudingen in de Republiek en een jaar later trad een fase in die zelfs revolutionair genoemd kan worden.' 6 ' De 'vaderlandse regenten' hadden hun monsterverbond
inmiddels meer inhoud gegeven door vanaf 1783 periodieke bijeenkomsten in
Amsterdam te organiseren.' 64 In 1784 volgde een reeks van eveneens periodieke
ontmoetingen van vertegenwoordigers van plaatselijke exercitiegenootschappen
die te Utrecht werden gehouden."' 5 Dergelijke bovengewestelijke ontmoetingen
vormden een inspiratiebron voor (hierna te behandelen) publicaties die de be-

159 Klein, 1996, p p . 44-45
160 Zie § 3 1, a k m e d e · Buijnstcrs, 1991, pp 61-62. Zie over hetzelfde t h e m a bovendien- Schama,
1981, passim; Van Sas, 1999, pp 278-283 Zie over de Verlichting in Engeland resp Frankri|k
en de relatie van deze beweging met de Republiek: Porter, 1981, pp 1-18, resp Hampson,
pp 41-53 Een kritisch standpunt over de relatie tussen Verlichting en Patriottenbeweging
in- Van den Berg, 1988, pp. 132-133. De Verlichting droeg in de Republiek een gematigd en
door de religie g e t e m p e r d karakter. De Franse polarisatie tussen Verlichting en Christendom paste in de Republiek (en in Engeland) minder
161 Israel, 1996, ρ 1243
i62 Een bezwaar was wel, dat slechts weinig burgers van de Republiek de Engelse taal beheers
ten. Een uitzondering vormden echter P a t n o t s e leidsheden als R J . Schimmelpennmck (zie
§ 4.2.2), die het gedachtegoed van Engelstalige auteurs in zijn proefschrift verwerkte, J D
van der Capcllen (zie § 5.2.1), die Engelstalige publicaties in het N e d e r l a n d s vertaalde, en S.
de Vries (zie § 6.2.1) die met zijn jonge vrienden b o e k e n en tijdschriften uit de AngloAmerikaanse wereld besprak. G. D u m b a r (zie § 6.2.2) verwerkte veel d o o r hemzelf vertaalde
Amerikaanse literatuur in zijn politieke geschriften Zie voor de g e n o e m d e auteurs voorts §
3.2.
163 Geyl, 1959, p. 120.
164 Zie over deze zeer gemêleerd samengestelde groep die te A m s t e r d a m bijeenkwam: H a r t o g ,
1882, p p . 162-164; Colcnbrandcr, 1897, PP 2 74~ 2 77; Blok, 1914, ρ 576; Geyl, 1947, ρ 71; zie
over de leider van deze g r o e p , de A m s t e r d a m s e b u r g e m e e s t e r H e n r i k H o o f t Danielsz:
Klein, 1995, pp. 96, 251
165 Colenbrander, 1898, pp. 192-229. D e Bruin claimt voor de stad U t r e c h t zelfs de positie van
'het b r a n d p u n t van de Patriottenbeweging' (De Bruin, 1987, ρ 424) H i e r m e e doet hij echter
naar het oordeel van schrijver dezes t e k o r t aan de eveneens bijzondere plaats die Overijssel
in die tijd innam; zie ook: Van Hulzen, 1966, pp. 211-212; Theeuwen, 2002, pp 235-248.
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kendheid van het Patriotse gedachtegoed versterkten en die het gevoel van
saamhorigheid van de aanhangers van dat gedachtegoed stimuleerden.
De verscherpte politieke tegenstellingen bereikten in augustus 1786 een
nieuw hoogtepunt, toen Prinsgezinde troepen de Patriotsgezinde Veluwse stad
66
jes Elburg en Hattem bezetten.' De politieke verdeeldheid binnen de Repu
bliek was groot, maar werd - althans voorlopig - onderdrukt door de Pruisische
inval (1787) na de aanhouding door vrijkorporisten uit Gouda van prinses Wil
16
helmina bij wat werd genoemd Goejanverwellesluis. ' Dit abrupte einde van de
Patriottentijd kwam op een moment dat veel ontwikkelingen nog volop gaande
waren en nog geen vaste vormen hadden aangenomen. Deze omstandigheid ver
sterkt de complexiteit van de in die tijd elkaar bestrijdende bewegingen en be
moeilijkt het verkrijgen van een helder beeld.
Het veelzijdige en soms tegenstrijdige karakter van de beweging van de Pa
triotten, alsmede de daarmee gepaard gaande levensbeschouwelijke en politieke
diversiteit hebben steeds tot variaties in de beeldvorming over de Patriotten ge
leid. Dikwijls was daarbij sprake van een zekere geringschatting. De i8 de eeuw
werd immers, zeker in vergelijking met de i7de, niet geacht een tijdvak uit de ge
schiedenis van de Nederlanden te zijn waar men trots op kon terugzien. Hoepelrok en pruik stonden model voor het beeld van een periode van neergang van het
culturele en economische leven, van binnenlandse politieke twisten en het teloor
gaan van de eens zo glanzende internationale positie. Uiteindelijk zou zelfs aan
het bestaan van de Republiek als zelfstandige natie een einde komen. De Patri
otten waren deelgenoten in die ontwikkeling, misschien zelfs de oorzaak daar
van. Een aantrekkelijk voorbeeld vormden zij dan ook zeker niet.

166 Zie voor de gebeurtenissen op de Noord-Vcluwc in 1786: GA Zwolle, AAZ 01, 00353, Regis
ter van aantekeningen en bepalingen naar aanleiding van gebeurtenissen in Hattem, 1786,
Colcnbrander, 1899, pp. 81-84, Weststrate, 1903, met name pp. 187-214, 237-244, 344-346
(bijlagen 33a en b), Blok, 1914, pp. 607-608, 614, Geyl, 1947, pp. 141-142, idem, 1959, pp 169170, Wcrthcim-Gijsc Wcenink, 1973, pp. 136-142; De Wit, 1974, p. 74; Te Brake, 1977, pp.
71-72; Lettmga, 1984, pp 57-59; Streng, 1997, p. 417. Zie voor een Deventer reactie en het
vervolg daarop: NNJ 1786, pp 1181-1227 Een delegatie uit de regeringen van de Overijsselse
hoofdsteden had nog tevergeefs geprobeerd, de erfstadhouder te weerhouden van het i.e. in
zetten van troepen die ter repartitie van het gewest Gelderland stonden; zie: I.oosjcs 13,
1794, p. 40.
167 Eigenlijk vond de aanhouding plaats aan het riviertje de Vlist, tussen Schoonhoven en Haas
trecht in de polder Bonrepas, waarna de prinses en haar gezelschap werden vastgehouden in
de boerderij van kaasboer Adnaan Leeuwenhoek aan de Goejanverwellesluis (naast het
sluisje van Hekendorp); zie- Theeuwen, 2002, p. 554 Zie voor de slotfase van de Patriotten
tijd en de toen heersende politieke verdeeldheid· Colenbrander, 1897, pp VIII, 84-85; idem,
1898, pp. 126-132; idem, 1899, pp. 94-95, 225-226, 257-258; Blok, 1914, pp 621-630; Geyl, 1947,
pp 130-206; idem, 1959, ρ 178, De Wit, 1974, pp. 130-149; Kikkert, 1987, pp. 60-63; Van
Wijnen, 1987, pp. 8-17, 82-90; Te Brake, 1990, p. 356, Israel, 1996, pp. 1250-1251; LokinZwalve, 2001, pp. 292-293. De politieke ontwikkelingen in die tijd worden uitvoerig gedo
cumenteerd m. Verzameling van stukken betrekkelyk tot den extra ordinans Landdag (. .)
(1786). Deze bundel bevat de besluitvorming in de Overijsselse Staten, aangevuld met af
schriften van de briefwisseling tussen de Statencollcgcs in de onderscheidene gewesten. Zie
voor het (door grote verontwaardiging bepaalde) standpunt van de magistraat van Deventer
over het gebeurde te Hattem en Elburg de briefwisseling met de Staten-Generaal, de Staten
van Gelderland, de stadhouder, de hoofdsteden van Overijssel en de stadsregering van
Hattem, afgedrukt in: Verzameling van staats-stukken over het gebruik der militaire magt
(...), pp 142-169.
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Inmiddels is aan de geringschatting een einde gekomen. Daarvoor in de plaats is
begrip en zelfs waardering ontstaan. Een ongenuanceerd beeld van de i8 d t eeuw
als tijd van algemene achteruitgang is achterhaald. Hetzelfde geldt voor het idee,
dat de Franse en de Bataafse revoluties met al hun ellende het enige en onvermijdelijke resultaat zouden zijn van het vernieuwingsstreven in de decennia daarvóór. De i 8 ' e eeuw, zo wordt algemeen erkend, was een tijd waarin de moderne
westerse samenleving vorm begon te krijgen en dat proces ging onvermijdelijk
gepaard met verdeeldheid onder tijdgenoten, met onstuimige reacties en met
conflicten.
G J . Schutte schetst de consequenties van deze veranderde benadering voor
het beeld van de Nederlandse Patriotten als volgt:
'Vormen en gebruiken waren anders dan nu, het rationalistisch optimisme ongcbreidelder, maar veel idealen en strevingen zijn ook voor twintigste-eeuwers herkenbaar
Voor schaamte noch lacherigheid is dus nog plaats Zo ook met voor termen als goed
en fout, nationaal en onnationaal. Dat de patriotten, wanneer zi) streden 'voor vaderland en vrijheid' een eigen en verre van eensgezinde visie op deze begrippen vertolkten,
is wel duidelijk. Of die juist of onjuist was, laat zich moeilijk stellen: het ging in feite
om een geheel nieuwe begripsbepaling. Waar twee geheel verschillende denkwerelden
botsen, zijn dergelijke kwalificaties weinig ter zake; ook het latere succes van de ene
vormt geen reden tot verheffing boven de andere. Interessanter is de werking toch van
het veranderingsproces op zich, de effecten in de specifiek Nederlandse omgeving op
wat een onderdeel van een algemeen westerse omwenteling was, en omgekeerd.'

Een belangrijk wapen in de politieke strijd in de Republiek vormden vanouds
pamfletten. Vanaf ongeveer 1780 kwam daar een nieuw medium in de vorm van
de politieke opiniepers bij.' 69 In de zeer uitgebreide pamflettenliteratuur trekken
enkele geschriften bijzondere aandacht. H e t eerste daarvan was 'Grondwettige
Herstelling' (voluit: 'Grondwettige Herstelling van Nederlands staatswezen zo
voor het algemeen bondgenootschap als voor het bestuur van elke byzondere
provincie geschikt om het voornaam doelwit aan te toonen waar toe de poogingen van goede regenten en de requesten van vaderlandlievende burgers moeten
strekken'),' 70 voortgekomen uit het beraad van regenten te Amsterdam en waar168 Schutte, 1987, pp 189-190 Vgl voorts- Hartog, 1882, pp. 1-7; Colenbrander, 1897, pp. 1-4;
Kikkert, 1987, pp 34-36; Jansen, 1988, passim Palmer, 1959, geeft een breed beeld van de revolutiebewegingen in de westerse samenlevingen in zijn inleidend hoofdstuk 'The Age of the
Democratic Revolution', pp. 3-25
169 Sommige Prinsgezinden wezen de periodieken aan als oorzaak van politieke ellende. Zo
stelde luitenant-stadhouder en burgemeester mr. L G Rouse van Zwolle: 'dat dieselvc couranten oorsaak waeren van de meeste troubles en onenigheden in de provincie van Overijssel'. Hardenbroek IV, 1915, ρ 390 Zie voor de vele pamfletten b.v.. RAO, handschriften van
de VORG, nr 454, Overijsselse vlugschriften uit de Patriottentijd. Meer in het algemeen
over periodieken in de besproken periode: Jansen, 1987A, pp 253-272 en Kloek-Mijnhardt,
2001, pp. 77-78, 86-88; over pamfletten. Velema, 1999, ρ 291. Een nuttig overzicht van peri
odieken m de gehele 18de eeuw biedt de (anonieme) Lijst der geschriften van mr. W.P. Sautijn Kluit (1978).
170 Knuttel 20853, 21038, 21282. De term 'Grondwettige Herstelling' vormde niet alleen een
boektitel, maar werd ook, als een overkoepelend politiek programma, gebruikt om de poli
tieke eis tot erkenning van historisch bepaalde rechten op medezeggenschap door de bur
gers in het bestuur en van grondrechten kracht bij te zetten, inclusief het erkennen van de
->
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schijnlijk samengesteld door A.M. Cerisier en J . H . Swildens (hoewel ook Gerrit
Paape als auteur wordt genoemd). Dit werk droeg het karakter van een handboek, een gemeenschappelijk programma voor de verschillende groepen en individuen die in Patnotse richting werkzaam waren, regenten zowel als burgers. H e t
zou, zo was de bedoeling, uit drie delen moeten bestaan: een eerste deel over de
reconstructie van de Unie van Utrecht (verschenen in 1784, met m de 'Voorrede'
een hulde aan J . D . van der Capellen), een tweede waarin de herziening van de
Gelderse en Hollandse constituties werd uitgewerkt (1786) en een derde, dat de
constituties van de andere provincies had moeten behandelen (maar dat na de
gebeurtenissen in 1787 niet meer kon verschijnen). 'Grondwettige Herstelling'
was het enige werk dat vóór 1787 de staatkundige denkbeelden van de Patriotten
in een systematische vorm ontwikkelde. H e t baseerde zich, vanuit een geïdealiseerd democratisch verleden, op het uitgangspunt van de volkssoevereiniteit,
gebruikte in politiek opzicht radicale taal (over een beslissende deelname van het
volk in de politieke wilsvorming), maar beoogde tegelijkertijd de maatschappelijke (standen)structuur niet fundamenteel aan te tasten.
Het beknopte en in overwegend historisch-juridische zin geformuleerde uitgangspunt van 'Grondwettige Herstelling' vormde de premisse, dat het staatsbestel van de Republiek een democratische basis kende (waarbij 'democratisch' in
de geest van de tijd moest worden begrepen in een politiek en sociaal beperkte
zin). Doel van de uitgave was het herstel van de oorspronkelijke 'grondwetten' in
de betekenis van constituties in materiële zin van de onderscheidene gewesten
ten nadele van de macht van de stadhouder. Deze bewijsvoering had een tweeledige strekking. Enerzijds voerden de schrijvers bewijsmateriaal aan uit de staatsrechtelijke geschiedenis van de Noordelijke Nederlanden waaruit moest blijken,
dat daar nimmer een monarchale of aristocratische soevereiniteit was erkend,
maar dat de volkswil in veel gevallen als rechtsgrond voor de uitoefening van
overheidsrechten werd aanvaard. Anderzijds keerde de argumentatie zich polemisch tegen historische figuren en gebeurtenissen die contradictoir bewijsmateriaal opleverden, zoals de positie van de stadhouder, de oligarchische tendenties
in regentenkringen en de werking van de gewestelijke regeringsreglementen. Deze drie laatste aspecten waren ook te Deventer actueel en keerden daar terug in
de politieke debatten en in het concept-regeringsreglement.' 7 '
Een tweede uitgave, de 'Acte van Verbintenis', vormde de vrucht van de samenwerking tussen de voormannen van de exercitiekorpsen uit grote delen van
de Republiek, tijdens hun derde samenkomst op 15 juni 1785 te Utrecht. Zij stelrechten van de kleine stadjes in Twente, 71e over dit laatste thema Racer, V, 1786; vgl
voorts: NNJ 1784, 1901-1908, Geyl, 1947, pp 113-136; De Wit, 1971, p. 35, Klein, 1995, pp
244, 252-258, Kloek-Mijnhardt, 2001, p. 37, overj H Swildens I.eeb, 1973, pp. no, 184-185,
195-196; De Wit, 1974, pp 24-25, Van Ilimbergen, 1979, pp 27-28; Kloek-Mi]nhardt, 2001,
pp 184-185.
171 De Vries, i960, pp 247-249, gevolgd door een uiteenzetting over de Patnotse leer van het
gezag, gebaseerd op 'Grondwettige Herstelling' op pp. 249-265 Vgl De Wit, 1965, pp. 36-38,
idem, 1974, ρ 62, idem, 1978, pp 10, 12-49, Schutte, 1979, pp. 207-210 Zie over de doorwer
king van de voor Deventer relevante thema's· in met name het stedeli]k conceptregeringsrcglemcnt § 7 3 en bijlage 6.
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den, dat de onafhankelijkheid van de Republiek en de vrijheid van de ingezetenen werd bedreigd: niet zozeer door een machtig vorst, maar door de woelingen
van de stadhouderlijke partij en een daarmee verbonden 'Aristocratische Cabale'.
Oproerige bewegingen (lees: Prinsgezinden) wilden de stadhouder meer macht
toekennen. De vrijkorporisten wilden op basis van de Unie van Utrecht en de
'Republicaansche constitutie' de gewesten van hun inwoning verdedigen, ingeslopen en verouderde misbruiken wegnemen en verdonkerde burgerrechten herstellen. H e t volk, de regenten en de stadhouder wilden zij overeenkomstig de
constitutie van elk van de gewesten verdedigen 'en onderling in liefen leed eene
gemeene zaak [...] maken'. Daartoe sloten zij (in nogal abstracte bewoordingen)
'een plechtige constitutionele verbintenis tot handhaving der vrijheid en onafhankelijkheid van deze republiek'.' 72 Aan deze conferentie namen ook vertegenwoordigers van het Deventer vrijkorps deel. N a thuiskomst konden zij het ter
vergadering besprokene in hun woonplaats wereldkundig maken.' 73
Een derde publicatie tenslotte, het O n t w e r p om de republiek door eene
heilzaame vereeniging der belangen van regent en burger, van binnen gelukkig en
van buiten gedugt te maaken', werd bekend als het 'Leids(ch) Ontwerp' (4 oktober 1785). Het titelblad van het 'Ontwerp' geeft een expliciete aanwijzing voor de
oorsprong van dit werk:
'Volgens besluit der provinciaalc vergadering van de gewapende corpsen in Holland,
den 4 October 1785 binnen Lcydcn geopend, ter kenmsse der gezamenlykc leden en
verdere ingezeetcnen der provincie gebragt.''74

Het manifest was derhalve een product van het gezamenlijke beraad van de burgermilities uit de Hollandse steden (en dus niet van representanten uit de landprovincies). l i e t stuk ademde dan ook een Hollandse en een stedelijke sfeer. Het
kwam van de persen van de Patriotse boekdrukker Leendert Herdingh, die was
gevestigd in de plaats van samenkomst van de vertegenwoordigers van de Hollandse korpsen: Leiden. H e t O n t w e r p ' was mede geïnspireerd op Amerikaanse
constituties en werd wel beschouwd als een soort van praktische uitwerking van
het proefschrift van R J . Schimmelpenninck (die in oktober 1785 bij de vergadering van de burgermilities te Leiden aanwezig was). Ook Van der Capcllens betogen over burgercommissies en vrijkorpsen komen erin voor. W i e de eindredactie
heeft gevoerd, was lange tijd niet bekend. In de literatuur werden de namen genoemd van onder meer W . Fijnje, J . H . Swildens, A J . Cerisier en met name ook
Pieter Vreedc. Klein heeft aan de hand van archiefonderzoek als redacteuren van
de eindversie aangewezen: R J . Schimmelpenninck, Pieter Vreede en J . C . de

172

De tekst van de 'Acte van Verbintenis' is opgenomen in: N N J augustus 1785, pp. 1072-1074;
vgl. ibidem, (uni 1785, p. 899. D e derde conferentie van de vrijkorpsen werd op 15 en 16 juni
1785 te Utrecht gehouden; 71c § 6.6. Zie voorts. Colenbrander. 1897, p p . 279-280; De W i t ,
1965, p. 43. Later zijn o o k andere stukken o n d e r de titel ' Acte van V e r b i n t e n i s ' gepubliceerd. Zie b.v.: Colcnbrander, 1899, pp 104, 177-178; Knuttel, 21286, 21286a, 21287.
173 Zie § 6.6.
174 Knuttel 21045, titelblad; vgl ook ibidem, 21183; N N J 1785, pp. 1427-1434.
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Koek.' 75 H e t O n t w e r p ' was een hooggestemd - zij het gematigd en tamelijk
sterk met de blik achterwaarts gericht - 'partijprogramma', dat de 'vrijheid' tot
grondslag van de Republiek en de rechten van haar burgers uitriep, de volkssoevereiniteit proclameerde en een vrije, onbelemmerde pers, verkiezing van de officieren van de stedelijke milities door de burgers en toelating van alle kerkelijke
groeperingen tot de vrijkorpsen eiste. H e t ging uit van een federaal-republikeins
staatsbestel. Meer dan een 'Ontwerp' is het manifest nooit geworden, want het
debat erover was aan het eind van de Patriottentijd nog gaande. De helderheid
van het betoog en het bondige karakter maakten het 'Ontwerp' tot één van de
meest gelezen Patriotse geschriften en het vormde de aanleiding tot de nodige
polemiek. H e t heeft zijn functie als discussiestuk goed vervuld en heeft ook te
Deventer zijn invloed doen gelden.'" 6
In Deventer waren de meeste desiderata uit het (Hollandocentrische)
Leids(ch) Ontwerp op het moment van verschijnen, in oktober 1785, al bekend
en soms zelfs al gerealiseerd. Zo was de leer van de volkssoevereiniteit al verbreid
door het werk van Dumbar en, sinds augustus 1783, door Van der Marck.' 77 De
grondrechten, waaronder de drukpersvrijheid, waren bekend uit het werk van
vooraanstaande auteurs over recht en staat en zouden expliciet aan de orde komen in het concept-regeringsreglement van augustus 1786.'78 H e t vrijkorps was al
in maart 1783 opengesteld voor lidmaten van alle confessies.'"9 Slechts de verkiezing van de officieren van de schutterij (in Deventer werd deze functie vervuld
door de burgerwacht) zou niet aan de orde komen (maar wel voor wat betreft het
vrijkorps worden verwerkelijkt).
De politieke opiniepers bestond met name uit tijdschriften als de (Patriotse)
'Post van den Neder-Rhijn' en 'De Politieke Kruijer' (met als redacteuren resp.
Pieter 't Hoen en mr. J.C. Hespe) en als antwoord hierop in het leven geroepen
Orangistischc bladen als de 'Post naar den Neder-Rhijn' en 'De Politieke Kruijers-Knegt'. De invloed van eerstgenoemd blad ('De Post'), met een oplaag van
ongeveer 2.400, moet als 'motor' van de Patriottenbeweging niet worden onderschat. Veel van deze bladen kunnen worden aangemerkt als spectatoriale geschriften:'1*0 dragers van moraliserende opinies. Een bekend voorbeeld hiervan
vormde de 'Diemer- of Watergraafmeersche Courant', die (als voortzetting van
Klein, 1993, ρ i82
Zie over de relatie van ' G r o n d w e t t i g e Herstelling' en 'Leids Ontwerp" m e t 'Aan h e t Volk
van Nederland': Wessels, 1988, p. 225 Zie over h e t ' O n t w e r p ' voorts: D e W i t , 1974, p p 6566, Schutte, 1979, p p 210-211; Klein, 1993, ρ 182; Klein en Rosendaal, 1994 en Popkin, 1996,
passim. Zie over de beoordeling van de 'Herstelling' en h e t ' O n t w e r p ' D e Wit, 1978, p p . 2942; Van H i m b e r g e n , 1979, p p 27-39, V a n der Capellen, uitgave W e r t h e i m , 1981, p p . 25-27;
Pechler en Veen, 1983, p p 28-29; Wessels, 1988, ρ 226; Prak, 1999, p p 111-114 Over de rela
tie m e t h e t proefschrift van R J . S c h i m m e l p c n n m c k schri]ft: Klein, 1993, passim. Vgl. ook
§ § 5 2 1 en 7.1 (deze laatste over de invloed t e Deventer)
177 Zie § § 6.2.2, resp. 6 1.
178 Zie § 7.3 en bijlage 6
179 Zie § 6 6 en bijlage ;.
180 Buijnsters, 1984, pp 36-46, idem, 1991, passim, Johannes, 1995, pp 6, 83-84, 171; Theeuwen,
2002, pp. 64-65, 72-76 Vgl ook- Van Sas, 1987, p p 97-130. Over 'De Post van den NedcrRhijn' publiceerde Theeuwen in 2002 zijn proefschrift- zie m η a.w pp 105-128 over 'De
Post' en pp 578-586, 660-668 over de politieke pers in de jaren 1778-1787
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de vanaf 12 februari 1778 door Theodorus van Brussel geredigeerde NoordHollandsche Courant) in de gehele Republiek verspreiding vond. De fictionele
spectatorfiguur, de 'meneer Spectator', bezocht koffiehuizen en andere plaatsen
van samenkomst, hij las, keek om zich heen, converseerde en ontving brieven van
gelijkgezinden en van tegenstanders. In zijn blad gaf hij niet alleen zijn indrukken weer, maar vooral zijn opinie over wat hij aantrof. Hij was in de eerste plaats
zedenmeester. Nederlandse tijdgenoten noemden de spectatoriale geschriften
ook wel 'zedeschriften'. Het blad maakte gebruik van literaire vormen, zoals het
essay met een fictionele spectatorfiguur en de gefingeerde ingezonden brief. De
spectator verpakte zijn boodschap in literair amusement, maar die verpakking
was met het primaire doel van het periodiek. Een contrast met de spectatoriale
geschriften vormde het satirisch politiek-literaire weekblad Janus, dat uitsluitend
in 1787 is verschenen.' 8 '

181 In 2003 publiceerde P. van Wissing zijn Nijmeegse proefschrift 'Stokebrand Janus 1787,
Opkomst en ondergang van een achttiende-ecuws satirisch pohtiek-literair weekblad' Vanwege de beschikbare ti|d kon in het voorliggende werk aan dit proefschrift geen aandacht
worden besteed.
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Hoofdstuk 5. Ontwikkelingen in het gewest
Overijssel
Schep moed, o Neêrlands Volk1 waar gij nog zijt verdrukt.
Het blagzwaard is den beul reeds uit de vuist gerukt.
I lij beeft, - hij kan niet meer, noch zijne aristocraten, Zi| moeten aan 't geval zich zelven overlaten.
Op dan, gi) Neêrlands volk' - voltooit 't begonnen werk!
Zi]t allen eensgezind, - en bli|ft, door eendragt, sterk
Spant all' uw' kragten in, - uw' deugd zal zegepralen
De hcilzon ri]st' - 'k zie reeds haar eerste vruchtb're stralen. 'k Zie Neêerlands vri]heid reeds, op vasten grond, hersteld, Hen sneuvelen die zich bedienden van 't geweld,
Heil u, mijn Nederland' - zo lang de zon zal dagen,
Zal men van uwen roem, - van uwc deugd gewagen'

5.1

Overijssel treedt op de voorgrond

H e t onvermogen om, een verlangen naar vernieuwingen ten spijt, wezenlijke veranderingen in het staatsbestel door te voeren, riep ook in Overijssel gevoelens
van onbehagen op. De gevolgen van de grote invloed van de stadhouder op de
samenstelling van de regeringscolleges in de provincie bevorderde dat onbehagen
nog. Evenals in delen van Gelderland en van Utrecht was de Patriottenbeweging
in Overijssel, na een gematigde beginperiode in 1781-1782, breder en radicaler dan
elders. Geografisch was de beweging ruim gespreid over de hoofdsteden en het
platteland (alleen het kwartier van Vollenhove bleef enigszins achter). Haar aanhangers waren bovendien afkomstig uit alle lagen van de bevolking. 2
Drie thema's domineerden aan het eind van de i8 d c eeuw de Overijsselse politiek: het afschaffen van de drostendiensten, de positie van Van der Capellen als
lid van de ridderschap en het vaststellen van wat een beslissende meerderheid
was in de vergadering van de Staten (de kwestie van de overstemming). Zoals
nader zal worden aangegeven 1 hingen deze thema's nauw met elkaar samen en
hielden ze eveneens verband met een vierde onderwerp, namelijk dat van de
kleine steden en hun rechten. 4 Bij de soms zeer emotionele behandeling van deze
onderwerpen grepen de deelnemers aan het debat terug op aan de rechtshistorie
ontleende argumenten, speelde Van der Capellen een hoofdrol en was de inbreng
van de regering van de stad Deventer van grote betekenis. Dat laatste heeft ertoe
1
2
3
4

Slot van het gedicht 'Aan het volk van Nederland' door 'eene vadcrlandsche vrouw', gedagtekend Deventer, 26 september 1786. Bron- GA Kampen, oud archief, nr 299. De aanhef
van dit gedicht staat boven het Woord vooraf
Een overzicht van leidinggevende Overijsselse Patriotten, samengesteld door Van der Capellen, is te vinden in: De Beaufort (ed.), 1879, ρ 587.
^'e § ï-3
Zie § 5.4.

geleid, dat de Deventer inbreng in de Overijsselse politiek inzake de drie ge
noemde thema's in dit hoofdstuk een plaats heeft gekregen. H e t is voorts goed
te bedenken, dat de meningsverschillen over de zojuist aangehaalde thema's zich
niet altijd precies manifesteerden langs de breuklijn Prinsgezind-Patriots. Zo
streefden beide groeperingen in de zaak van de overstemming naar een dominan
5
te positie van de hoofdsteden en een ondergeschikte plaats van de ridderschap.
Voor een aanzienlijk deel vormde de Patriottenbeweging in Overijssel een
emancipatiestrijd tegen de overmacht van stedelijke regenten, adel, drosten en
uiteindelijk tegen de stadhouder. Deze laatste had, om zich te handhaven, juist
in een gewest als Overijssel alle belang bij een adequaat functionerend patronage
stelsel met betrouwbare 'matadors'. Als luitenant-stadhouders op provinciaal
niveau kwamen bij uitstek de drosten 6 in aanmerking. Deze uit de ten Landdage
verschreven leden van de ridderschap benoemde bestuurders fungeerden immers,
elk in zijn drostambt, als een soort officieuze regionale vertegenwoordiger van de
stadhouders, die in de praktijk een forse grip hadden op de besluitvorming in de
Statenvergadering.
De drie drosten m de Patriottentijd worden meestal aangeduid als Sloet, Van
Heiden Hompesch en Bentinck. In rang was Sloet in die periode aanvankelijk de
hoogste, maar Van Heiden Hompesch genoot het grootste vertrouwen van stad
houder Willem V en werd voor velen de verpersoonlijking van diens bestuur.
Terwijl de familie Van Heiden uit Westfalen afkomstig was (de grootvader van
de drost was als officier naar de Republiek gekomen en was via een erfenis eige
naar van de havezate Ootmarsum geworden), maakten de families Sloet en Ben
tinck deel uit van de oude Oost-Nederlandse adel. Sommige Sloets hadden zit
ting in de regering van de stad Deventer.
Arend Sloet tot Tweenijenhuizen (1722-1786) was van 1763 tot zijn overlijden
drost van Salland (hoewel hij in de ridderschap was beschreven vanwege de Vollenhoofse havezate Tweenijenhuizen, maar dat vormde geen bezwaar) en daar
mee voorzitter van de Staten en de machtigste man in de politiek van zijn ge
7
west. Sigismund Vincent Gustaaf Lodewijk des Heiligen Roomschen Rijks graaf
van Heiden Hompesch tot Ootmarsum (1731-1790) was van 1769 tot 1786 drost
van Twente, daarna (als opvolger van Arend Sloet) tot zijn dood van Salland. De
benoeming in Salland, in het meest in aanzien staande politieke ambt van Over
ijssel, bevestigde 's mans leidende rol in het gewest. Hij was beschreven vanwege
de Twentse havezate Ootmarsum en had als drost van Twente zijn vader opge-

5

6
7
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Zoals eerder aangegeven, is het aantal pamfletten over de Patriottentijd in het algemeen en
over die periode in Overi)SseI in het bijzonder, buitengewoon groot Ook de politieke pers
nam in omvang sterk toe Zie hierover. Klein, 1995, pp. 5, 91. Slechts voor zover het gaat om
voor Deventer direct relevante stukken zijn deze zoveel mogelijk aangehaald. Overigens is
een keus gemaakt uit de meest van toepassing zijnde uitgaven. Zie over J.D. van der Capellen & 5.2.1
Zie hoofdstuk 1
Zie over Arend Sloet tot Tweenijenhuizen. Van Doorninck, 1871, pp 333-334, Mensema III,
1993, nr 839, ρ 709, Streng, 2000, pp. 102-103; zie voor een uitgave van zijn briefwisseling
met erfstadhouder Willem ν Gelieve het dacr heen te dirigeren . De meest recente gene
alogie Sloet in. Nederland's Adelsboek 77 (1986), pp 213-23J

volgd. Zijn uit het Kleefse afkomstige familie was nauw met de Oranjes verbon
den. Zo was zijn oom kamerjonker, later kamerheer van Willem IV geweest en
zijn neef (zoon van die oom) kamerheer, later grootkamerheer en vertrouweling
8
van Willem V. Van Heiden Hompesch was een intolerant, reactionair en feo
daal potentaat, die vanwege zijn tirannieke optreden, zijn macht en zijn zwaarlij
vigheid als 'de Colossus' bekend stond. In vele opzichten vormde hij, met zijn
standsbewustzijn en zijn pragmatische maar standvastige steun aan de prins, een
antagonist van Joan Derk van der Capellen, met wie hij vele conflicten zou krij
gen. Derk Bentinck tot Diepenheim (1741-1813) tenslotte was drost van Vollenhove van 1779-1786, van Twente van 1787-1790 en (als opvolger van Sigismund van
Heiden) van Salland van 1790-1795. Hij was beschreven vanwege de Twentse ha
vezate Diepenheim, stamde uit een geslacht dat vanouds als Orangistisch te boek
stond en was bekend als een slaafse navolger van Van Heiden Hompesch. Onder
de Bataafse Republiek (toen de beide andere genoemde drosten al overleden wa
ren) zou hij lid van het departementaal bestuur van Overijssel worden, onder het
Koninkrijk Holland landdrost van Overijssel. 9
Ook in de drie hoofdsteden kon de stadhouder rekenen op vertrouwelingen.
In de Patriottentijd deed zich de situatie voor, dat die te Zwolle van de drie ver
reweg de belangrijkste was. H e t ging om mr. Lucas Gijsbert Rouse (1729-1797),
zoon van een uit een Zwolse familie geboren generaal in het Staatse leger annex
generaaladjudant van Willem IV. T o e n bovendien zijn vaders broer griffier van
de Staten van Overijssel was geworden, kon de jonge Lucas met succes een gooi
doen naar het ambt van gemeensman van Zwolle, hoewel hij niet tot de leiding
gevende kringen van die stad behoorde. H e t ambt van burgemeester (met een
korte onderbreking in 1787 vervulde Rouse dit ambt van 1753-1794) en dat van
gecommitteerde ter Staten-Generaal volgden. Rouse ontwikkelde zich niet al
leen tot de officieuze plaatsvervanger van de prins in Zwolle, maar ook tot diens
vertrouweling voor de drie steden in hun totaliteit. Zijn briefwisseling getuigt
van zijn frequente aanwezigheid in Den Haag en in Deventer. Rouse was een
begaafd tacticus die beschikte over grote persoonlijke kwaliteiten op politiek en
bestuurlijk terrein. Dat bood hem de mogelijkheid om de prins ronduit zijn me
ning te geven en daar bovendien diens waardering voor terug te krijgen. Daar
kwam bij dat hij te Zwolle veel minder dan zijn geestverwanten in Deventer te

8

9

Zie over Sigismund Vincent Gustaaf I-odewijk van I leiden Hompesch: NNBW X, kol 350352; Hardcnbroek I, 1901, p. XXXVI; ibidem, IV, 1915, p. 29, Van Doorninck, 1871, pp 351352; Franken, 1987, p. 43, Schilder I, 1989, p. 15, ibidem, II, p. 18, Mcnsema III, 1993, nr. 863,
p. 729, Gabriels, 1993, passim, Gevers en Mensema, 1995, pp. 506-507, Klein, 1995, pp. 84,
141; Streng, 2000, ρ 103 Een fragmcntgenealogie Van Heiden met vermelding van de telgen
die een rol hebben gespeeld in relatie tot de Oranjes in. Gabriels, 1990, bijlage R, p. 472. De
meest recente genealogie Van Heiden - Von Ilcydcn in: Nederland's Adelsboek 85 (1995),
pp. 1-23 Zie voorts: Spec, 1984, p. 132
Zie voor Derk Bentinck tot Diepenheim. Van Doorninck, 1871, pp 367-368; Gevers en
Mcnsema,
1983, pp 319-320 en idem, 1995, p. 178, Mcnsema III, 1993, nr 884, p. 724; Klem,
I
995> P- 98 (nt 24); Streng, 2000, ρ 107; over de Oran]e-gezindhcid van de Bentincks. Aalbers, 1987, ρ 250 De meest recente genealogie Bentinck in: Nederland's Adelsboek 79
(1988), pp. 356-410.
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maken had met een intellectuele, ideologisch-bezielde elite in het Patriotse
kamp.' 0

'Nieuwe Kaart van Over Yssel', uitgave van T. Crajcnschot, Amsterdam, ca. 1780
(www.overijsselinkaart.nl)

Het stadhouderlijk stelsel vereiste een zorgvuldig samenspel tussen de leiders van
de Oranjepartij in Overijssel, maar daar kwam niet zoveel van terecht. De andere
invloedrijke luitenant-stadhouder. Van Heiden Hompesch, vormde van de Zwolse burgemeester een tegenpool. Deze 'incompatibilité des humeurs' gaf vaak
aanleiding tot fricties en soms tot openlijke spanningen. Heel duidelijk kwam dat
naar voren in de houding van beiden ten opzichte van Van der Capellen, waarover later meer: Van Heiden Hompesch liet zich leiden door blinde haat, Rouse
door argumenten. De ene zocht de confrontatie, de ander het compromis. Op
die wijze wist Rouse enkele Patriotse initiatieven tot politieke hervorming in
Zwolle te vertragen. Bovendien was hij het die binnen de ridderschap een meerderheid voor de prins wist te behouden."

10

11
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Lcttinga, 1984, pp. 49-50; Franken, 1984, p. 213; Berkenvelder, 1992, passim; Klein, 1995, p.
141; Streng, 1997, pp. 158, 359, 388-389. Veel van Rouses brieven zijn te vinden in: KHA A 31222 I, II. Zie over de luitenant-stadhouders in de steden eerder in de 18 ί eeuw: Aalbers,
1987, pp. 251-252.
Te Brake, 1989, pp. 156-157.

j U f J i A R O X VA:N P A L L A I :
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Adolf Warner des Heiligen Roomsen Rijksbaron van Pallandt tot Zuthem (Zuithem) (1727-1803)
(Uit; P. Loosjes Azn., Vervolg van Wagenaars Vaderlandsche Historie, dl. 8 (1792) t/o p. 54,
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek)

23"

Abraham Vcstrick (1717-1793), schilderij op doek door Johann Friedrich August Tischbein
(Collectie gemeente Kampen, foto Iconografisch Bureau/RKl), 's-Gravenhagc)
Veel minder sterk dan Rouse waren de burgemeesters annex luitenantstadhouders in de beide andere hoofdsteden. T e Kampen was dat mr. Abraham
Vestrick (i7i7-i793),l:l te Deventer dr. Sibrand de Schepper (1721-1787). Evenals
Rouse waren zij via de meente burgemeester en vervolgens gecommitteerde ter
Staten-Generaal geworden. Vestrick heette al jong 'de prins van Kampen' en was
tevens gecommitteerde ten Landdage. Hij leidde de Orangistische partij in zijn
stad en bleef tot het eind van de besproken periode in het zadel. De Schepper
kwam pas tot macht bij de ambtsaanvaarding van Willem V.' 3 Toen de Patriot12
13

23,S

Zie over mr. Abraham Vcstrick: handschriften van de VORG, nrs.783, 855; Van Dam,
1984A, pp. 16, 41, 47 nt. 6; Van Heel, 1993, pp. 37, 53; I-enferink (red.), 1992, pp. 175-176,178.
Dr. Sibrand de Schepper stamde uit een Vlaamse familie die aan het begin van de Opstand
naar Friesland was uitgeweken. Zijn vader was als officier naar Deventer gekomen en Sibrand werd, na zijn rechtenstudie, de eerste uit zijn familie die in de stadsregering zitting
nam. Dat zijn moeder een Van Suchtelen was, zal daaraan niet vreemd zijn geweest. Sibrands broer werd door diens huwelijk met Woltera Jacoba IJssel de stamvader van de te
Deventer bekende familie IJssel de Schepper. De De Scheppers waren eigenaren van het
huis 'De Ossekop' in de Rijkmanstraat met de daarachter gelegen woningen en een hofje,
doorlopend tot aan de stadsmuur. Het huis stond op de hoek met de Muntengang (zijde
Bergschild), thans nr. 10, het gebouw van de loge van vrijmetselaren 'De Préjugé Vaincu'.
Zie over deze loge verder § 8.2.

ten zich begonnen te roeren, stond hij echter machteloos en verloor hij zijn
overwicht op de stadsregering. Dan moest Rouse zijn collega en vriend bijspringen.' 4 Hetzelfde moest hij soms te Kampen voor Vestrick doen.' 5 H e t falend
optreden van de luitenant-stadhouders in Deventer en Kampen had bovendien
tot gevolg, dat de Overijsselse adel via de persoon van de landdrosten vanaf het
midden van de jaren tachtig in toenemende mate de kans kreeg om zich met de
politiek in deze twee steden te bemoeien, een kans die de heren niet onbenut
lieten.' 6
Waren de drosten in politieke zin de leiders van de Prinsgezinden, in intellectuele zin waren dat de Oranjegezinde beambten van de ridderschap, met name
de Deventenaar mr. Paulus Putman,' 7 griffier van dat college en mr. Jan Willem
Knoop, haar rechtsgeleerd raadsman, die op de buitenplaats Het Kortrick onder
Olst woonde. Laatstgenoemde trad veelal op in samenwerking met mr. Arnoldus
Nicolaas Fabius, advocaat, gemeensman van Zwolle, advocaat-fiscaal en landschnjver van Sailand. Tegenover hen stonden de Patriotse voormannen, waarbij
Van der Capellen zowel politicus als intellectueel was, Racer en Dumbar zowel
praktijkjuristen (eerstgenoemde als advocaat, laatstgenoemde als 'bestuursjurist')
als rechtshistorici.' 8 Terwijl de politieke controverse werd verpersoonlijkt door
Rouse versus Van der Capellen, speelde de wetenschappelijke strijd zich met
name af tussen Knoop en Dumbar. Zo publiceerden beiden diepgaande verhandelingen over zaken als de drostendiensten en het recht van overstemmen in de
Statenvergadering.
In Overijssel hadden zich vanaf het einde der 17^ eeuw belangrijke wijzigingen
voorgedaan. Op financieel-economisch gebied bleek de macht van de adel en het
regenten-patriciaat ten dele te zijn doorbroken door een krachtige middenklasse,
mede bestaande uit (eigengeërfde) boeren, die geen pachter maar eigenaar van
hun bedrijf waren. In Twente was het verlies van het aristocratische overwicht
het verst gevorderd. De verburgerlijking vond daar, met een begin van industrialisatie, zowel in de steden als op het platteland plaats. Op demografisch gebied
(Overijssel telde in de Patriottentijd ongeveer 135.000 inwoners) waren vooral de
sterke bevolkingstoename van Twente en de achteruitgang van de drie grote steden belangrijk. Twente doorbrak daarmee het oude overwicht van de drie grote
steden en Sailand. H e t was dan ook niet verwonderlijk dat Twente een hoofdrol

14
15
16
17
18

Brieven van L G Rouse aan Willem V, 25 februari 1783 en 27 april 1783, KHA, archief Willem V, nr A 31-222 I
Brieven van L.G. Rouse aan Willem V, 31 januari 1786, KHA, A 31-222 I, II; van D Bentinck
van Diepcnheim aan ibidem, 25 juni 1793, nr A 31-222 V, van Λ. Raesfelt van Eisen aan ibidem,
17 maart 1789, nr A 31-222 VII
Gabriels, 1990, pp. 244-247 en 341.
Zie over Paulus Putman NNBW II, kol. 1138, Putman Cramer, 2001, p. 45.
Zie §§ 5 2.1, resp. 5.2.2 en 6 2.2.

239

zou spelen in de strijd tegen de politieke overheersing van de edelen en regenten
en de daarmee gepaard gaande misbuiken.' 9
In die strijd konden de burgers van de, grote zowel als de kleine, steden en
de boeren elkaar vinden. Die voor Overijssel specifieke gezamenlijke gerichtheid
van deze heterogene bevolkingsgroepen bood een bekwaam leider als Van der
Capellen de mogelijkheid om een netwerk van relaties en contacten in het gehele
gewest op te bouwen en daarmee de doorgeschoten federalistische structuur van
het Overijsselse 'staatsbestel' te doorbreken. In het verlengde van het aan het
begin van deze paragraaf genoemde emancipatiestreven, kwam geleidelijk aan
een meer algemene democratische tendens tot stand, met vrije verkiezingen op
lokaal niveau als ultiem doel. De argumentatie voor dat alles was aanvankelijk
gebaseerd op historische rechten. Naarmate de beweging zich verder ontwikkelde, kwamen in pamfletten en petities echter naast aan de geschiedenis ontleende
argumenten ook natuurrechtelijke principes aan de orde. 2 "
De hierboven gememoreerde ontwikkelingen zouden ertoe leiden, dat de
'drie stuiver-provincie', het onbetekenende en zo heterogeen samengestelde
landgewest Overijssel, in de tachtiger jaren van de 18^ eeuw in de Republiek een
rol van betekenis zou gaan vervullen.21

5.2

Invloedrijke denkers over recht en staat

5.2.7

Joan Derk van der Capellen

Van der Capellen werd in de gehele Republiek als een leidinggevende Patriot
beschouwd. Het meest trad hij echter in Overijssel op de voorgrond. Daar was
hij als 'gebooren regent' verschreven in de ridderschap, daar vormde hij het middelpunt van heftige politieke en juridische controversen, van daaruit sloot hij
allianties met geestverwanten in andere gewesten en distribueerde hij (ten dele
anoniem) zijn geschriften. Vooral via die geschriften manifesteerde hij zich als
intellectueel leider en als zodanig komt hij hier aan de orde.
Joan Derk van der Capellen (1741-1784)22 is één van de meest omstreden
figuren uit de Nederlandse geschiedenis. 23 Van der Capellen stamde uit een Gel19
20
2i

22
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Slicher van Bath, 1957, pp. 60-61, 250-261, Van Zanden, 1984, ρ io6. Vd ook het artikel
Briev van Tubantcr over den tegenwoordigen toestand van Twenthc ( ), in- 'De Politieke
Kruyer', dl 4, 181, pp 353-367 en het daarop gegeven antwoord in ibidem, 182, pp 369-372
Franken, 1984, pp 219, 221; idem, 1987, ρ 47
Een beeld van de regering van het gewest biedt: RAO, archivalia VORG, nr 834, ook be
schreven als handschriften VORG, nr 711, onder de titel 'Constitution du Gouvernement
de la province d'Overiissel', gedateerd 17 maart 1780 Een oproep vanuit de provincie om tot
actie te komen is vervat in het pamflet Aanspraak van een Overysselschen landman aan alle
brave Nederlanderen, 1781. Volgens sommigen zou de auteur J.D van der Capellen zijn Zie
inzake Overijssel in de Patriottentijd voorts: Geesink en Moerman, 1931, pp 581-585, Tc
Brake, 1977, de recensie van laatstgenoemd werk. Franken, 1985, alsmede: Thecuwen, 2002,
pp 248-249,445-450,528-530.
De correspondentie van J D van der Capellen is als volgt in druk uitgegeven: W H. de
Beaufort (ed.), Brieven van en aan Joan Derek (sic1) van der Capellen tot den Pol, (Werken
van het Historisch Genootschap, nieuwe serie, nr. 27) (Utrecht 1879), J A. Sillem (cd), Bnc-

ders riddermatig geslacht, zijn moeder was de dochter van een antistadhouderhjkc Arnhemse burgemeester (van de 'Nieuwe Plooi").24 De jonge Joan Derk bezocht, na de Latijnse school te 's-Hertogenbosch, van 1758 tot 1763 de Utrechtse
universiteit, waar hij vriendschap sloot met Gerhard Dumbar de jongere (die
hem overigens wel eens te radicaal vond). Hij studeerde er aan de juridische favcn van en aan Joan Derek (sic1) van der Capellen tot den Pol, (Werken van het Historisch
Genootschap, nieuwe sene, nr 27B) (Utrecht 1883); W . W van der Meulen ed., Brieven van
C L van Beyma aan J.D van der Capellen tot den Pol, BMHG (1894) 257-389; ibidem. Brieven van J.D. van der Capellen tot den Pol, BMHG (1907) 103-341. Prof. G W Vrcede publiceerde een brief van 16 oktober 1783 van J.D van der Capellen aan Pieter Vreedc in: Kroniek van het Historisch Genootschap, Utrecht 1870, p. 284 Dit is een van de vier brieven
van J D van der Capellen aan Pieter Vreede, die in map 1 van de Collectie Vreede op het
Nationaal Archief te 's-Gravenhage bewaard worden. De brief van 23 oktober 1783 is als Bijlage I dpgenomen in de heruitgave van 'Aan het Volk van Nederland' door het echtpaar
Wertheim (Weesp, 1981), pp. 144-148. De brieven van 2 en 9 mei 1784 zijn afgedrukt in de
eerdere heruitgave van hetzelfde pamflet door dezelfde publicisten (Amsterdam, 1966), pp.
136-142. Coert Lambertus van Beyma was Van der Capellens vriend en geestverwant uit
Friesland, zoals ds. François Adnaan van der Kemp en Picter Vreede zijn Lcidse vrienden
konden worden genoemd. Veel afschriften van brieven van de stadsregering van Deventer
aan Van der Capellen zijn aanwezig in· SAD Rep. I, nr. 24E, Register van brieven, uitgegaan
van het stedelijk bestuur.
23

Zie over J . D . van d e r Capellen Inleiding, §& 2 1, 2.3, 3.2, 3 3, 4.4, 5.1, 5 3, 5.4, 6.1-6 6, 7 1-7.3,
7 5, 7 6 en § § 8 1-8 3, alsmede N N B W I, kol. 578-581, een artikel van W . W . van d e r Meulen
m e t uitvoerige literatuuropgave, de magistrale biografie (tevens dissertatie) van D e J o n g
(1921) ( M u r k de J o n g H z n . , die in 1923 p r i v a a t d o c e n t in de vaderlandse geschiedenis zou
worden aan wat toen h e e t t e de Gemeente-universiteit van A m s t e r d a m ) en de hierna aan t e
halen literatuur. H e t oordeel over V a n der Capellen is in sterke mate bepaald door enerzijds
de nationaal-Orangistische traditie van d e 19 eeuw (waarin hij m e t paste) en anderzijds de
merkwaardige psychologische geaardheid van d e m a n zelf (met zijn sterke emoties, zijn o n rust en woede-uitbarstingen en met zijn soms inconsequente standpunten) Een beschrijving
van de wisselende waardering die h e m in de loop van de tijd t e n deel viel in- Schulte N o r d holt, 1979, p p 27-36. Daarin k o m t J o a n D e r k naar voren als een man die streed tegen de
uitwassen van h e t staatsbestel m e t gematigde opvattingen, geen revolutionair D a t relativeert tegelijkertijd de omschrijving van: 'Tribuun d e r burgerij' in Romeins Erflaters van onze
beschaving (Romein, 1976, p p 541-565). D e denigrerende visie van C o l c n b r a n d e r (1897, ρ
ιι8· geen schepper maar volger, een geest van de tweede rang) is m e t dat al achterhaald Zie.
C o l e n b r a n d e r , 1897, p p . 76-77, 118, D e J o n g , 1921, p p . 190, 215-219, R o m e i n , 1941, I I I , p p .
134-169; Gosscs-Japikse, 1947, p p . 679-680; Vos, 1956; Palmer, 1959, I, p p . 329-331; D e W i t ,
1965, p . 38; idem, 1974, p p . 27-28; F o r m s m a , 1970, p p . 131-134; Zwager, 1980, p p . 127-129;
Wertheim-Gijsc W e e n i n k , 1973, PP· 115-116, Leeb, 1973, PP· '36-148; Kossmann, 1976, p . 47,
Schelhaas, 1977, p p 6-15; T e Brake, 1977, pp. 15-27; W e r t h e i m , 1981, p p . 11-12, 19, Schelhaas,
1984, p p 7-11, Wessels, 1984, p p . 121-137; F r a n k e n , 1984, p . 213, Lettinga, 1984, p p . 49-55,
M c c k i n g , 1986, p p 71-73; J a n s e n , 1987A, p p 58-59; Van Wijnen, 1987, p p . 50-51, 109-112,
M e n s c m a I I I , 1993, nr. 895, ρ 760; Streng, 1998, p . 141 Latere schriivcrs zijn van oordeel,
dat D e J o n g de ambivalentie m Van d e r Capellens ideeën en o p t r e d e n in politieke zaken
heeft overdreven. Zie hierover- Klein, 1995, p p . 76-78; vgl- D e J o n g , 1921, p p . 210, 215, 219220, 225, 329 H e t blijft de verdienste van D e J o n g dat hij zijn held p o r t r e t t e e r t als een grote
figuur die niet alleen boeit d o o r zijn kwaliteiten, maar o o k d o o r zijn tegenstrijdigheden,
zwakheden en vergissingen l i e t e c h t p a a r W e r t h c i m daarentegen heeft alle plooien gladgestreken en e e n brave gehjkhebber neergezet die altijd t r o u w bleef aan prachtig samenhangende ideeën. Zie Kossmann, 1987, p p . 249, 252. Vgl voorts, Bergh, 1784A, passim.
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Zie over Van der Capellens grootvader van moederszijde RAG, archieven van de familie
Van der Capellen, nr. 683, stukken inzake het optreden van Derk Reymer van Basscnn bij
de Plooienjen op de Veluwe, 1708. De genealogie van de familie Van der Capellen is laatstelijk gepubliceerd in het Nedcrland's Adelsboek 81 (1990-1991), pp. 56-74. Vgl ook- Rietstap
I, 1883, pp 63-64 en plaat 16 Zie over Joan Derk verder: Van Doorninck, 1871, ρ 376 Fredcnk Jacob van der Capellen (Joan Derks vader) was begonnen het traditionele jonker' gelei
delijk te vervangen door het in zijn tijd in de mode komende en uit Frankrijk afkomstige
'baron'. Zijn zoon hanteerde deze titel ook (hoewel met altijd) en werd de 'Burgerbaron' of
'Boerenbaron' genoemd. Zie over de titel baron. R. Scheyhing, Baron, in. IIRG I, kol. 316317. Ook werd Joan Derk wel met 'ridder' aangeduid, b.v. door F A. van der Marck. zie § 6.1
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culteit (waar hij met Dumbar de colleges staatsrecht volgde van de hoogleraar
Christiaan Hendrik Trotz25), maar verdiepte zich ook in theologie en geschiedenis. Zelf gaf hij aan, de werken te hebben bestudeerd van onder anderen Hugo de
Groot, Pufendorf en Wolff. Door zijn kennis van het Engels (die hij overigens
niet aan de universiteit maar door lessen bij de predikant van de Schotse Presbyteriaanse kerk te Utrecht moest verwerven) kon hij de publicaties van toen actuele Britse filosofen en staatsrechtgeleerden bestuderen en zich verdiepen in Engelse en Amerikaanse kranten en tijdschriften (de 'Engelsche journaalen'). Deze
Anglo-Amerikaanse oriëntatie onderscheidde hem van veel van zijn tijdgenoten,
die zich eenzijdig op Frankrijk richtten.26 Ondanks zijn bewondering voor de
Engelse filosofen beschouwde hij Engeland toch als de natuurlijke vijand van de
Republiek vanwege zijn bedreiging van de handel en de scheepvaart. Joan Derk
verwierf zich in zijn academietijd een ruime ontwikkeling en verstevigde zijn
vriendschappelijke band met zijn achterneef en geestverwant, de ruim een jaar
oudere Robert Jasper van der Capellen (1743-1814)27. Overeenkomstig de gewoonte in zijn tijd legde hij als jonge edelman geen enkel academisch examen
af.28

25

26

27

28
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Zie voor de betekenis van Christiaan H e n d r i k T r o t z , onderzoeker en uitgever van de bronnen van het staatsrecht van de Republiek, voor de beocfenine van het Nederlandse staatsrecht: Ahsmann, B G N R U t r e c h t , pp 132-136, N N B W I I , kol 1453-1455; I l a r t o g , 1882, pp.
83-84, 137, Leeb, 1973, pp 118, 137, 198, 203, Romein, 1976, ρ 545·, Wessels, 1988, p. 221; Jan
sen, 1987Λ, p p 85-89, 119-126, 156; idem, 1992, p . 60 T r o t z stond m e t name bekend als ex
pert inzake de Unie van U t r e c h t
Zie over Pufendorf & 321, over Wolff § 3.2.2; over de Anglo-Amenkaanse inspiratiebronnen
van Van der Capellen § § 3 2 6 - 3.2 n, alsmede: Ilartog, 1882, p. 70, Zwager, 1980, p. 41;
Evers, 1988, pp 206-217 Zie over de Schotse Presbyteriaanse Kerk ook ^ 4.4 Jansen stelt
(a.w , ρ 58) dat Joan Derk niet promoveerde vanwege diens ingewandzickte Riddcrmatige
jongeheren plachten echter, ook wanneer zij beschikten over een gezond spijsvcrteringskanaaï niet te promoveren, sterker· zij legden geen enkel universitair examen af Vgl. ook· Van
Wijk, 1921, pp 10-J1; Wessels, 1988, pp. 236-237 Zie over politiek en ideologie in GrootBrittannic in de 18 l eeuw: Klem, 1995, pp. 49-64. Zie over de Britse en Amerikaanse beleving van de Patriottentijd: Fntschy, 1988, pp. 52-56
Zie over R o b e r t J a s p e r van der Capellen, heer van de Marsch, de L a t h m e r en de Engelenburg. N N B W , V I I I , kol. 251-253, W e s t s t r a t c , 1903, p p 56-59; W e r t h e i m - G i j s e W e c n i n k ,
'973, PP "1-113, 131-136, H a r t o n g , 1981, p. I I , Jansen, 1987A, p p . 58, 69, 81; Franken, 2002,
pp. 263-265. R o b e r t Jasper zou later in briefwisseling staan met verschillende figuren uit Deventer, alsmede met een vriend van zijn achterneef; zie: R A G , archieven van de familie Van
der Capellen, nr. 510, brieven van politieke aard aan Robert Jasper door stadssecretaris A . H .
Cramer, 1784-1795; ibidem, nr. 512, door stadssecretaris G Dumbar, 1785-1787; ibidem, nr. 528,
door prof. F.A van der Marck, 1785-1792; ibidem, door ds. F.A van der K e m p , 1781-1792. Zie
voor Van der Capellens album amicorum (maart 1769-november 1764) m e t inscripties van
onder meer G D u m b a r , R J van der Capellen en M. T y d e m a n . H a r t o n g , 1981, p. 11. Zie
over de ballingschap in Frankrijk en de levensavond van Robert Jasper te Deventer & 8 1.
De Jong, 1921, pp. 5-9, Formsma, 1970, ρ 131. Een overzicht van de familie in· R C C de
Savornin Lohman, Joan Derk van der Capellen m prosopografisch perspectief, in E.A. van
Dijk e.a. (red.), 1984, pp. 12-29 De kwartierstaat van Van der Capellen (eveneens door De
Savornin Lohman) in· Kwartierstatenbock 1883-1983 van het Koninklijk Nederlandsch Ge
nootschap voor Geslacht- en Wapenkunde ('s-Gravenhage, 1983), ρ i8

Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784), pastel door onbekende kunstenaar
(Particuliere collectie, foto Iconografisch Bureau/RKD, 's-Gravcnhage)

Met het gewest Overijssel kwam Van der Capellen op aangename wijze in aanraking toen hij op 4 juli 1766 te Kamperveen in het huwelijk trad met freule Hillcgonda Anna Bentinck tot Werkeren (1739-1785), dochter van de toen al overleden
eigenaar van de havezate Wittenstein. 2 9 Zij stamde uit een vermaarde OostNederlandse familie en haar vader had als heer van Wittenstein deel uitgemaakt
van de Overijsselse ridderschap. De jongelui, die niet over ruime middelen konden beschikken, trokken op dat huis bij haar moeder in.3" Een typische
landedelman was Joan Derk niet. Zijn zwakke gezondheid verhinderde hem een
militaire loopbaan te volgen of de genoegens van de jacht te smaken. Daarente29

30

Hillegonda's ouders waren Willem Hendrik Bentinck tot Wittenstein (1705-1754) en Anna
Elisabeth van Dedem tot de Gelder (1714-1778). Hij was dijkgraaf van Salland en (evenals later zijn zoon Coenraad Willem) gedeputeerde van Overijssel. Zie: Van Doorninck, 1871, pp.
306-307; Van Heel, 1993, p. 26, waar ook de verwantschap van Hillegonda met drost Derk
Bentinck tot Diepenheim is weergegeven en ibidem, p. 42; Mensema III, 1993, nr. 801, p.
679. Wittenstein lag ten westen van de IJssel, in de buurschap Zuideinde, pal tegen de Gelderse grens, op het huidige adres Wittensteinse Allee 3. Hillegonda deelde de politieke
overtuiging van haar echtgenoot, zie b.v. Hoogh Wel Geboren Heer en Neef, 1998, p. 10.
Gevers en Mensema, 1983, pp. 203, 345, 471.

243

gen legde hij zich met ijver en als autodidact op vele gebieden van wetenschap
toe. Zijn leidsman daarbij was zijn vroegere studiegenoot, de uit Zwolle afkomstige Meinhard Tydeman, oud-student aan het Deventer Athenaeum, later
Utrechts hoogleraar in het 'ius naturae' en 'ius publicum', griffier van de Overijsselse Staten (1790-1795) en vanaf 1814 hoogleraar te Leiden. 1 ' In plaats van een
landjonker te worden, ontwikkelde Van der Capellen zich tot een door de Verlichting beïnvloede intellectueel en politiek agitator met een grote historische
kennis. Van der Capellen kon, geruggensteund door zijn intellectuele relaties, bij
het op gang brengen van de Patriottenbeweging te Deventer door middel van de
meente en de gilden een sterke pressie op de magistraat uitoefenen. Hij speelde
zijn rol als agitator in Deventer buitengewoon bekwaam, volgde er de gebeurtenissen op de voet en hield soms letterlijk de pen van de plaatselijke Patriotten
vast. Zijn uitvoerige correspondentie met Deventer geestverwanten legt er getuigenis van af32 Hij was een eenzelvig mens, een religieus bewogen man bovendien,
orthodox, tegelijk tolerant, doch ook dat weer met mate. 1 ' Zijn politieke voorkeur viel samen met die van de stadsregeringen, vandaar dat hij 'de Burgerbaron'
werd genoemd.
Behalve in filosofie en theologie verdiepte hij zich op Wittenstein in de geschiedenis (waarbij het werk van Jan Wagenaar 34 hem een gids vormde) en in de
handels- en de staatswetenschappen. Zijn horizon was niet die van het gewest,
maar die van de Unie als geheel en haar buitenlandse betrekkingen. Van de al
genoemde Anglo-Amerikaanse auteurs werden vooral Fletcher, Price en Priestley35 zijn favorieten. Hun werk was in drieerlei opzicht voor hem van bijzonder
belang: het stimuleerde de burgerbewapening, het verkondigde de theorie van de
volkssoevereiniteit en het stelde dat het geluk van het volk het doel is en deel
uitmaakt van een goddelijk plan van iedere maatschappijvorming. Niets is volgens Van der Capellen zozeer van belang voor het geluk van een volk, maar niets
is ook zo voortdurend bedreigd als de vrijheid. Grondrechten als die van drukpers en van godsdienst worden bedreigd als een volk geen garanties heeft tegen
inbreuken op deze rechten door zijn regeerders. De beste waarborg van de vrijheid vormt het functioneren van een burgermilitie. Daarom vertaalde hij het
pleidooi ter zake door Fletcher en werkte hij het uit in zijn 'Aan het Volk'.36
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Zie over M e i n h a r d T y d e m a n . § 4.1, alsmede: A h s m a n n , B G N R U t r e c h t , pp. 137-141,
N N B W I I , kol. 1464-1466; Dekkers, 1951, p p . 173-174; J a n s e n , 1987Λ, o n d e r meer pp. 58, 83,
88-89, 119, 161, 188-189, 208 (waar T y d e m a n als bestrijder van Van der Marck ten tonele
komt), 224-225, 236 (waar hl) als conservatief w o r d t gekenschetst), 258 (tbidem), 273, 278-279
(over de relatie met J . D . van der Capellen), Van l i c c i , 1993, p . 4i(dic wi]st op T y d e m a n s
Oran|egczindheid, evenals J a n s e n , 1987A, ρ 202); Lenfermk ( r e d ) , 1992, pp. 181-182 Tyde
man was aanvankelijk hoogleraar aan de Gelderse Academie te Harderwijk (1765 en nog
even in 1787) I n 1795 zou mr G e r h a r d D u m b a r T y d e m a n s opvolger worden als griffier van
de Staten van Overijssel.
Franken, 1984, ρ 213; Zwitzcr, 1987, p. 6. A a n t c k c n i n e e n voor studie en vertalingen zijn
opgenomen in Nationaal Archief, Archief Van der Capellen, nrs 325-333.
Schelhaas, 1984, ρ 9.
Zie § 4 2.1
Zie resp § § 3 2 8, 3 2 9 en 3 2 10
Kvers, 1988, pp 209-210.

Zijn studie stond ten dienste van Van der Capellens pogingen om als lid van een
ridderschap aan het openbaar bestuur deel te nemen. 37 Een dergelijke functie zou
hem, de kale, ambteloze en bij zijn schoonmoeder inwonende jonker, het prestige geven waarop hij aanspraak meende te mogen maken. Een openbaar ambt zou
hem tevens de voldoening geven om voor de samenleving nuttig werk te doen. 3
Tot de ridderschap van het kwartier van Zutphen, het stamland van zijn geslacht,
kreeg Van der Capellen echter geen toegang, omdat hij geen sluitend bewijs kon
leveren dat elk van zijn acht kwartieren adellijk was. Zijn huwelijk had hem ook
naar Overijssel laten kijken, temeer omdat hij er woonde en de toelatingscriteria
tot de ridderschap (en met name de eis inzake de adellijke kwartieren) daar lichter waren dan in het Zutphense. Maar hij was er een 'uitheemse'. 39
De toelating (admissie), de verwijdering en de hertoelating (re-admissie) van
Joan Derk tot de ridderschap, en daarmee tot de Overijsselse Staten, vormden
een hoofdonderwerp van de Patriottentijd. 40 H e t was één van de kwesties waarin
de steden zich opstelden tegenover de edelen. Rechtens begon deze kwestie te
spelen aan het begin van 1770, toen de jonker een rekest indiende bij de Overijsselse Staten om in de ridderschap van dat gewest te mogen worden verschreven
vanwege de havezate Bredenhorst. Deze was gelegen aan de Nieuwe Wetering in
het kerspel Heino en het kwartier van Salland. H e t jaar tevoren had hij al juridi-

37

38

39
40

Acquoy, 1919, p p . 263-269. O o k in 7ijn nader te n o e m e n 'Aan h e t Volk van N e d e r l a n d '
maakte Van der Capellen naar emen smaak gebruik van Wagenaars publicaties, 71c b ν t.a.p.
o p ρ 8. Van d e r Capellen en Wagenaar h e b b e n o o k rechtstreeks persoonli]ke c o n t a c t e n
o n d e r h o u d e n , waarbij eerstgenoemde aan laatstgenoemde stukken ter hand stelde over de
geschiedenis van de Van der Capellens; zie: Wessels, 1996, p p 134, 239 Vgl ook. R o m e i n ,
1976, p. 545
Een uitstekend beeld van de studie en het streven van Van der Capellen geeft ΚΛ van der
K e m p , J o n k h e e r J o h a n Derk van der Capellen H e e r van den Pol Beschreven in de Ridder
schap van Overijssel, Regent (Leiden, 1779-1785), kortheidshalve bekend onder de titel 'Van
der Capellen Regent' H e t bevat een basisdeel m e t vijf vervolgen, uitgegeven door J Β C ,
hetgeen staat voor Junius Brutus Celta, een pseudoniem voor F Λ van der K e m p (Engeland
k e n d e een traditie van Junius'-pamfletten). De7c nam in dit werk de belangrijke staatkundi
ge geschriften van J o a n Derk op alsmede diens voorredes bij de vertalingen van politieke
werken uit het Engels. H e t n a b e n c h t geeft een overzicht van de loopbaan van Van d e r Ca
pellen als lid van de Staten van Overijssel, reacties op 7ijn re-admissie en berichten over zijn
overlijden. Vgl. Jansen, 1987Λ, pp. 51-52.
R A G , archieven van de familie Van der Capellen, nr 669, stukken betreffende het o p t r e d e n
v a n J . D . van der Capellen in Overijssel, 1773-1779, D e Jong, 1921, pp. 29-31, 38
Bij het navolgende is met name gebruik gemaakt van. De Jong, 1921, pp 105-165 Zie ook
Mcnsema en Gevers, 1978, pp. 69-71, Van Heel, 1993, pp. 33, 57. Een uitvoerige contempo
raine bron is: F.A. van der Kemp, Historie der admissie ( .) (Leiden, 1785). Van der Capel
lens vriend stelde dit stuk na diens overlijden, mede als een eerbetoon, samen met onder
meer herdrukken van artikelen uit 'De Post van den Neder-Rhijn'. Van der Capellens relatie
met dit blad komt aan de orde in. Theeuwen, 2002, pp. 647-657 Zie voorts. GA Zwolle, ar
chief van de stadsregering, nr. 5533, stukken dienende tot de toelating van J.D van der Ca
pellen tot de ridderschap van Overijssel over de jaren 1649-1746, 1770-1772, alsmede. RAG,
archieven van de familie Van der Capellen, nr 668, stukken inzake de admissie van J D van
der Capellen in de ridderschap van Overijssel, 1768-1770; Nationaal Archief, Archief Van
der Capellen, nrs. 151-177, stukken over hetzelfde onderwerp De admissie kon ook als een
economisch goed worden beschouwd. In een brief van 21 maart 1769 schreef D. Bcntinck
aan zijn neef J.D. van der Capellen dat een beschrijving in de ridderschap werd gewaardeerd
op duizend à vijftienhonderd gulden· zie voor deze brief RAO, archivalia VORG, nr. 798.
Zie over de re-admissie §§ 5.3.2 en 5 3 3.
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1

sehe adviezen ingewonnen,' ' Bredenhorst gekocht van Catharina Muntz (vandaar
dat het complex ook 'Muntzhuis' werd genoemd) en een begin gemaakt met een
lobbycampagne onder de leden van de ridderschap.
De admissie van Van der Capellen is elders uitvoerig beschreven: hoe de rid
derschap (die haar ledental zo klein mogelijk wilde houden om haar machtsposi
tie te consolideren) zich tegen zijn komst verzette (zij het niet op grond van zijn
kwartieren), hoe de kandidaat steun zocht bij de drie steden (de vanzelfspreken
de antagonisten van de edelen), hoe de instelling van een commissie ad-hoc (met
de Deventer schepen Hendrik Gerhard Jordens) de zaak traineerde, hoe de
schijnkoop van Bredenhorst de positie van de kandidaat niet versterkte, maar
juist verzwakte en hoe uiteindelijk het machtswoord van Willem V toch leidde
tot de toelating van de 'heer van [juister zou zijn geweest: eigenaar van de have
zate] Bredenhorst' tot de Staten van Overijssel, waarin hij op 20 oktober 1772
zitting nam. 4 2
Drie jaar later (1775) kocht Joan Derk van Isaac Reinder van Raesfelt tot
Heemse de havezate De Pol, gelegen tussen Yhorst en Avereest, aan het riviertje
de Reest in het schoutambt Staphorst, Rouveen en Yhorst. Hij stak zich hier
voor in de schulden en heeft er nimmer gewoond. Van der Capellen wenste zich
het bezit van dit huis slechts om onbetwist in de Staten te kunnen zitten en
heeft er het achtervoegsel 'tot den Pol' achter zijn naam aan te danken, 's Win
ters bleef hij wonen in de stad (zoals veel edelen) en wel in de Bloemendalstraat
(nu nr. 12) te Zwolle, naast de freules Van Dedem, de ongetrouwde zusters van
zijn schoonmoeder, 's zomers ging hij, na het overlijden van zijn vader, naar zijn
ouderlijk huis, Appeltern in het Land van Maas en Waal in Gelderland. 4 3
Spoedig na Joan Derks admissie stelden de Staten (in 1773) een nieuw regle
ment ter zake vast, waarin zij alle punten die bij de behandeling van Van der Capellens toelating tot discussie hadden geleid, duidelijk regelden. De herziene be
palingen zouden diens admissie 'op basis van een minimum aan jonkerschap' (de
woorden zijn van M. de Jong) absoluut onmogelijk hebben gemaakt. 4 4
41
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44
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Deze adviezen waren afkomstig van prof dr Georg Jordens te Deventer (zie ή 6.i) (26 no
vember 1769), dr Α Ν. Fabius te Zwolle (4 augustus 1769) en R Metelerkamp, H Hubert en
G A Herweijer te Kampen (20 januari 1770) en zijn als bijlagen afgedrukt in· F A van der
Kemp, Historie der Admissie (. ), 1785.
De admissie van Van der Capellen tot de Staten van Overijssel is uitvoerig beschreven in·
Van der Kemp, Historie der Admissie ( ), 1785, passim en is in extenso te volgen in de re
soluties van Ridderschap en Steden (RAO, resoluties R&S, deel 94 e v.), te beginnen op 6
april 1770 Op 19 oktober 1770 kwam de zaak ter sprake vanwege het bezoek van een delega
tie uit de Staten die de stadhouder geluk ging wensen ter gelegenheid van de uitbreiding van
diens gezin Op 21 maart 1771 vernamen de Staten dat de prins het niet eens was met de
meerderheid van de ridderschap die eenparigheid van stemmen voor admissie eiste Op 6
april 1771 verklaarden de steden Van der Capellen admissibel, maar de edelen bleven ver
deeld. Op 19 juni 1772 verklaarde de prins Van der Capellen admissibel (nadat deze eerder de
nodige stukken had overgelegd) en op 20 oktober 1772 deed Joan Derk zijn intrede in de
vergadering van de Staten Zie voorts: Dumbar, 1783, pp 73-74, 77; Knoop, 1783, ρ 5, Gevers
en Mensema, 1983, pp 160-165, Fruin-Colenbrander, 1992, pp. 343-344; Streng, 2000, p. 50.
Zie over het machtswoord van de stadhouder· brief van Brunswijk aan Willem V, Den
Bosch 24 augustus 1771, afgedrukt in· Kramer (ed ) 1,1910, pp. 263-264, lettre CXXXV111.
Gevers en Mensema, 1983, pp. 334-339
De verscherpte eisen tot admissie zijn te vinden in: RAO, res R&S 19 oktober 1773, de
stadhouder stemde met dit besluit expliciet in. Zie voorts- De Jong, 1921, pp 164-169

Van der Capellen toonde zich toegewijd en ijverig. Hij bepleitte wegverharding
bij Enter, het verlagen van de tolgelden op de weg tussen Dalfsen en O m m e n ,
uitbreiding van het aantal vroedvrouwen en heelmeesters ten plattelande en vele
andere zaken van lokaal en provinciaal belang. T o c h waren zijn voornaamste
aandachtspunten gelegen in de centrale politieke thema's van zijn tijd in Overijs
sel (waar vooral de drostendiensten de aandacht trokken) en daarbuiten op het
niveau van de Unie (in de kwesties van de Schotse Brigade en de erkenning van
de Verenigde Staten). Binnen de ridderschap ondervond hij veel tegenstand, met
name van Sigismund van Heiden Hompesch, en weinig bijval. D e meeste steun
kwam sinds de kwestie van de drostendiensten van Adolf W a r n e r des H.R.
Rijksbaron van Pallandt tot Zuthem (Zuithem) (1727-1803), onder meer gedepu
teerde van Overijssel en drost van IJsselmuiden (1763-1788), in de literatuur dik
wijls aangeduid als 'de heer van Zuthem' o f ' d e drost van IJsselmuiden'. Buiten de
ridderschap waren de hierna te noemen mr. J a n Willem Racer en prof. F.A. van
der Marck hem t o t steun. 4 5 Van der Capellens vroegtijdig overlijden in 1784,
hoezeer ook betreurd, had geen merkbare gevolgen voor de Patriottenbeweging.
Hij had die zo sterk gemaakt, dat deze ook zonder hem voortgang vond, vooral
dankzij de samenwerking van zijn geestverwanten op bovengewestelijk

niveau. 4 6

Zoals eerder in deze paragraaf is vermeld, hechtte Van der Capellen grote waarde
aan de vrijheid van drukpers. Drukkers waren in zijn tijd onderworpen aan pre
ventief toezicht door de overheid. H e t was niets bijzonders dat de stadsregering
van Deventer een boekje verbood. 4 7 Boekencensuur was in de Noordelijke N e -
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Zie over Adolf Warner van Pallandt: Van Doormnck, 1871, pp 547-548; Thcumsz, 1943, pp
30, 56; Gevers en Mensema, 1983, pp 497-498; Streng, 1990, ρ io6, Mensema III, 1993, nr
856, p. 723, Hoogh Wel Geboren Heer en Neef, 1998, pp. 7-8; Streng, 2000, p. 104 Een
voorbeeld van een optreden waarin Van Pallandt vrijwel oe gehele Overijsselse ridderschap
tegen zich innam is te vinden in het verzet van vele edelen tegen zijn initiatief om de Staten
te laten uitspreken dat zij zich ontslagen achtten van hun eed aan de stadhouder, zie RAO,
archivalia VORG, nr 1007 b, een protest van de meerderheid van de ridderschap van 30 ja
nuari 1787 Voor de Deventer stadsregering was Van Pallandt een echte geestverwant, het
geen bijvoorbeeld blijkt uit de rechtstreekse correspondentie die zij met hem (evenals met
Van der Capellen) onderhield, zie- SAD Rep. I, nr 24E, Register van brieven, uitgegaan van
het stedelijk bestuur De havezate Zuthem, sinds 1682 bewoond door de Van Pallandts, lag
in de gelijknamige buurschap in het schoutambt Zwolle, aan de (nog steeds als zodanig be
staande) weg naar Deventer, en grensde aan het dorp Windesheim. Een bouwhuis is ter
plaatse nog aanwezig Van der Capellen zou in Van Pallandts Zwolse stadswoning in de
Bloemendalstraat komen te overlijden en Van Pallandt voelde zich erfgenaam van diens ge
dachtegoed; zie Adolf Warner Baron van Pallandt, Heere tot Zuithem, Verklaring over net
regt van overstemming (Deventer, 1784). In 1795 zou Adolf Warner (een neef van Joan
Derks schoonmoeder en ook van Robert Jasper van der Capellen tot de Marsch) provisio
neel representant van het volk van Overijssel worden. Zie voor andere riddermatige Patriot
ten Streng, 2000, ρ 103. Zie over Racer § 5.2 2, over Van der Marck § 6.1.
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Blok, 1914, pp. 601-603, Te Brake, 1977, p. 53. Veelbetekenend is in dit verband het woord
van Petrus Loosjes in zijn vervolg op Wagenaars Vaderlandsche Historie: 'Hij is gestorven,
maar zijn Geest bezielt eene menigte van Neerlands Inwoondcren' zie Wessels, 1988, p. 225.
Vgl. NNJ 1784, pp. 1173-1174, 1675-1676. Te Deventer leidde het overlijden van Van der Ca
pellen tot commotie toen Arnoldus Boers op 29 augustus 1784 de nagedachtenis van de Bur
gerbaron in het openbaar had bezoedeld. De magistraat nep hem ter verantwoording: SAD
res. S&R 1 oktober 1784. Dat de magistraat over dit besluit verdeeld was is te lezen in een
'Briev van Justus Batavus', opgenomen in 'De Politieke Kruyer', dl. 4,189, pp. 481-487.
Zie § 2.4.1.
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derlanden een veel voorkomend en veelal geaccepteerd verschijnsel. 4 Van der
Capellen, die goed geïnformeerd was over de Anglo-Amerikaanse staatkundige
literatuur, zal op de hoogte zijn geweest van de bepalingen over drukpersvrijheid
in de Virginia Bill of Rights en de Pennsylvania Bill of Rights (beide van 1776).49
Tekenend voor Van der Capellens gedachtegang was zijn advies over de vrijheid
van drukpers aan de Staten van Overijssel. Hij begon te stellen, dat alle mensen
vrij en onafhankelijk van elkaar zijn geboren en dat elke overheid alleen beschikt
over de macht die het volk haar uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft opgedragen.
De burgers van de Verenigde Provinciën hadden hun regenten nimmer de macht
verleend om hen te beletten, hun gedachten over godsdienst en over burgerlijke
zaken vrij en onbelemmerd aan elkaar mee te delen. Bij het verlaten van de natuurstaat en het overgaan naar een burgerlijke maatschappij beschikt ieder volk
over 'eene verzekerde vrijheid (...) en veiligheid van ieder individu'. Alle macht
kan echter worden misbruikt en moet daarom worden beschermd tegen hoogmoed en daaruit voortspruitende heerszucht, die alle mensen min of meer eigen
is. Iedere macht van een sterveling is gevaarlijk, vormt een noodzakelijk kwaad
(...). Vrijheid van drukpers is in onze constitutie essentieel om iedere ingezetene
een waarborg te geven voor zijn aangeboren recht om te denken, te spreken en
zijn gedachten aan anderen mee te delen op de wijze waarop hij dat wenst. 50
Hetzelfde onderwerp keerde ook terug in het beroemdste werk van de Burgerbaron. Hij schreef: 'Zorg voor de vrijheid der drukpers, want zij is de eenige
steun van ulieder nationale vrijheid (...)!' Dat stelde hij in een anoniem pamflet,
dat op de vroege ochtend van 26 september 1781 overal in de Republiek werd
verspreid. De titel luidde: 'Aan het Volk van Nederland'. Joan Derk had het
pamflet geschreven in de zomer van 1781 op het huis Appeltern. 5 ' Dat hij de auteur van het stuk was, is pas na een eeuw vast komen te staan; tot die tijd was dat
'het geheim van Appeltern'.' 2 Het valt te begrijpen, dat Van der Capellen zijn
brochure anoniem publiceerde. Hij vreesde de macht van de stadhouder. Toen
de Burgerbaron zijn aanklacht - want dat was het - schreef, was hij in zijn provincie een eenling zonder invloed van betekenis.'' 1 Drie jaar tevoren al was hij als
lid van de ridderschap geschorst.
48
49
50
ii

52

53
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Zie §§ 4.4, 5 3.2, 6.1 en v.w.b de 17 l eeuw: Weekhout, 1998, met een uitvoerig hoofdstuk
over Deventer op pp. 243-295.
Zie § 3.4. Laatstgenoemd document zou ten dele model staan voor het Deventer ontwerpregenngsrcglement van 1787: zie § 7.3 en bijlage 6, art 1-8
ARA, Archief Van der Capellen, nr. 302, s.a. (mogcli]k 1772, 1773)
Zie over het vroegere debat inzake het auteurschap van 'Aan het Volk': Hartog, 1882, p. 160,
Hardenbroek III, 1910, ρ 231 C Η E de Wit stelt: 'Als men van een begin [van de Patriot
tentijd] wil spreken, dan was dat het pamflet van Joan Derk van der Capellen' Zie. dez.,
1988, ρ 30 Zie ook· De Jong, 1924; Wertheim, 1981, pp. 31-32. Vgl. Geyl, 1959, pp 139-141;
Kikkert, 1987, pp 38-40 Een kritische vergelijking van 'Aan het Volk van Nederland' met
buitenlandse pamfletten in· Van Ilolthoon, 1988, pp. 185-192.
'Schaduwbeeld of het geheim van Appeltern, Kroniek van een leven', is de titel van een his
torische roman van Hella Haasse over de Patriottentijd en over Van der Capellen in het bij
zonder.
l i e t geheim bleef bewaard t o t d a t de doopsgezinde predikant A Loosjes in 1891 uit de Vere
nigde Staten het bericht ontving, dat nakomelingen van J o a n D e r k s g r o t e vriend, geestver
want, pennenvoerder en propagandist-achter-de-schermen ds F.A van der K e m p (zie over
F.A. van der K e m p · Dekkers, 1951, ρ 92; N N B W , V I I I , kol. 953-958) in het bezit waren van

Het pamflet liet niets aan duidelijkheid te wensen over.54 Het stelde de geschiedenis van de Republiek centraal, maar ook het staats- en natuurrecht lieten er
hun sporen in na. Er was een tijd geweest, zo begon de historische beschouwing,
vóór de komst van de Habsburgers, dat het volk een hoge mate van burgerlijke
en politieke vrijheid genoot en de machthebbers in de diverse provincies onder
controle kon houden door middel van vertegenwoordigers van de burgerij, van
stedelijke burgerwachten en van gilden. De toepassing van de grondrechten
moest die vrijheid van het volk terugbrengen. Geïnspireerd door het Amerikaanse vrijheidsideaal werkte Van der Capellen een staatsfilosofie uit in de geest van
de leer van het maatschappelijk verdrag. Als concrete misstanden noemde hij: de
drostendiensten, het jachtrecht en de militaire jurisdictie."
De kern van alle kwaad lag in de macht van de erfstadhouder en met name
ook die van de actuele bekleder van dat ambt, Willem V, die het leger steeds
opnieuw kon misbruiken tegen de belangen van burgers en boeren. Hij zette zijn
gunstelingen op alle belangrijke posten; hij passeerde Nederlanders om vreemdelingen met militaire commando's te kunnen belasten;' 6 hij zorgde dat professoren
werden benoemd die doceerden wat hem welgevallig was. Het patronagesysteem
was daaraan schuldig. Met zijn pro-Engelse politiek had hij het vaderland op de
rand van de afgrond gebracht. Niet de stadhouder was echter soeverein:
'Het land hoord ulieden met malkanderen toe en met den prins met zi|ne grooten alleen, die ulieden, die ons allen, die Neerlands geheele volk, de afstammelingen der vrije
Batavieren aanzien en behandelen als hunnen erfli]kcn eigendom, als hunne ossen ende
schaapen, dewelkcn zij naar hun goeddunken of scheeren of slagtcn kunnen en mogen.
Het volk, dat in een land woond, de ingezetenen, de burgers en boeren, minvermogenden en rijken, grooten en kleinen, deeze allen bijeengenomen zijn de waare eigenaars,
de hecren en meesters van het land, en kunnen zeggen hoe zij het hebben willen; hoe
en door wie zij willen geregeerd weezen. Ken volk is eene grootc maatschappij, eene

54

55
56

de autobiografie van hun voorvader (die in 1788 naar de Verenigde Staten was geëmigreerd).
Zie· Loosjes, 1886 en 1891, met name de uitgave uit 1891, waar op ρ i8 het definitieve bewijs
wordt gegeven van Van der Capellens auteurschap. Spoedig daarna verscheen deze autobio
grafie in druk; zie Fairchild (red.), 1903. Van der Kemp heeft ook bemiddeld bij het in het
geheim drukken van 'Aan het Volk van Nederland', waarbij 'Ostende, 3 september 178Γ wel
als camouflage zal hebben gediend. Aangenomen mag worden, dat beide mannen de inhoud
van het pamïlet tijdens logeerpartijen te Appeltern grondig hebben besproken Zie over het
latere debat inzake het auteurschap. Wcrtheim, 1981, pp. 20-23; Zwitzcr, 1987, pp 7-9; over
Van der Kemps bezoeken aan Appeltern: De Jong, 1921, pp 413-416. Zie over Van der
Kemp verder: Leeb, 1973, pp. 119-120, 139-140; Kikkert, 1987, p. 77, Van den Berg, 1988, pp
129-130.
In het navolgende is gebruik gemaakt van een origineel exemplaar O s t e n d e , 1781' (Knuttel
19846) van de editie die is vertaald en bezorgd door het echtpaar W c r t h e i m , zie: W e r t h c i m ,
1981, pp. 63-143, de bespreking van deze uitgave door Pechler en Veen (1983) en van de lacsimile-cditic die is verzorgd door drs. I L L . Zwitzer in het Patnotten-gedenkjaar 1987. Voor
de algemene achtergronden werd niet alleen geput uit de annotaties bij deze uitgaven, maar
ook uit: Colenbrandcr, 1897, p p . 259-262, D e J o n g , 1921, pp 388-390, 417-444; Van Wijk,
1921, p. 152; Geyl, 1947, pp. 53-55, Gosses-Japikse, 1947, ρ 687; D e W i t , 1974, pp. 27-28; Ro
mein, 1976, p p . 556, 558-560; T e Brake, 1977, p p 9-34; Mecking, 1986, p. 73, Fntschy, 1988,
pp. 62-63; Israel, 1992, pp. 1237-1239
Zie over de drostendiensten § 5.3, over het jachtrecht § 5 4, over de militaire jurisdictie
§4.31
Amersfoort, 1984, p p 11-12.
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compagnieschap en niets anders. D e regenten, de overheden, de magistraaten, de prins,
wie het ook is, die eemgen post in die maatschappi) bekleed, zijn maar enkel de directeurs, de bewindhebbers, de r e n t m e e s t e r s van de compagnieschap of maatschappi), en,
in dceze qualiteit, minder dan de leden van dezelve, dat is de geheelc natie of het volk
te samengenomen ' 7 (...) Alle menschen zijn vrij geboren De een heeft van nature over
den anderen niets te zeggen D e eene mensch is wel wat verstandiger van geest of wat
sterker van lighaam of wat rijker dan de andere; doch dit geeft hun, die verstandiger,
sterker of rijker zijn, geen h e t m i n s t e regt o m over de minderverstandigen, minder
sterken, minder rijken te hccrschcn.

De burgers moesten een nationale enquête eisen naar de oorzaken van 's lands
rampzalige toestand:
'Daar moet een algemeen nationaal o n d e r z o e k worden gedaan naar elks gedrag, sedert
eemge jaren gehouden; naar alle orders en contra orders, zo wel geheime als openlijke,
naar alle maatregelen, die er g e n o m e n zijn, en die men hadde m o e t e n en kunnen neemen, en nogtans verzuimd zijn; op dat blijkc wie verraders zijn, wie enkel uit vreeze en
zwakheid h e b b e n gezondigd, en wie zig standvastig, eerlijk, en cordaat hebben gedragen, en dus Ulicdcr goedkeuring en vertrouwen verdienen.

Toch was Joan Derk niet anti-stadhouderlijk gezind. Zijn ideaal was gelegen in
een imperium mixtum:60
' D e prins m o e t met langer aan zig zelven en nog minder aan zijne booze Engelsgezinde
raadslieden worden overgelaten, maar een raad van cenige eerlijke lieden [behoort] aan
zijne hoogheid worden toegevoegd.'

Van der Capellen riep op tot het bevechten van wat H. Schelhaas (met een eigen
term voor de vrijheid van meningsuiting) 'uitingsvrijheid' heeft genoemd,62 tot
het vormen van democratisch verkozen comités van burgers en boeren en tot
burgerbewapening volgens de ideeën van Fletcher.63 Vanuit de anonimiteit ver-
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58
59
60

61
62
63
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'Aan het Volk', p. 21.
Ibidem, p. 22
Ibidem, p. 74
H e t begrip 'imperium m i x t u m ' of 'regnum m i x t u m ' staat voor een evenwicht in het staatsbestel tussen één, enkelen en velen, resp. m o n a r c h i e , aristocratie en democratie naar het
Romeinse voorbeeld van consuls, senaat en volksvergadermgen resp het Britse van koning,
H o g e r h u i s en Lagerhuis In de A m e r i k a a n s e k o l o m e n vond dit model van een gemengde
constitutie navolging in de structuur van G o u v e r n e u r , Senaat en H u i s van Afgevaardigden.
Veel tijdgenoten van J o a n D e r k s t o n d e n een dergelijke verdeling, met allerlei varianten,
voor. J o a n D e r k m i s t e in de R e p u b l i e k h e t d e m o c r a t i s c h e e l e m e n t . I n d e AngloAmcrikaanse literatuur was Richard Price (zie over h e m o n d e r § 3.2.9) hiervan een bekend
verdediger en aan hem ontleende Van der Capellen zijn denkbeelden. D e Burgerbaron had
ook de N e d e r l a n d e r Elie Luzac k u n n e n raadplegen. Zie. D e Beaufort (ed.), 1879, p . 42; G o slinga, 1936, p. 54; D e W i t , 1965, ρ 43; Schulte N o r d h o l t , 1984, p. 102, Wessels, 1984, p p
133-134; idem, 1987, p. 227; R. H o k e , I m p e r i u m m e n i m et mixtum, in: H R G I I , kol 333-335.
'Aan het Volk', ρ 74. O n d e r s t a d h o u d e r W i l l e m I V had een stadhouderlijke raad gefun
geerd, maar die had maar kort bestaan; zie Gabriels, 1990, p p 100,169-172.
Schelhaas, 1984, p. 8.
Oorspronkelijke uitgave 1698, vertaling d o o r J o a n D e r k , 1774, T e Brake, 1977, pp. 32-33;
Zwitzcr, 1987, p. 11 Zie over Fletcher § 3.2.7.

wees Joan Derk, uiteraard in instemmende zin, naar de geschriften die hij onder
eigen naam had gepubliceerd 64 Zo schreef hij bijvoorbeeld
'Wilt gi]lieden over dit gcwigtig onderwerp wat meer weten, lees dan de schriften door
den Baron van der Capellen tot den Pol van tijd tot tijd uitgegeven, voornamelijk de
beide stukjes van den Ferwaardcn PRICF over den aart der burgclijke vrijheid en des
voornoemden Barons vertoog, over de vrijheid der Overysselsche boeren, alles bij Her
ding te Leiden gedrukt ' '' Ln 'De Baron Van der Capellen Heer van den Pol en lid van
de Ridderschap en Edelen van de provintie van Overyssel, een man, die in de regering
is gegaan met een voorneemen om nooit eemgerlei ampt of commissie te willen heb
ben, het gene hij zo wel na als voor zijne beschrijving meermaalen op verschelden
plaatzen opentlijk verklaard en door zijn gedrag in 't stuk van regeering tot spijt van
zijne vervolgers volkoomcn bevestigd heeft, de I leer Van der Pol zeg ik, begreep, dat,
zou de weinige vrijheid, die ons onder het stadhouderschap nog is overgebleeven, niet
geheel verlooren gaan, het hoog tijd was, om zig openlijker en rondborstigcr dan voor
heen geschied was, tegens de dagelijks toeneemende magt en onophouderhjke onder
kruipingen van het Huis van Oranje te verzetten '

De reacties op het pamflet waren fel De aangevallen stadhouder zelf schreef
bijvoorbeeld aan raadpensionaris Pieter van Bhjswijk over een
'cerroovend en fameus libel ( ) zelfs ontziet men zich niet de beeren Staeten der res
pectieve provinciën als usurpateurs der rechten van het volk uit te krijten en cene de
mocratie te willen introduceeren' 7

Een dag later toonde de stadhouder zich nog feller
'Ik zoude denken dat een zoo oproeng stuk behoorde door beulshande verbrant te
worden ( ) eene anarchie te introduceeren, wiens gevolgen niet genoeg kunnen wor
den geapprehendeert '

Aan de Overijsselse gedeputeerden schreef Willem over
'een groot aantal quaardaardigc en lasterlijke imputatien tegens onzen persoon' en te
gen vroegere Oranjes 'zelfs om, in plaatse van de staatsregeenng die daartoe insgelijks
op het haatelijkste word afgeschilderd, eene democratie te introduceeren en dus doen
de de Republicq te doen vervallen tot eene complete anarchie'

Willem V verzocht de provinciale regeringen maatregelen te nemen tegen verspreiding van het pamflet en straffen te bepalen tegen schrijver, drukkers en verspreiders 69
64
65
66
67
68
69

Een verwijzing in 'Aan het Volk' door Van der Capellen naar zijn eigen geschriften op pp
24, 47, 56-57, naar zijn lot op pp 42 43, 48 52, 73
Ibidem, ρ 24
Ibidem, ρ 47
Zie volgende noten
Zie volgende noot
Brieven van Willem V aan Pieter van Bhjswijk, Den Haag, resp 28 en 29 september 1781,
afgedrukt in Kramer (cd) II, 1913, resp ρ 631 en 632, lettre DCCCLXIX en DCCCLXX
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Ook in Overijssel verschenen strenge plakkaten, maar zonder het gewenste re
70
sultaat. 'Aan het Volk van Nederland' genoot een zodanige belangstelling, dat
naast Nederlandstalige herdrukken ook Franse, Duitse en Engelse vertalingen
7
verschenen. ' Veel van de gedachten die de auteur ontvouwde, werden later ver
72
der uitgewerkt in 'Grondwettige Herstelling' en in het 'Leids Ontwerp'. Uit
eindelijk beschikte Van der Capellen niet over een blauwdruk van een toekom
stig staatsbestel, dat had in zijn tijd trouwens niemand. Hij ventileerde onvrede,
formuleerde programmapunten en ondernam politieke actie inzake concrete
misstanden. Daarbij bespeelde hij met verve de publieke opinie en wist hij pres
siegroepen in beweging te brengen.

5.2.2

Jan Willem Racer

Mr. Jan Willem Racer (1736-1816) stamde uit een familie uit Auerbach in de Boven-Palts, die via Noord-Duitsland en het graafschap Lingen in de persoon van
Jan Willems vader naar Twente was gekomen. Vader Georg Frederik Racer was
er predikant. Diens zoon Jan Willem genoot zijn opleiding aan de Latijnse scho
len te Oldenzaal en Lingen en aan de juridische faculteit te Groningen en was
aan laatstbedoelde universiteit gepromoveerd in de rechten (1758)."' Achtereen
volgens was hij bij Carel George graaf van Wassenaer Obdam waarnemend
rentmeester van het landgoed Twickel bij zijn geboorteplaats Delden (levenslang
zou Racer de 'huisjurist' van Twickel blijven) en advocaat te Ootmarsum en Ol
denzaal. In laatstgenoemd stadje, een armlastige plaats waar een kleine protes
tantse minderheid de katholieke meerderheid van de bevolking politiek domi-
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Zic voor ccn uitvoerig en anoniem Pnnsgc/ind commentaar gedateerd 1 mei 1782: Missive,
betreffende de zo beruchte Aanspraak 'Aan het Volk van Nederland'
De Deventer magistraat bepaalde bijvoorbeeld dat de burgemeesteren de plaatselijke boek
verkopers zouden ontbieden om hen aan te zeggen, de publicatie niet te verkopen en om
hen aan te sporen, zo mogelijk de auteur te achterhalen, zie SAD res. S&R 12 oktober 1781
en SAD Rep. I, nr. 7, buursprakenboek, publicatie 13 oktober 1781 De Staten van Overijssel
stelden een premie van honderd gouden rijders op de aanwijzing van de auteur van 'Aan het
Volk', zie RAO, res R&S 18 oktober 1781 Op dezelfde datum verboden de Staten het druk
ken en verspreiden van 'pasquilen, libellen en gedichten waarbij de leden van de regering en
andere hoogere en lagere standspersonen worden belasterd'. De gecommitteerden uit De
venter namen hierbij een minderheidsstandpunt in. Zie verder: De Jong, 1921, pp. 390-392,
Zwit/er, 1972, ρ 52; Hartong, 1981, pp. I-II.
In de literatuur is 'Aan het Volk' heel verschillend beoordeeld Colenbrander sprak over ccn
'oppervlakkig en op vele plaatsen laaghartig geschrift', zie. Colcnbrander, 1897, 262. De Jong
stelt 'Ik meen daarentegen, dat het een meesterstuk is van betoog en zeggingskracht en dat
het alleen aan zijn politieke strekking en zijn felheid jegens het huis van Oranje te wijten is,
dat men het niet erkend heeft als het beste stuk proza uit het einde der 18" eeuw (...)'; zieDe Jong, 1921, ρ 437. Ook politieke tegenstanders, hoewel zij het uiteraard oneens waren
met de inhoud van het pamflet, prezen de betoogtrant en het taalgebruik van de tekst Zie
voor de verschillende edities, resp vertalingen van 'Aan het Volk' De Jong, 1924, m.n. ρ 3.
Zie § 4 1 ; vgl ook Wessels, 1988, ρ 225
Zie over J.W. Racer: Inleiding, hfdst. 1, §§ 2 1, 4.4, î.1-5.4, 6 1, 6.2, 6 6 en § 8.3, alsmede.
Dekkers, 1951, p. 138; Mecking, 1986, passim, Bruins, 1987, pp 51-61, 63-66; over diens werkzaamheden te Oldenzaal. Hebben, 1980, pp. 11, 13-23; idem, 1984, pp 98-112; over diens activiteiten te Almelo· Kempermk, 1984, pp. 118-119.

neerde, werd hij in 1783 gemeensman en commandant van de burgermilitic, in
1786 burgemeester." 4
Hij wist een uitgebreide advocatenpraktijk op te bouwen, waarm hij vertrouwd raakte met en gefascineerd door vele oude rechtsinstituten, zoals die zich
in het Twente van zijn tijd voordeden. Met de Gelderse kwartieren van Veluwe
en Zutphen vormde Twente een gebied waar toentertijd ten plattelande de nodige rechtsinstellingen bestonden, die nog in sterke mate door - al dan met verschnftelijkt - gewoonterecht van inheemse oorsprong beheerst werden. H e t inspireerde Racer tot het schrijven van werken over rechtsgeleerdheid en geschiedenis, met een voorkeur voor het interessante gebied waarin deze beide disciplines elkaar raken. Zijn sterke kant was het gebruik van authentieke stukken Dat
maakt zijn werk, hoewel het is gekleurd door de P a t n o t s c denkbeelden van de
auteur, nog steeds waardevol 75
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Racer woonde te Oldcnzaal aan de Marktstraat, nu nr 15, 'Grootc Sociëteit' Het naastgclc
gen museum 'Het Palthehuis', eens woning van zijn dochter Carolina Bernhardina, haar
echtgenoot ds Johannes Palthe en hun nalaten, bevat nog vele herinneringen aan J W Ra
eer, waaronder zijn bibliotheek Dat Racers bibliotheek bewaard is gebleven is een zeld
zaamheid, al is de collectie niet meer compleet Zij wordt bovendien bewaard als een geheel
met die van enkele van zijn familieleden, doch deze laatste hebben geen |uridischc, maar
theologische, farmaceutische en medische werken nagelaten De collectie bevat voorts tal
van meer algemene boeken op velerlei terrein Rekening houdend met het vorenstaande
blijkt Racer een weivoorziene boekerij te hebben bezeten met tekstuitgaven en commenta
ren op het gebied van het Romeins en inheems recht, geschiedenis en statistiek (in de ruime
betekenis van die tijd) De oudste werken dateren uit de jaren dertig van de ι6 1 1 eeuw Naast
klassieke Romemsrechtelijkc tekstuitgaven en commentaren daarop staan werken over 'na
tuurrecht en zedekunde', 'Rooms Hollands' recht en recht van Groningen (waar Racer had
gestudeerd), van Overijssel (waar hij werkzaam was) en van Gelderland (het naburige ge
west), klassieke, algemene en vaderlandse geschiedenis, beschrijvingen van landen en volke
ren alsmede reisboeken Uiteraard ontbreken geschriften uit de politieke actualiteit van Ra
cers dagen niet, hoewel die zeker niet volledig aanwezig zijn Flavius Joscphus, Joost de
Damhouder van Brugge, Simon van Leeuwen, François Adriaan van der Kemp, Jan Wage
naar en de Deventer hoogleraar Jacobus de Rhoer - om maar enkele namen te noemen vullen de volle planken Ook de 'Rechten van de Mensch' van Thomas Paine (zie over hem §
3 2 10) ontbreekt niet Daarnaast zijn er de manuscripten (in bruikleen van de Oldcnzaalsc
Oudheidkamer bij het gemeentearchief in het Oldenzaalse stadhuis), met name dictaten van
Dionysius Godefndus van der Keessel, Joannus Conradus Rucker en Anthomus Matthaeus
(III) en processtukken met bijbehorende correspondentie
Racer is in de loop van de tijd heel verschillend beoordeeld 7ijn kleinzoon W Λ Λ van
Wulfften Palthe publiceerde als eerste over zijn grootvader maternel (Van Wulfftcn Palthe,
1886) Deze publicatie is echter nogal fragmentarisch en eenzijdig omdat de kleinzoon (in
een tiid waarin de waardering voor de Patriotten miniem was) zijn grootvaders Oranjeliefde
poogue te benadrukken Fe Lintum (1900) gaf als aanvulling een beeld van Racers rol in Ol
denzaal gedurende de Patriottentijd In de visie van Te Lintum, die werd beïnvloed door
Η Τ CoTcnbrandcr, is Racer een tragikomisch, niet democratisch gezind man, die niet tot
hervormingen m staat was gebleken en die de zaak van de kleine steden in Overijssel geen
goede diensten had bewezen De Jong (1921, pp 542 545) benadrukte daarentegen juist Ra
cers democratische gezindheid in relatie tot zijn vriendschap met Van der Capellen De dis
sertatie van C H E de Wit uit 1965 gaf een krachtige impuls aan verder onderzoek Dit
blijkt wel uit het in 1984 verschenen themanummer van de VORG over de Patnottenbewe
ging in een tiental Overijsselse steden Twee bijdragen hieruit zijn hier van belang Ten eer
ste die van GerhJ Hebben over Oldenzaal, waarin Racers handelingen uitgebreid aan de
orde komen Deze auteur beschouwt Racer als een mm of meer opportunistisch man, die
gematigd democratische denkbeelden aanhing en als politicus in zekere zin faalde Daar
naast komt Racers optreden m Almelo ter sprake m een artikel van R M Kemperink Deze
bestempelt Racer als een lakei van het 'Ancien Regime', bovendien vindt hij zijn optreden
gekunsteld en weinig principieel Al deze auteurs beperken zich tot Racers optreden in de
praktische politiek tijdens de Patriottentijd Een breder beeld geeft Mecking, 1986, die Ra
eer benadert vanuit diens politieke en rechtskundige opvattingen, zoals hij die in geschrifte
->
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Jan Willem Racer (1736-1816), olieverf op linnen
door Frans Mcnninghuyscn (of Mcnninghausen) (1788)
(Collectie en foto Stedelijk Museum Zwolle)
Dankzij dat werk kon hij ook de leider worden van het Verbond der Kleine Steden in Overijssel, waarvan hij de acties met gezag coördineerde. 76
N a de uitsluiting van Van der Capellen uit de ridderschap (1778) boog Racer
zich over diens pogingen tot re-admissie en kwam zodoende in contact met zo-
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hceft nagelaten. Zie voor het regionale recht in de genoemde provincies: Jansen, 1992, pp.
67-68. Zie voor briefwisseling van Racer en Van der Capellen: De Beaufort (ed.), 1879, b.v.
pp. 382-386, 647-650. Zie over Racer voorts: Roelevink, 1985, p. 88.
Zie over de kleine steden § 5.4.

wel de Burgerbaron als met diens rechtsgeleerde vriend F.Α. van der Marck."' Zo
raakte Racer op de hoogte van de hoofdthema's van de Patriotten. H e t werden
zwaartepunten in zijn werk, zowel in zijn rechtspraktijk als in zijn publicaties.
Racer kon zich ondanks zijn vriendschap met Van der Capellen, die hij van harte
steunde, verplaatsen in de positie van de bedreigde landadel: niet alleen van de
Van Wassenaers op Twickel, maar ook van de door hem verdedigde Sophia Ca
rolina Florentina gravin van Rechteren, vrouwe van Almelo en Vriezenvccn.
Ooms en neven Van Rechteren betwistten haar als vrouwelijke erfgename het
recht van opvolging in de (hoge) heerlijkheid, burgers van de stad Almelo wilden
haar invloed op het benoemen van burgemeesteren en meenslieden beperken en
8
boeren weigerden om langer wagendiensten voor haar te verrichten.' H e t pu
bliek kon die verdediging niet begrijpen, maar in de schijnbare tegenstelling lag
een sterke consequentie. Racers idealisme lag in het verleden. Naar zijn opvat
ting waren, overeenkomstig de toen gangbare theorie over de volkssoevereiniteit,
de vrijheden van het volk in het verleden groter geweest dan ze in zijn eigen tijd
waren. Racer zag het als zijn opdracht om door diepgaande studie van het verle
den zijn medeburgers 'de wapenen te verschaffen, waarmee zij de verloren vrijhe
79
den kunnen terugveroveren'. Bovendien moest hij als advocaat de belangen ver
dedigen van zijn cliënten en leven van de honoraria die deze hem als tegenprestatie betaalden. Zijn inzet voor de Twentse plattelandsbevolking leverde hem de
eretitel op van 'de Boerengecommitteerde'." 0
Racer entameerde een volgende studie toen Oldenzaalse burgers het recht
om in de omgeving van hun stad te jagen terugeisten, nadat getuigen in juni 1780
hadden verklaard, dat de burgerij dit recht vóór 1748 had bezeten. Om deze eis
kracht bij te zetten had de stad hem verzocht, het jachtrecht aan een onderzoek
te onderwerpen. H e t werd de aanzet tot een groots achtdelig werk van ongeveer
2.800 pagina's, de 'Overijsselsche Gedenkstukken'. H e t eerste deel verscheen in
1781, ongeveer gelijktijdig met Dumbars 'Tegenwoordige Staat van Overijssel' en

77
78

79

80

Zie § § 5 2 1 , resp. 6.1.
Zie over de rechten van de vrouwe van Almelo: Van Wulfften Palthe, 1886, p p 14-21, T e r
Kuilc, 1947, p p 125-133. In 1785 publiceerde Racer zi]n uitvoerige 'Almelosche O u d h e d e n ' ,
voorafgegaan door een 'Betoog' over het opvolgingsrecht in de heerli|khcid Almelo (1783) en
gevolgd door enkele nadere stukken. Originele bescheiden terzake zijn aanwezig in R A O ,
collectie personen, dossiers J . W . Racer (ongeinventanseerd). G e d u r e n d e een groot deel van
de 18 l eeuw vormden de Van Rechtercns m e t de Bentincks en de Van Ilaersoltes de meest
vooraanstaande families in de Overijsselse politiek. D o o r erfopvolging, huwelijk en aankoop
hadden deze geslachten de beschikking over vele havezates O o k in 1785 verscheen Racers
'Betoog aangaande de bezwaaren der kleine steden van T w e n t e ten aanzien van dcrzelven
r e c h t e n en vrijheden'. Zie voorts. K e m p e r m k , 1984, pp. 118-128, over de c o n t a c t e n tussen
Racer en Van der Capellen: Mecking, 1986, p p 72-73, inzake de leidende families: Aalbers,
1987, p . 248.
D e kleine steden in T w e n t e maakten gretig gebruik van de argumenten die Racer hun bood
o m hun rechten o p te eisen. Z o bepleitte de regering van Oldenzaal in brieven van 4 o k t o ber 1781 en 23 november 1782 de oude r e c h t e n van die stad bij de gezworen g e m e e n t e n van
de hoofdsteden onder verwijzing Racer I, 1781 O n g e b o n d e n katernen van Racers werk vergezelden de stukken, waarvan de voor D e v e n t e r b e s t e m d e exemplaren bewaard zijn gebleven in: S A D R e p I I , nr 133. Zie voorts. Van Wulfften Palthe, 1886; T e Lintum, 1900, D e
Jong, 1921, ρ 544; Aalbers, 1979, pp 70-71.
H e b b e n , 1980, ρ ιό

255

enkele maanden vóór Van der Capellens 'Aan het Volk van Nederland'. 8 ' Oldenzaal ging dankzij dit initiatief een leidende rol vervullen in de beweging van de
kleine Twentse steden.
Racers werk vormt een goed voorbeeld van diepgaand rechtshistorisch onderzoek, in zijn geval mede ten dienste van politieke idealen. De auteur zelf stelde:
'Het onderwerp, waarvan ik, naar gering vermoogen, melden ^al, heeft niet noodig, om,
van wegen deszelfs nuttigheid, te worden aangepreezen. De beschouwing toch van het
begin, voordgang en voltrekking eencr zaakc; en inzonderheid van deeze Republijk,
doet ons dezelve grondig kennen en leidt ons tot eenc heilzame betrachting der rechten en vrijheden van den ganschen lande in het gemeen, en van ijdcr deel in het bijzonder. (..) liet algemeen welzijn is daar aan zo nauw verknocht, dat men zich met geen
den minsten schijn verzekeren kan, dat een verzuim der handhaaving van eenig recht
(. ) geene nadeelige gevolgen voor het algemeen zou hebben. De schadelijke gevolgen
van elk gebrek, zijn veeltijds nieuwe oorzaaken van anderen, die ten sterksten kunnen
toeneemen; zo dat het eerste gebrek, met alle deszelfs gevolgen, vroeg of laat, voor het
algemeen gevoelig worde.'

Om de gevolgen van machtsmisbruik door de stadhouder en de zijnen op te sporen en om die gevolgen teniet te doen was het nodig, de gebreken in het recht op
te sporen en
'hier toe is vooral noodig eene beoeffening der oudheden van dit vaderland, die het
duistere, door een verloop van eeuwen veroorzaakt, opheldert, die de rechten en vrijheden tegen alle onzekerheid beveiligt'. 3

Racer wilde de archiefstukken, de 'echte gedenkstukken' zoals men ze noemde,
waarin deze rechten en vrijheden waren opgenomen, opsporen. Overijssel, indien men haare oude gedenkstukken ter deeg doorziet, is er vol van'. Hij nam ze
als bewijsstukken, als bijlagen op in zijn werk: vandaar de titel Overijsselsche
Gedenkstukken'. 84 H e t was geen samenhangende geschiedenis van het gewest en
Racer wilde die ook niet te geven. Hij schreef een werk met een politiek doel,
namelijk het afschaffen van misbruiken en het herstellen van oude rechten zoals
hij die zag. Door het verzamelen en uitgeven van oude charters, oorkonden en
andere stukken als bronnen voor een provinciale geschiedschrijving plaatste Racer zich in de traditie van auteurs over Gelderland als Pieter Bondam en Willem
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Racer, 1781-1797 Een hardnekkig misverstand wil, dat de 'Overyssclschc Gedenkstukken'
zeven delen zouden tellen. liet zijn er echter acht De juiste informatie hierover in. Hebben, 1980, bijlage 10 (met inhoudsopgaaf); Mecking, 1986, p. 126, nt 185
Racer, II, 1782, pp. 111-iv Vgl ook Racer, 1866.
Racer, II, 1782, p. vu.
Veel van de stukken die Racer als origineel of in kopie heeft verzameld bevinden zich in de
voormelde collecties in het RAO en in het archief van de Oldenzaalsc Oudheidkamer. Zie
voor dit laatste· de inventaris van W J . Formsma (Oldenzaal, 1940) en met name ook de
aanvulling daarop door Β Η Hommen (Oldenzaal, 1943) Laatstgenoemde uitgave bevat een
lijst van alle dossiers. Vgl in dit verband tevens Formsma's inventaris van het Oldenzaalse
gemeentearchief (Oldenzaal, 1938), alsmede Mecking, 1986, p. 75

Anne van Spaen en die over Holland als Cornells van Alkemade, Adriaan Kluit
en Laurens Pieter van de Spiegel.
Op 13 november 1787 kreeg Racer vanwege zijn Patriotse gezindheid van de
Overijsselse gedeputeerden zijn ontslag als burgemeester. 8 ' Ongestoord bleef hij
echter te Oldenzaal wonen en daar als advocaat en historicus werken. Na de Bataafse Omwenteling zou hij provisioneel Verwalter (tijdelijk bestuurder) van het
drostambt Twente worden en daarmee het ambt gaan waarnemen waarvan eerdere bekleders (toen met de aanduiding van drosten) zozeer zijn tegenstand hadden opgewekt. 86 Zo werd hij opnieuw bestuurder, een hoedanigheid waarvoor hij
met zijn eigengereidheid en eigendunk overigens minder geschikt was dan voor
de advocatuur. Uiteindelijk is Racer vooral de geschiedenis ingegaan als de
scherpzinnige rechtshistoricus die zijn diepgaande kennis ten dienste stelde van
de boeren en de kleine steden in Twente. 87
In zijn sterfjaar 1816 schreef Racer zelf de epiloog van een lang en veelbewogen leven. Hij sloot er het voorwoord mee af van zijn laatste publicatie, die hij
had gewijd aan één van zijn geliefde thema's, namelijk het recht van de keuterboeren in de markegemeenschappen en die hij uitgaf bij zijn geestverwant uit de
Patriottentijd, Gerrit Brouwer te Deventer. Op tachtigjarige leeftijd en na 57 jaar
de rechtspraktijk te hebben uitgeoefend, zoals hij zelf schreef, besloot Racer met
'de wens der Nederlanders':
'Lang lecv' onze Koning van cen bloeijend Vaderland,
Waar regt en deugd en trouw gaan hand aan hand.'

5.3

Politieke en juridische hoofdthema's in Overijssel

5.3.1

De drostendiensten ter discussie

Drostendiensten waren hand- en spandiensten die 'landlieden' 9 verplicht waren
te verrichten ten dienste van de drosten. Deze diensten kwamen al in de 13 c
eeuw voor en werden - naar vrij algemeen werd aangenomen - formeel in 1631
afgeschaft (waarover later in deze paragraaf meer). Niettemin trof men ze ook
85
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87
88
89

De kleine steden mochten hun eigen regering niet zelf kiezen, dat deden, ingevolge het
regermgsrcglcmcnt van 1675 c q. 1747, Gedeputeerde Staten: zie § 5 4.1
Theunisz, 1943, p. 70, Hebben, 1980, p. 25, Mecking, 1986, pp 102-115; Schilder II, 1989, ρ
i8.
Hebben, 1984, p. 110.
Racer, 1816, voorwoord aanwezig in zijn bibliotheek in het Palthchuis te Oldenzaal
Van de drostendiensten bestaat geen eenduidige definitie J.W Knoop en Α Ν Fabius
schreven in hun (anoniem gepubliceerde) 'Deductie voor de Heeren van de Ridderschap'
(1733, dit moet 1783 zijn) (verder aan te halen als· Deductie 1783) dat de diensten rustten op
de 'landlieden' (enkelvoud· 'landman') (t a.p pp 26, 32), 'de ingezetenen hier te lande' (t.a ρ ,
ρ 197), dan wel 'de Boeren, Huislieden, of Ingezetenen des platten Lands' (t.a.p., pp 220).
Van der Capellen, tegen wie de beide genoemde gerenommeerde juristen zich richtten,
sprak van 'boeren' (t.a.p., p. 22) en 'Dat gedeelte des Volks, dat op het Land woont' (t a p., ρ
3i) Alle genoemde auteurs spreken ook over 'landbewoonderen' ( t a p , p. 79, Deductie
1783), resp. 32, Van der Capellen) De gegeven omschrijvingen ontlopen elkaar niet veel en
zijn niet strijdig met elkaar
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daarna nog aan, met name in Twente. Tweemaal per jaar moesten de bewoners
van het platteland daar hun diensten verrichten: 'eenmaal per gras en eenmaal
per stro (ofhooi)'. 9 °
O p het eerste gezicht ging het hier niet om een zaak van groot belang:
tweemaal per jaar een dag werken in de vorm van spitten en graven of van transporteren van goederen per paard en wagen. Dikwijls gebeurde dat samen met de
directe buurman, waarbij bijvoorbeeld de een het paard en de ander de wagen
leverde. De diensten konden voor een klein bedrag worden afgekocht. Voorts
had de drost lang niet altijd voor alle boeren in zijn kwartier iets te doen en dan
vorderde hij de diensten veelal niet. De allerarmsten placht hij dikwijls geheel te
ontzien. De werkelijkheid was echter soms anders. De drost van Twente eiste
nakoming van verplichtingen die al lang waren afgeschaft en waarvan sommigen
zelfs beweerden dat ze vóór die afschaffing niet legaal waren geweest. Bovendien
was hij niet zomaar een drost, maar de gehate Van Heiden Hompesch. Onder
Ootmarsum exploiteerde deze een steenbakkerij. Van Heiden misbruikte de
drostendiensten vooral om van de boeren veeleisende steentransporten te vorderen.
Zo was de situatie die de Patriotten in de jaren zeventig van de 18 c eeuw
aantroffen. Voor hen, Van der Capellen voorop, ging het hier om een vorm van
'slavernij' (in deeltijd), om ontoelaatbare lasten die strijdig waren met de fundamentele rechten en vrijheden van de mens. 91 Vanuit dat verheven gezichtspunt
bonden zij de strijd aan met Van Heiden Hompesch en zijn geestverwanten. J o an Derk zou die strijd glansrijk winnen, grote tegenwerking ten spijt. Daarbij
maakten de Patriotten handig gebruik van het bestaan van de diensten en van
het beperkte aantal gevallen waarin deze door oneigenlijk gebruik tot excessen
leidden. Zij vergrootten de drostendiensten uit tot mensonterende en ondraaglijke lasten, schilderden hun verzet daartegen met heroïsche trekken en schiepen
aldus een pathetisch en niet geheel waarheidsgetrouw beeld, waarin hun tegenstanders tot misdadigers werden gedegradeerd en zijzelf tot helden verheven. 92
90
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De Recht, 1782, pp 1-2, 6, 8-9; Deductie, 1783, ρ 237; Racer, IV, 1785; Eijken, 1974, pp. 167168; Tc Brake, 1977, pp. 20-25; Aalbers, 1979, ρ 213; Klein, 1995, pp. 83-84. De uitdrukking
'eenmaal per gras en eenmaal per stro' betekende éénmaal in het voorjaar en éénmaal in het
najaar. Deze uitdrukkingswijze kwam ook voor bij het bepalen van de tijdstippen van de zittingen van de Klaring: zie Goldenberg, 1891, pp. 11-17. Stukken over de drostendiensten zijn
voorts te vinden in KI IA, Λ 31-222 VIII ('oude staatspapieren')
SAD Rep I, nr 750, Afschrift van stukken inzake een geschil tubsen de ridderschap van
Overijssel en J D. van der Capellen tot den Pol over de drostendiensten in dit gewest, 1779,
ibidem, II, nr. 134, Afschriften van stukken ten behoeve van de regering van Deventer betref
fende de drostendiensten in Twente, door Joan Derk van der Capellen tot den Pol aan Rid
derschap en Steden overgelegd, 1783, SAD collectie Dumbar, nr. 54b, extracten uit de con
cordaten inzake de drostendiensten in de provincie, 1611-1779.
Ook in de Graafschap Zutphen kwamen drostendiensten voor: zie Brief uit Deventer aan
een vriend te Amsterdam (Deventer, 1783); NNJ 1783, pp 533-537, Weststrate, 1903, pp 155160, Aalbers, 1979, pp 98-99 Een boeiend beeld van de opinievorming rond de drostendien
sten biedt de gefingeerde briefwisseling tussen 'Jan Flapuit' en zijn Haagse neef Gerrit. Au
teur van deze bireven was Carel George graaf van Wassenaer Obdam, heer van Twickel, Lae en Weldam (1733-1800). 'Jan oom' zou een boer op het Sallandse platteland zijn die zich
eklaagde over de zwaarte van de diensten 'Gerrit neve' vond echter, dat oom zich had la
ten meeslepen door de demagogie van Van der Capellen, die zijn eigen positie wilde verste
vigen. 'Jan oom' had vóór Van der Capellens optreden nooit over de diensten geklaagd en ze
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De drostendiensten pasten in een archaïsche samenleving die een grote mate van
stabiliteit vertoonde. De norm werd er gegeven door oude rechtssystemen, die
wortelden in de Middeleeuwen. De nieuwe inzichten over mens, samenleving en
staat zoals die aan het eind van de i8 de eeuw tot ontwikkeling kwamen, botsten
met de traditionele leefwereld.
In het verleden is veel gedelibereerd over de aard en oorsprong van de drostendiensten. Auteurs in de 19 L' eeuw verwarden deze soms met door horigen te
verrichten z.g. herendiensten of met belastingen, maar dat waren ze niet. 93 Onder de Republiek was de horigheid in de meeste gewesten al lang verdwenen. Dat
zich in Overijssel sommige hoven, ondanks grote maatschappelijke veranderingen wisten te handhaven was voor een deel te danken aan het feit, dat de landsheer veelal tevens hofheer was, zodat de horige bezittingen het karakter kregen
van goed geadministreerde domeingoederen. Ook bleven oude verhoudingen
lang in stand wanneer de landsheer optrad als voogd over geestelijke instellingen
of die instellingen werden geseculariseerd. Geografisch isolement, onvruchtbaarheid van de bodem en geringe geestelijke en materiële vooruitgang van de bewoners kunnen eveneens van betekenis zijn geweest. Al deze factoren speelden een
rol in Twente, waar de bisschop zich grote bezittingen had verworven en ook
vele kloosters en andere geestelijke instellingen complexen hofhorige goederen
bezaten. Onder de Republiek beschikten de Staten over de oude landsheerlijke
domeinen en een deel van de in beslag genomen geestelijke goederen, terwijl de
ridderschap een ander deel daarvan in handen had. 94

93

94

voor een kleinigheid aan een andere boer overgedaan. Oom moest gewoon zijn werk doen
en niet in de kroeg zitten klagen. Zie: Brief van Jan Flapuit (...), in. SAD Familiearchief Resier, 147.
Een zeer uitvoerig relaas over de oorsprong van de drostendiensten in- De Jong, 1921, pp
246-269 Vgl ook: SiIIcm, 1882, ρ 243, Ilartong, 1984, pp 45-47, Mecking, 1986, pp. 72-73
Horigheid was ontstaan in de Middeleeuwen, toen de grond toebehoorde aan een relatief
klein aantal grootgrondbezitters, die hun uitgestrekte landerijen in cultuur lieten brengen
door 'hoevenaars' De rechtsbetrekking tussen eerst- en laatstgenoemden wordt horigheid
genoemd De hoevebezitter beschikte over het erfelijk gebruiksrecht van een boerderij te
gen een niet-verhoogbare contraprestatie Deze contraprestatie bestond onder meer uit het
verrichten van bepaalde diensten voor de heer Deze qua omvang en inhoud nauwkeurig
vastgestelde hcrendiensten vormden een wijze van betaling in natura. Meestal hadden zij be
trekking op het onderhoud van de hof of op het verlenen van hulp bij het oogsten en het
vervoeren van graan, gras of andere agrarische producten Bij horigen die geen hoeve be
bouwden, maar van wie de heer andere diensten mocht verlangen (bijvoorbeeld werkzaam
heden in huis of stallen), vormden deze diensten een vergoeding voor de bescherming en het
levensonderhoud, dat de heer hun verschafte Veel algemene gegevens hierover in. Shcher
van Bath, 1945, idem, 1977 (met name pp. 673-728) Zie verder Fockema Andrcae, 1950, pp
107-108, De Blécourt, 1967, p. 105, Aalbers, 1979, pp 15-17.
De verwikkelingen rond de drostendiensten zouden Overijssel in grote beroering brengen
De horigheid bleef daarbij echter nagenoeg ongemoeid Ogenschijnlijk is dit vreemd en inconsequent Waar Patriotten immers zo gekant waren tegen de drostendiensten, moesten
zij - zo zou men denken - ook ten strijde trekken tegen de horigheid, die evenmin met de
toen hooggeroemde rechten van de mens overeen viel te brengen. Deze tegenstrijdigheid
valt historisch echter te verklaren. Patriotten zagen horigheid namelijk als zuiver privaatrechtelijk en daarom als een zaak, die hen in hun politiek niet aanging. Hun uitgangspunt
met betrekking tot de horigheid was, dat deze een contractueel karakter had. Naar hun idee
steunde de horigheid op een wederzijdse overeenkomst tussen hofheer en horige, tot welke
opvatting zij waarschijnlijk waren geïnspireerd door artikel 1 van het hofrecht van 1546. Patriotten wensten deze burgerlijke verhoudingen geenszins aan te tasten, daar zij met name
burgerlijke vrijheid en politieke democratie voorstonden. Bovendien bestond er onder de
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Horigheid vormde in Overijssel een algemeen geaccepteerd maatschappelijk verschijnsel. In de 17^ en de i8 d c eeuw werd de horigheid steeds profijtelijker voor
de hofhorigen, die vaak welvarender waren dan de eigengeërfden en de pachtboeren. De door hen te leveren prestaties, waartoe zij als zodanig jegens hun
hofheer waren gehouden, waren namelijk onverhoogbaar. 95 De hofhorigen zelf
droegen dan ook aan de acceptatie van hun status bij. De drostendiensten vormden er geen vorm of overblijfsel van, maar ze vertoonden wel gelijkenis met de
hof- of herendiensten, waartoe hofhorige hoevebezitters qua tales gehouden waren. Die gelijkenis maakte het mogelijk, dat ook de drostendiensten een lang
leven kenden. Met name in Twente bestond een samenstel van rechtsbetrekkingen waarvan de lokale boerenbevolking onmogelijk de juridische finesses kon
onderscheiden. Vrije, dus niet-horige pachters waren contractueel trouwens ook
veelal gehouden om hun verpachters (goedsheren)diensten te bewijzen die qua
uiterlijke verschijningsvormen volkomen gelijk stonden aan die voor de drosten.
De stadjes Oldenzaal en Ootmarsum konden aanspraak maken op wagen- en
handdiensten van een groot aantal omwonende boeren. 96 De Twentse landbouwer bezag al deze diensten vanuit één optiek van horige dienstbaarheid. 97
De drosten waren (hoge) ambtenaren van de soevereinen van Overijssel:
eerst van de Utrechtse bisschoppen-landsheren, daarna van de Habsburgers en
na de Reductie ten slotte van de Staten. 98 Onder het provinciale regeringsreglement was hun benoeming in handen van de stadhouder, hoewel zij verantwoording schuldig waren aan de Landdag. Uit hoofde van hun ambt konden zij aanspraak maken op een beloning, die onder meer bestond uit (een deel van de) in
zijn drostambt opgelegde boeten. 9 9 De geest van de tijd bracht echter met zich
mee, dat aan ambt en beloning een heel complex van rechten en verplichtingen
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verlichte achttiende-ecuwers een toenemend respect voor het recht van eigendom Dit is
zeker ook een van de redenen waarom Patriotten het hongheidsstelsel niet hebben willen
bcstri)den. Tegenstanders heten niet na Patriotten op hun inconsequentie in de^e te wijzen
Overigens was de voorzichtigheid van Patriotten, van hun kant beschouwd, niet geheel ongerechtvaardigd Zi) bezaten nog niet de middelen om de uit de opheffing van de horigheid
voortspruitende rechtsvragen op te lossen. Zie over deze materie verder: Aalbcrs, 1979, pp.
26-28. Vgl. Hardenbroek II, 1903, pp. 102-104.
De Monté ver Lorcn-Spmit, 2000, §§ 95-97, pp. 110-113
De diensten die de boeren in de marke Berghuizen aan de stad Oldenzaal moesten leveren,
waren qua oorsprong scmi-mihtaire diensten, die als uitvloeisel van de (defensieve) landweerplicht kunnen worden gezien. De boeren moesten namelijk met hun wagens transporten uitvoeren op verzoek van de burgemcesteren van de stad Oldenzaal. Voornamelijk zullen zij stenen en zand hebben moeten aanvoeren tot aanleg van wegen en tot versterking van
de stad en haar muren Bovendien waren zij gehouden tot diensten met een militair karakter: zij moesten wacht lopen en samen met de burgers de stadsgrachten vrij van ijs houden.
Daar stond voor de boeren tegenover, dat zij waren vrijgesteld van andere diensten, zoals
het verrichten van graafwerkzaamheden in het gericht. Zie: Weustink, 1962, pp. 108-112,
130-131, (bijlage 10); De Monté ver Lorcn-Spruit, 2000, § 131, pp. 148-149, § 192, p. 219, §
196, pp. 223-224
De Jong, 1921, pp 246-249
Zie over de drosten in het algemeen: Eijken, 1974, p. 127 en over de drost van Twente de rest
van diens aangehaalde artikef
Aanvankelijk mochten de drosten een deel van de opbrengst van de door henzelf opgelegde
en geincassecrde boeten behouden Vanaf het begin van de 18 e eeuw was de gehele opbrengst voor de drost, mits hij alle onkosten van de door hem uitgeoefende strafrechtspraak
voor zijn rekening nam Zie: Eijken, 1974, pp 138-139.

was verkleefd geraakt, waarin een sterke samenhang optrad. Dit denkbeeld leefde zeker bij de traditioneel ingestelde adel, waaruit de drosten met uitsluiting
van anderen afkomstig waren. Voor velen uit de bevolking vormden de drosten
exponenten van adellijke en stadhouderlijke onderdrukking.
De drosten hanteerden het uitgangspunt, dat de bisschoppelijke landsheren
recht op het verlenen van diensten hadden gehad en dat deze vervolgens dat
recht hadden gedelegeerd aan hun drosten. Tüö Deze beide met elkaar verbonden
veronderstellingen werden in de Patriottentijd voorwerp van rechtshistorisch
onderzoek. Dat de onderzoekers daarbij niet schroomden om ver in de tijd terug
te grijpen bewees J . W . Knoop. Hij begon - na een verwijzing naar de onvermijdelijke Tacitus - bij Karel de Grote, die 'naar het recht van oorlog willekeurig
over landen en mensen disponeerde'. Diens 'recht van oppermacht' - hier maakte
Knoop om zijn opdrachtgever de ridderschap te dienen een reuzensprong - was
overgegaan op de landsheren en door deze gedelegeerd aan de drosten.' 01
Knoops opponent J . W . Racer, die met juridische argumenten Van der Capellen steunde in diens strijd tegen de diensten, nam niet de keizer en de landsheer als uitgangspunt, maar diens onderzaten. Ook hij wist van een ver verleden:
de 'vrije Saksen' hadden door hun 'verbond met de Franken' hun vrijheid niet
verloren en hadden zelfs geen enkele vorm van schatting behoeven te betalen. Zij
hadden later met de landsheer deel aan de soevereiniteit gekregen. 102
Beide partijen poogden derhalve hun standpunten met rechtshistorische argumenten te onderbouwen, waarbij zij een nogal selectief gebruik van historische
documenten maakten. H e t moge duidelijk zijn dat een dergelijke aanpak niet
bevorderlijk was voor een helder zicht op de problematiek. Dat zicht wordt wel
enigszins mogelijk met behulp van de landbrieven van 1365 en 1478 van respectievelijk bisschop Jan V van Virneburg (bisschop van Utrecht 1364-1371) en David
van Bourgondië (bisschop van Utrecht ^ j - ^ g ó ) . 1 0 3
Als diensten die de niet-horige ingezetenen aan hun bisschoppelijke landsheer moesten betonen, noemde Jan V van Virneburg de plichten om te waken en
te graven, dat wil zeggen om wacht- en schanswerk te verrichten. Zij waren hiertoe gehouden wanneer de ambtman (drost) in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de landsheer 'een waken' of'een graven' had laten afkondigen in of
100 Deductie, 1783, pp 281-283.
101 Ibidem, pp 198-199.
102 Racer I I , 1785, p. 17; Missive, 1782, pp. 1-3. In drie pagina's ging Racer van het jaar 803 naar
het jaar 1528.
103 D e beste wijze o m kennis te nemen van de desbetreffende bepalingen uit de landbrieven is
met behulp van Winhoff, 1559 in de eerder in hfdst. 1 en § 2 1 besproken herdruk uit 1782
met c o m m e n t a a r door J . W . Racer. Winhoff, die in de 18 l eeuw een welhaast onaantastbare
reputatie genoot, heeft de bepalingen in de landbrieven opgesplitst, naar onderwerp gerangschikt en b e c o m m e n t a r i e e r d in zijn ' L a n d r e c h t van Avcrissel'. V o o r V a n der Capellcn
v o r m d e dit werk een ri]kc bron van historisch materiaal waaraan hij argumenten ontleende
in zijn strijd tegen de drostendicnsten; zie daarover· D e J o n g , 1921, pp 332-333 D e landbnef
van J a n V van Virneburg gold alleen voor T w e n t e , die van David van Bourgondië voor heel
Overijssel Later heeft Racer de integrale teksten gepubliceerd; zie Racer, I I I , 1784, pp i - m
(Jan V van Virneburg), resp. ibidem, pp 139-204 (David van Bourgondië), m e t verwijzingen
naar de editie van W i n h o f f D e visie van Van der Capcllen blijkt uit: Van der K e m p , 1779, ρ
297. Zie ook: D e Jong, 1921, p p 258-262
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bij de kerken. Afkoop leidde tot vrijstelling van deze verplichtingen.' 04 David van
Bourgondië vulde deze regel aan met de bepaling, dat de Ondersaten' alleen voor
een dergelijke landweerplicht mochten worden opgeroepen in geval van 'kentlike
noet' of als de veiligheid van de marktgangers naar Deventer het vereiste. , ° 5
In de i4 d l en i$dc eeuw waren de drosten derhalve q.q. gerechtigd tot een beperkte dienstverlening door de onderzaten van hun landsheer ten plattelande, in
de vorm van wacht- en schanswerk, maar alleen in noodgevallen en om de veiligι
heid van Deventer marktgangers te garanderen. Vanaf de 16 eeuw leidde de
gefaseerde vorming van uit huursoldaten gevormde beroepslegers tot professio
nalisering van het krijgsbedrijf. Daarmee verloor de (militaire) heervaartplicht
106
steeds meer aan betekenis. De (semi-militaire) landweerplicht daarentegen
bleef nog lange tijd relevant (al bleef het artikel in de Unie van Utrecht dat deze
plicht voor de ingezetenen van de geünieerde provinciën uitdrukkelijk bevestigde
de facto een dode letter). Ook beroepssoldaten hadden immers baat bij het uitvoeren van transportdiensten van stenen, aarde en krijgsmateriaal (de zorg voor
de 'dode' strijdkrachten). In de daarna volgende eeuwen hebben de drosten deze
diensten gehandhaafd, door gewoonte en usurpatie uitgebreid en de toepassing
ervan verlegd van het ambtshalve naar het private gebruik. Hebzucht en onderdrukking mengden zich met gewoonterecht en vervormden dit laatste tot het
geen recht meer was. Zo kwam het recht op drostendiensten onder de Republiek
voort uit een misbruik van de vroegere landweerplicht. Het werd tot een geüsurpeerd recht van de drosten, een soort knevelarij waartegen lange tijd weinig te
doen scheen te zijn.107
In 1778 zette Van der Capellen zijn offensief tegen deze diensten in. Medestanders moest hij vooral zoeken in de steden, nauwelijks bij de leden van de ridderschap. T o t de weinige gelijkgestemden die hij vond onder de edelen behoorden de eerder genoemde Adolf Warner van Pallandt alsmede mr. Jan Arent de
Vos van Steenwijk tot Nijerwal (1746-1813), na Joan Dcrks overlijden Overijssels
gedeputeerde. 10 " D e drostendiensten stonden toen al enige tijd in de politieke
belangstelling. In 1739 hadden landlieden in het Twentse Haaksbergen er onthef104 Landbrief van J a n V van Virneburg, artikelen 32-34 (bi) Winhoff, 1782, deel II, artikelen 19ii, p p 216-229); Deductie, 1783, pp. 238-241
105 Landbrief van David van Bourgondië (bi) Winhoff, 1782, deel I I , artikel 18, p p 215-216);
Deductie, 1783, pp. 248-249
106 D e M o n t e ver Loren-Spruit, 2 0 0 0 , § 131, pp 148-149, § 132, ρ 151
107 N a t i o n a a l Archief, Archief Van der Capellen, nrs 215-276, s t u k k e n inzake drostendiensten.
Uitvoerige vertogen over de o o r s p r o n g van de d r o s t e n d i e n s t e n in: Van der Capellen (Ver
t o o g over de onwettigheid der drostendiensten) 1778; idem, N a d e r e m e m o r i e , 1779, Missive
over d e n Aart en O o r s p r o n g der Drosten- en andere D i e n s t e n in Overijssel (...) (Leiden,
1782) (aangehaald als Missive, 1782); Deductie, 1733 (dit m o e t zijn- 1783); D e J o n g , 1921, pp.
262-269. Van der Capellen en de Missive, 1782 geven h e t s t a n d p u n t van de Patriotten, J W .
K n o o p biedt dat van de ridderschap en de Oranjepartij, hoewel hij rijkelijk put uit en ver
wijst naar de P a t r i o t t e n J . W Racer en G. D u m b a r . D e bestrijding van de d r o s t e n d i e n s t e n
was o m verschillende r e d e n e n van groot belang. Van der Capellen richtte zich in deze strijd
o p T w e n t e , h e t g e e n hem in c o n t a c t bracht m e t Racer. D e z e beiden genereerden een vorm
van politiek bewustzijn bij de T w e n t s e ingezetenen en h u n leiders. T e n s l o t t e zou de strijd
rechtshistorisch onderzoek stimuleren, met name d o o r Racer Zie Mecking, 1986, ρ 73
i o 8 Zie over J a n A r e n t de Vos van Steenwijk D e Vos van Steenwijk, 1971, p . 36, Mensema I I I ,
1993, nr. 889, ρ 753; Van Heel, 1993, ρ 47
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fing van gevraagd, althans gewenst dat de diensten niet buiten het drostambt
gevorderd zouden mogen worden. Na het nodige uitstel met behulp van commissies, kwam de zaak eerst op 23 maart 1775 op de agenda van de Landdag. H e t
voorstel was dat ingezetenen die tot de diensten waren verplicht, ervoor konden
kiezen om ze te verrichten of om ze per keer afte kopen.
Deventer, Kampen en de ridderschap conformeerden zich aan dit plan,
Zwolle echter niet. Bij meerderheid van stemmen volgden Ridderschap en Steden op 3 april 1776 het voorstel. Zwolle stemde tegen en protesteerde omdat het
de drostendiensten als een 'punt van bezwaar' aanmerkte en daarom eenparigheid van stemmen verlangde. Op dat moment kreeg Zwolle geen gelijk, maar de
inhoudelijke argumenten van die stad zouden later het debat nog een onverwachte wending geven.109
Het waren dagen van diepgaand beraad geweest tijdens die voorjaarszitting
van 1776 van de Staten. Op 8 maart hadden zij geconfereerd over een ontwerpplakkaat van de Staten-Generaal op de staat van vrijheid van negerslaven die m
de Nederlanden verbleven." 0 Het was een periode waarin de mensenrechten volop in de belangstelling stonden. De tekst van het ontwerp sloot daarop aan met
de constatering, dat in de Verenigde Provinciën van onvrijheid of slavernij al
eeuwenlang geen sprake meer was. Maar dat gold niet de negerslaven uit de koloniën die als scheepsarbeider of huisbediende in de Republiek verbleven. Deze
tegenstrijdige woorden, die niet op weerstand van betekenis bij Ridderschap en
Steden stootten, zouden in de daarna komende tijd in de gedachten van veel regeringsleden blijven naklinken. Van der Capellen had zich in het debat over de
slavernij flink laten horen. Hij sprak over
'een 't menschdom onteerende uitvinding (...) waare voorwerpen voor gezellige en
broederlijke liefdepligten, nogthans wi) - beschaafden - Europeanen - republijkeinen kristcnen - tot op dit ogenblik [slaven] N[ota] B[ene] niet willen dulden menschen te
zijn

1 m

109 Zie over de Zwolse oordeelsvorming inzake de drostendiensten- GA Zwolle, archief van de
stadsregering, nr 6022, afschrift van het besluit van de Staten van Overijssel inzake met uitvoeren van drostendiensten, 1778. Stukken over het standpunt van de regering van Zwolle
(en die van Kampen) zijn ook te vinden in- SAD Rep. II, nr 132X. Zie verder Deductie, 1783,
pp. 342-369, met een uitvoerige bespreking van de besluitvorming van 3 april 1776 tegen de
achtergrond van de voorgeschiedenis en van het standpunt van de ridderschap.
n o RAO res. R&S 8 maart 1776, Deductie, 1783, p. 383, bijlage A en plakkaat van de StatenGeneraal over slavernij, 23 mei 1776, ibidem, pp 384-390, bijlage Β Zie voorts. Dumbar III,
1796, pp. 282-283, Kunst, 1981, pp. 129-131, 149,151, 161-162, 180-181, alsmede: Huussen, 1999,
met name pp. 101-107.
m Deductie, 1783, p. 17.
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Robert Jasper van der Capellen van de Marsch (1743-1814),
olieverf op doek door Arnold Kaldenbach
(Collectie Stedelijk Museum Zutphen, foto Iconografisch Bureau/RKD, 's-Gravenhage)

Het zojuist aangehaalde besluit van 3 april 1776, dat de drostendiensten afkoopbaar stelde, leek een tegemoetkoming aan de tijdgeest. In werkelijkheid betekende het echter het openstellen van een nieuwe bron van inkomsten voor de
drosten. Tevoren hadden deze zich vergenoegd met de diensten die zij voor hun
eigen economische bedrijvigheid (bijvoorbeeld als herenboer) nodig hadden, zodat velen nimmer werden opgeroepen. De afkoopregeling gaf de drosten evenwel
de gelegenheid, van alle plattelandsbewoners die als volwassen, valide mannen
voor het uitvoeren van diensten in aanmerking kwamen, elk jaar betalingen te
eisen. H e t kwam over als een verzwaring van lasten en protesten bleven niet uit.
Toen de Staten deze protesten wilden afwimpelen, onthield Joan Derk zich van
stemming. Hij zweeg, maar niet blijvend.
Van der Capellen had zich in de geschiedenis verdiept in het voetspoor van
de zojuist gememoreerde Zwolse protesten. Hij greep terug op de besluitvorming
uit 1631 (waaraan aan het begin van deze paragraaf al even werd gerefereerd). De
basis daarvan lag echter nog een twintigtal jaren eerder en was te vinden in de
registers van de concordaten van de Deventer stadsregering. De gezworen gemeente had in haar vergadering van 9 februari 1611 uitgesproken: dat de
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'Drosten sich sollen laten genoegen bij sokken gevallen als die olde drosten in voengen
tiden gehatt ende vergunnet sijn, sonder eenich beswaer van kerspelen ende hui]sluiden, van geschenck, gedwongen hacvediensten op tho leggen voer haer eijgen particulier';
waarop Schepenen en Raad antwoordden:
'dat zi) die seike mit den anderen steden willen commumciren ende haer best daer innc
doen, tott meesten dienst des landes ende der steden'." 3
In 1611 was de Deventer stadsregering er dus in beginsel al van overtuigd, dat de
drostendiensten zoals die toen bestonden hun rechtsgrond misten.
Twintig jaar later (in de Statenvergadering van 18 maart 1631) volgde echter
alsnog afkoop van deze diensten. H e t waren de drosten zelf die in dat jaar hun
verzoek om een nieuwe salarisregeling zagen gehonoreerd. Zij hadden dit onderwerp aan de orde gesteld, omdat het in 1630 ingevoerde Landrecht hun beloning
in ongunstige zin had beïnvloed, terwijl de andere provinciale ambtsdragers juist
verhoging van hun wedde hadden verkregen. De drosten ontvingen toen verhoging van hun traktement onder de voorwaarde,
'dat de drosten alle haere vordeelcn, die haer Ed. ui)t de kerspelen offte genchten, het
si] voor diensten, gratuiteijtcn, vereerongen, ofte onder wat naeme het soude mogen
wesen, getrocken ende genooten hebben, 't eenenmaele sullen affstaen ende verlactcn,
ook niets mogen genieten, bij privane van de verbeterongen, die tegenwoordigh sullen
worden gedaen, voorbeholthck de breucken [boeten], die den drosten bi) 't Landrecht
sijn tocgelaeten' " 4
Deze bepaling was gericht op het beëindigen van alle drostendiensten."' De herziening van het traktement van de drosten was niet meer dan een intern besluit,
112 'HaeveVhave' staat in het Oost-Nederlands dikwijls voor 'hove', zodat i.e. 'hofdiensten' zijn
bedoeld. Omdat het hier overduidelijk over drostendiensten gaat, en hofdiensten daarvan te
onderscheiden zijn (zie eerder in deze paragraaf) heeft de Deventer magistraat zich i.e. met
voldoende duidelijk uitgedrukt.
113 SAD concordaat 9 februari 1611, vgl. Racer, IV, 1785, pp. 40,114.
114 RAO res. R&S 18 maart 1631, vgl Van der Marck, 1779-1785, pp 94-95, alsmede Deductie,
1783, p. 259, waarin de resolutie van 18 maart 1631 wordt genoemd; 'Het Plegtanker van allen,
die onder de Capellaansche Vlag zee bouwen'. Zie ook· ibidem, bijlage MM Imo, ρ 474
115 I^ e besluitvorming is vanaf 1611 terug te vinden in de concordaten van de Deventer stadsre
gering. In 1633 en 1639 legde deze de haar bekende feiten nog eens expliciet vast De teksten
luiden als volgt.
'Anno 1611 den 9 dach der maent Februarij hebben Schepenen ende Raet die Geswoeren
Gemeinte bi malkander gehadt ende dieselve voergegevcn [voorgesteld] ( ) Dat sulckc gekaren drosten sich sollen laten genoegen by solcken gevallen [inkomsten] als die olde dros
ten in voengen tiden gehatt ende vergunnet syn, sonder eenich beswaer van kerspelen ende
huysluiden, van geschenck, gedwongen hacvediensten op tho leggen voer haer eygen parti
culier Dat si oick den steden in haer vry ende gerechtigheit in den platten Lande maintemren ende handthaven Ende dat ( ) dieselve, die solden soeken tho verkleyneren, straffen
nha behoeren. Dat oick die drosten ghiene ndtmr [ritmeester] ampten offte hopmanschap>en onder sich moegen hebben, sonder [maar] sich alleene mett ocre regironge genoegen
aeten. Ende watt in voengen tyden van de voerige drosten van die ghemiene Kerspelen off
te buyrschappen hebben ahngegraeven, guetwilhch den rechten eigeners wedderom tho
stellen [herstellen]. Dat oick aerffg van voerigen drosten van Sallandt all watt sic sonstcn
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dat zoals alle interne besluiten geheim bleef. De traktementsherziening behelsde
wel impliciet het afschaffen van de diensten, maar formuleerde die afschaffing

van geestlickcn ende Cloester goederen ahn sich gebracht, ahngeholden worden tho restituieren Belangende hett irstc ende twiede inbrengen van die drosten willen Schepen ende
Raedt die sacke mitt den anderen steden commumciren ende haer best daer inne doen, tott
mecstcn dienst des Landes ende der Steden.
Anno 1633, den 6 Novembr. Hebben Schepen en Raedt die G Gemeente by malkanderen
gehadt en diesclvc t'kennen gegeven. Dat gisteren alhier ter vergaderinge van Ridderschap
en Steden, by die van de Ridderschap en beide steden Campen en Zwolle, tot beneficy van
de generale middelen van Consomptie en voorkominge van alle dcfraudatien geresolvcert,
en by Gedeputeerden van Schepen en Raedtt ad rapportandum iss angenomen seeckcre ordre ofte reglement daer van die Copye hier by gaett &c. (.. ) Die Gezwooren Gemeente
volcht S en R in het annemen van het nieuwe reglement by Ridd. en Steden voorgeslagen,
met dezen bedinge nochtans en met anders. Dat die tractementen van de drosten by deze
bedroefde en zware tyden wcderomme gereduceert worden op hacren ouden voett. (. ). S
en Raedt verstaen, dat die gedane vermeerdennge van de respective drosten tractementen
eer tot voordel dan tot nadeel van de Landtschap gereyeken, vermits daermedc gercdimiert
zyn eu ophouden die diensten, die een yeeder huyssman den droste iss phchtich wesende die
vermcerdcronge over die respective kerspelen tot last der huyssliedcn verdeelt, en dracglicker dan die diensten, sulex die verminderonge ofte reductie niet dienlick &c
Anno 1633 den 12 December hebben Schepen en Raedt die Gczwaren Gemente by malcanderen gehadt en dcselve voorgegeevcn. (...) Die G.G. versoeckt verclarinee op die conditien
over hett reglementt van den eedt vcrleeden vergadnnge ingebreacht, t weetcn Op die reductie van der drosten tractementen op den olden voet alsoe die G G. niet kan verstaen, dat
die drosten können berechtiget wesen tott dcnselven dienst van yeeder huissman t'gcmeten
Die respective drosten syn wel tevreden, dat die vermeerdennge der tractementen ecsseere,
mits blyvendc in haer van oldes gehadtt gerechticheytt van diensten, welckes Schepen en
Raedt oordeelen tot meerder laste van den ingeseteuen ten platten Lande te gereyeken
Anno 1639 den 19 Marty hebben S. en R. de vrienden van de G.G. overmacls by den anderen
gehadtt en dezelve voorgegeven Dat S. en R. in 't geringeste mett hadden verwagt, dat die
gistnges dages vergaderinge &c. (...). Antwoordtt van de G.G. De G.G. persisteert als noch
by oire vorige rcsoluricn, en connen in de drie voorgestelde middelen niett inwilligen, alsoe
zy gisteren andere bequamerc en lyderhcker middelen int lange hebben voorgestelt, gelyck
zy alsnoch doen by desen, en wysen aen als volcht &c (.. ) Dat die tractementen der drosten
moegen gereduceert worden opten olden voett, en dat voortaen niet werde toegelaten haer
diensten t'verkoopen ofte 't verpachten ( ) Antwoort van Schepen ende Raedt. (. ) Die
verbeterongc van der drosten tractementen iss met voorgaende rype deliberatie door den
ses leeden deser Provintie [de drie steden en de drie kwartieren van de ridderschap, deze
laatste overeenkomstig het toen nog in zwang zijnde spraakgebruik] eenpaerhek gcaccordeertt, midts dat daermede solden comen t'cesseren alle uyttsettingen, toegiften van kerspelen en alle andere bcneficien van diensten en anders, soe die drosten plaegen t'gcmeten.
Twelck indien alsoe niett naegecomen maer door den eenen ofte den anderen droste daer
inne excess begaen mochte worden, welckes Schepen en Raedtt niet en weeten, willen
Schepen ende Raedtt sulckcs remedieren, en daar inne doen versicn voor soe veele mogcIick
Anno 1639 den 20 Marty hebben S. en R. den vrienden van de G.G. wcderomme doen
[con]voceeren, ende deselve voorgegeven Dat op gisteren wcynich tytts nae die scheydonge
van Raedtt ende Gemeente, Rida en Sted. [Ridderschap en Steden] wederom by den anderen binnen gewest, alwaar gesumeert die besoignes opt stuck van de middelen tott vcrvallinge van de lasten deser Provintie voor den loopenden jachre 1639. (...) Voorts datt die tractementen van de drosten muegen worden gereduceert opten olden voett, ende datt mogten
cesseren die diensten soe deselve trecken, sonder datt sie deselve souden mueten vercoopen,
ofte verpachten. Alsmede afschaffiginge van paeyen [betalingen] en onnodige tractementen.
(..) Die diensten soe dien drosten respective trecken, verkopen ofte verpachten souden,
dienacngaende iss by die samptelicke leeden verklaeringe gedaen, datt sy niett en weeten,
datt sulcks voortaen, ooek sedert d'augmentatie van derselver tractementen, welckes daeromme alleen gedaen, gcschiett solden zyn, maer henvorder t'ecnemael cesseren. Nemen de
Ridderschap en Steden aen, daerinne t'allen tyden naer behooren te willen versien, wanneer
deswegen yeet seeckers voorcomen mogte.' Bron: SAD concordaten a.v Zie ook: Deductie,
1783, bijlage HH Imo, pp. 451-455; Racer, IV, 1785, pp. 44-47,114-119.
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6

niet expliciet en leidde niet tot een publicatie." Zo kon het (in een tijd zonder
openbaarheid van bestuur) gebeuren, dat de boeren er onkundig van bleven.
De drosten voelden uiteraard geen enkele aandrang om deze onkundigheid
op te heffen en konden de diensten daarom blijven eisen. 'De invloed der Dros
ten op Ridderschap en Steden, als waarvan zy voornaame Leden zyn, en de vrees
7
der ingezetenen, om den Heeren Drosten te mishaagen' deden de rest." Zij wis
ten zelfs te bereiken, dat hun instructies daarvan melding maakten. De advocaat
van de ridderschap J . W . Knoop sprak over het heilzame van een 'betamelijke
slavernij'." 8 De Zwolse stadsregering stelde daarentegen onomwonden, dat alle
bepalingen over drostendiensten na 1631 onwettig waren en Van der Capellen
nam dat standpunt van harte over. De Zwolse heren spraken zich hierover op de
Landdag van 27 oktober 1776 nog eens expliciet en gemotiveerd uit, maar het was
vooral de Burgerbaron die hun woorden met geestdrift en overtuigingskracht
uitdroeg. Met zijn vriend ds. F.A. van der Kemp te Leiden entameerde hij een
serie pamfletten, deels in de vorm van een gefingeerde briefwisseling tussen he
ren te Amsterdam en in Twente." 9
Joan Derk werd de personificatie van het streven om de diensten af te schaf
fen - of eigenlijk om de afschaffing na anderhalve eeuw eindelijk daadwerkelijk
te effectueren. Daartoe stelde hij voor, alsnog een publicatie te verspreiden en de
zittende drosten een persoonlijke toelage toe te kennen. Deze beide punten
vormden de kern van een gloedvol betoog dat Van der Capellen op de Landdag
van 19 februari 1778 te Kampen afstak. Direct daarna verliet hij voor een ogen
blik de vergadering om het sein te geven voor de verkoop van een brochure
('Vertoog') waarvan de tekst overeenkwam met zijn rede. O p die wijze ontdook
hij de 'Secrete capse'. De boekhandelaren in de steden legden de nodige exem
plaren op hun toonbank, terwijl postkoetsen bundels naar Twente brachten. 1 2 0
Daarmee had Joan Derk de openbaarheid gezocht om zijn standpunt onder
de mensen te brengen en aldus rekenschap af te leggen aan het volk, waarvan hij
zich als representant beschouwde. Tegelijkertijd plaatste hij de heren van de rid
derschap voor een voldongen feit en wekte hij daarmee de toorn bij zijn standge
noten. De edelen benoemden in hun boosheid een commissie die Van der Capellens gesproken en gedrukte woorden moest onderzoeken, met inbegrip van de
aanwezigheid van 'enige taxatoire termen tegen voorige Leeden dezer vergade
ring'. Het ging de heren erom of zij iets konden aanmerken op hetgeen was ge
drukt, met name op mogelijke beledigingen van hun voorgangers. T o t die voor
gangers, de vroegere leden van het zo zelfbewuste corps van de ridderschap, had-

116 Deductie, 1783, pp. 312-342, met een breedsprakige en polemisthe behandeling van de reso
lutie van 18 maart 1631 tot afkoop van de diensten.
117 Citaat uit. Racer, IV, 1785, pp. 45-46
118 Deductie, 1783, p. 20.
119 Deze stukken zijn verzameld en gedrukt in· Van der Kemp, Stukken over de DrostcnDiensten in Overijssel, 1785.
120 Van der Capellen, Vertoog 1778, herdrukt in· Van der Kemp, 1779-1785, pp. 156-165, 182-186
Van der Capellen kwam op zijn uitgave terug in 'Aan het Volk', ρ 54 Zie verder Vaderlandsche Historie 1,1788, pp 293-317
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den ook alle drosten onder de Republiek behoord. 121 H e t 'Vertoog' leidde bovendien tot de instelling van een onderzoekscommissie uit de plenaire Staten.

5.3.2

Van der Capellen uit de Staten gestoten en vervolgd

Op 21 oktober 1778 kwam de Landdag bijeen. Joan Derk kwam met een aanvullende memorie' 22 en voelde zich gesteund door een adresbeweging uit kerspelen
in verschillende delen van het gewest. Pamfletten bewerkten bovendien de publieke opinie.123 De vergadering merkte de zaak van de drostendiensten simpelweg als afgedaan aan en conformeerde zich vervolgens aan het inmiddels uitgekomen commissierapport over uitlatingen van 'de heer van de Pol'. Diens vertoog in de vergadering en de schriftelijke weergave daarvan waren 'samengesteld
uit allerlei taxatoire en ten eenenmaele ongemesureerde expressiën': belastende
en buitensporige uitdrukkingen. 12 ' 1 De spreker had de zaak waar hij voor stond
niet verbeterd, maar hij had oproer verwekt en de gewone man tot ongehoorzaamheid aangezet. De van ontijdige publicatie en verspreiding van zijn redevoering beschuldigde moest zijn woorden terugnemen, zijn spijt betuigen en in het
vervolg niet meer handelen zoals hij had gedaan. Een dag later weigerde Van der
Capellen, die toen zijn opwachting bij Ridderschap en Steden maakte, een dergelijke verklaring af te leggen. Ingaande 27 oktober 1778 ontzegden Ridderschap
en Steden hem daarop de toegang tot de corpsvergadering van de ridderschap en
schorsten zij hem tevens als lid van hun vergadering.125
121 De leden van de ridderschap hebben steeds volgehouden dat zi) Van der Capellen niet uit de
Staten en hun college hebben gezet op grond van inhoudeli]ke politieke meningsverschillen,
maar vanwege diens onbetamelijk taalgebruik zie Deductie, 1783, pp. 10-11, 17-71.
122
123

Van der K e m p , 1779-1785, ρ 103, Deductie, 1783, pp 124,153.
l i e t conflict over de d r o s t e n d i e n s t e n leidde t o t een felle en uitgebreide pamflettenstrijd
Van P a t n o t s e zijde had Van der K e m p de meeste p a m f l e t t e n geschreven, aanvankelijk
meestal onder pseudoniem als Frank de Vrije, Een heer uit T w e n t e (drie 'brieven' die o p fel
verzet stuitten, met een ' A n t w o o r d ' (1779)) of E l l . I . (Een Hollands Ingezetene) T o t deze
categorie b e h o r e n ook de beide brochures van G W Amelung (1779). D e pamfletten ken
merken zich door een p a t h e t i s c h e toonzetting, die mede wordt veroorzaakt door citaten uit
het O u d e T e s t a m e n t , de klassieke oudheid en actuele politieke denkers en rechtsgeleerden,
aangevuld m e t breedsprakige en theatrale gedichten. D e pamfletten gaan diep m op de ge
schiedenis van de Republiek en van Overijssel, hetgeen wordt geïllustreerd door het weergeven van resoluties van Ridderschap en Steden, van passages uit het I.andrecht en van rekesten van 'landlieden' en 'huisluiden' uit verschillende delen van de provincie. O o k zijn berekeningen opgenomen van de hoogte van de t r a k t e m e n t e n van de drosten, met inbegrip van
de salarisverhoging uit 1631 ter compensatie van het vervallen van de drostendiensten. D e
' D e r d e brief van een heer uit T w e n t e ' bevat op p p . 120-125 een weergave van beraadslagingen en besluiten van de D e v e n t e r stadsregering D e pamfletten waren, blijkens de titelpagina's, in veel grotere steden in de Republiek te koop T e Deventer verzorgde de boekhandelaar Lucas I.eemhorst de distributie Andere pamfletten waren afkomstig van toonaangevende Prinsgezinden (zoals Deductie, 1783) c.q. Patriotten (zoals Van der Marck, 1782) Zie
voorts hierna, in druk verschenen bronnen, de publicaties ter zake die op naam van Van der
Capellen en Van der K e m p staan, alsmede ' W e e r k l a n k ' (1779) en '100 D u c a t e n beloning'
(1778)

124
125

Deductie, 1783, pp 123-139.
R A O res. R&S 24 en 26 o k t o b e r 1778, Deductie, 1783, pp 71-123. D e Staten richtten zich in
hun boosheid ook tot de T w e n t s e boeren D e ongepaste toon die deze hebben aangeslagen
in hun rekesten om afschaffing van de drostendiensten zal hun w o r d e n vergeven, o m d a t ze
zich waarschijnlijk h e b b e n laten opruien door Van der Capellen en een anonieme pamflettist R A O publicatie R&S 27 o k t o b e r 1778, in gedrukte vorm aldaar aanwezig in archivalia
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De Staten gaven daarop op 24 november 1778 de advocaat-fiscaal van Salland'2 ,
dr. Arnoldus Nicolaas Fabius, opdracht, tegen Joan Derk voor de gewestelijke
Hoge Bank van Justitie 127 een criminele actie in te stellen wegens de 'taxatoire en
ongemesuseerde expressiën' (aan het adres van de Staten) en het drukken en verspreiden daarvan. Het Landrecht bood daartoe de mogelijkheid in een bepaling
in de titel 'Van Injurien':
'So wie ccnigc fameuse libellen uitgeeft, dicht, schrijft ofte anders in 't licht brengt ofte
verstroiet, op beeren, ofte Fürsten, op ridders, op steden (...). Die dat doet, ende daer
van verwonnen wordt, sal daer over arbitrali|k ofte aen 't hoogste, na gelcgcnheit, worden gestraft '

De Staten waren van oordeel, dat Van der Capellen een 'fameus libel' (een 'publiek smaadgeschrift') 129 tegen Ridderschap en Steden had gepubliceerd, zodat
vervolging geboden was. De 'Brief van een Heer uit Twente' (die deel uitmaakte
van de gefingeerde briefwisseling in de pamfletten van Van der Kemp en Van der
Capellen) was in de Statenvergadering van 27 oktober 1778 voor een 'een naemloos, eerroerend, eerrovend, fameus libel' uitgemaakt. De Staten loofden een
premie uit van honderd dukaten voor de ontdekking van de schrijver en Joan
Derk zag hoe op de stadspoorten van Deventer en Kampen en op deuren van de
plattelandskerken een publicatie werd aangeplakt waarin hij als een volksverleider werd aangemerkt. Vier jaar lang zou hij van de deelname aan het openbaar
bestuur blijven uitgesloten. Als publicist zette Van der Capellen zijn werk voor
de publieke zaak echter voort.'}°
H e t delict waarvan Joan Derk werd beticht was een gekwalificeerde vorm
van belediging, namelijk het schrijven, laten drukken en publiek verspreiden van
een 'fameus libel', gericht tegen de Staten van Overijssel. In het algemeen stond
een 'geïnjureerde' (beledigde) een civiele actie tegen de vermoedelijke dader ter
beschikking.'' 1 In casu kozen de Staten echter voor de 'criminele' weg omdat het

126
127
128
12g
130

131

VORG, nr. 833. De eerder in deze paragraaf genoemde 'Jan Flapuit' bewonderde Joan Derk
van der Capellen en wilde deze met licroe zijn twee St. Maartensganzcn (een vorm van toepacht) aanbieden, maar hij had vernomen, dat de Burgerbaron op dergelijke geschenken
geen prijs stelde. Erfstadhouder Willem V is geen kwade kerel, schreef hij, maar 'Duutsers
en vuile Gatlekkers' hebben hem bedorven. Van de burgemcesteren van de grote steden van
Overijssel had oom Jan, oftewel graaf Carel George, graaf van Wasscnacr Obdam, geen hoge
dunk, maar 'te Deventer zijn het Baazen; en die zeker veel doen voor de Burgers ( ) verstandig zijn ze in alles' Zie. SAD Familiearchief Bcsier, nr. 147, Brief van Jan Flapuit.
Zie over de advocaat-fiscaal § 2.2
Zie hfdst 1 en § 2 1.
Landrecht 1630/1724, II 18.5
Practisyns Woordenboekje, 1785, ρ 42 verklaart 'fameus libel' als 'faamrovend geschrift' Zie
voor de omschrijving 'publiek smaadschrift'. Broers, 1996, p. 85 .
Het was ook als publicist dat Van der Capellen bitter commentaar leverde op zijn uitslui
ting. Anoniem schreef hij· 'Herinnert Ulieden, hoe dat de Staaten van Overyssel, in onze da
gen, nog geene drie jaren geleden, den Baron Van der Capellen, als een logenaar, bedrieger,
verleider des volks, aan alle kerkdeuren der Provintie hebben laten aanplakken, schoon de
geheele wereld ziet en weet, dat de Baron gelijk en de Staaten ongelijk hebben, en alle die
fraaije namen met op den Baron, maar op Hun F^del Mogende toepasselijk zyn'; 'Aan het
Volk van Nederland', 1781, ρ 73.
Broers, 1996, pp 116-132
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ging om een publieke belediging in geschrifte - een geschrift dat bovendien gedrukt en algemeen verspreid was - tegen een overheidsorgaan in de uitoefening
van zijn functie. Voor Van der Capellen zouden de gevolgen van een eventuele
veroordeling niet gering zijn: de doodstraf, verbanning, een zware geldboete,' 32
ongerekend nog de eventuele bijkomende straffen als confiscatie van 's injurants
vermogen en het moeten doen van 'amende honorable' (actie strekkende tot eerherstel).1»
Van der Capellen heeft zich zeer ingespannen om zijn proces te ontlopen.
Het moet hem, met zijn standsbewustzijn, als een vernedering hebben toegeschenen om te moeten compareren voor de Hoge Bank van Justitie (het gewone
adelsgerecht in criminele en civiele zaken en bestaande uit een dingwaarder en
twee keurnoten, evenals de oordeelwijzer of -drager voor hem medeleden van de
ridderschap). Uiteindelijk zou het ook niet tot een proces komen. Vermoedelijk
hebben alle betrokkenen wel ingezien dat er eerder sprake was van een politiek,
dan van een juridisch meningsverschil. In plaats van een geding of van de door
sommigen verhoopte periode van rust volgden vier jaar van intrigeren en machtsspelletjes.'34
Toen de eerstvolgende Landdag in februari 1779 naderde, wendde Joan Derk
zich bij wijze van uitweg uit de ontstane situatie zelfs met een (ongedateerd) verzoekschrift tot de stadhouder, die hij verzocht de Staten te ordonneren, hun opdracht tot strafvervolging in te trekken. Van der Capellen zal het als vernederend
hebben ervaren, in zijn benarde situatie juist de stadhouder om diens interventie
te moeten vragen.'35 De stadhouder zond de stukken om advies aan de Overijsselse Staten die deze, evenals een rekest dat de Burgerbaron rechtstreeks aan de
Landdag had gezonden, in handen stelde van de commissie die in oktober 1778
Van der Capellens memorie had onderzocht. 1 ' 6
In zijn goed gedocumenteerde rekest raakte Van der Capellen precies de
kern van de kwestie die eigenlijk ter discussie stond: de morele en juridische
waardering van de besluitvorming in 1631 inzake de afschaffing van de drostendiensten. Van die waardering hing het af, of Joan Derk gerechtigd was om de na
1631 gefungeerd hebbende drosten Onbeschaamd, strafbaar en stout' te noemen.
Dat was het punt waarmee de aanklacht wegens injurie door de advocaat-fiscaal
stond of viel. Van deze waardering hing het evenzeer af, of de Staten 'de heer van
de Pol' konden beschuldigen van belastende en buitensporige uitdrukkingen. In
zijn stukken voor de stadhouder en voor de Staten had Joan Derk zijn wijze van
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H e t Landrecht II 18.5 sprak slechts van 'arbitrarlijk of te acn 't hoogste, na gelcgentheit,
[te] worden gestraft'. Dit zou b e t e k e n e n een door de rechter in een grote mate van vrijheid
vast te stellen straf, vgl Van Oosten, 1981, passim.
133 Broers, 1996, pp. 132-135, 238-245.
134 Bij het navolgende is m e t name gebruik gemaakt van D e J o n g , 1921, pp 307-341. Zie voor de
H o g e Bank van J u s t i t i e en de Klaring het Landrecht van 1630/1724, I 19 en 20 alsmede
hfdst. 1 en § 2 1 Zie over de pogingen van Van der Capellen o m re-admissic te verkrijgen
ook: Vaderlandsch W o o r d e n b o e k 2, pp. 188-212, Jansen, 1987A, pp. 59-69
135 T e k s t in: Van der K e m p , 1779-1785, pp. 147-155, Deductie, 1783, p p . 139-141,169
136 Van der K e m p , 1779-1785, pp 156, 162,180, 182, Deductie, 1783 p p . 141-143 met citaat uit het
adres van Van der Capellen aan de Staten op pp 141-142.
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uitdrukken verzacht, aangegeven dat de herinvoering van de drostendiensten een
zaak was van dwaling (niet van opzet) en vriendelijke woorden ('mannen van eer
en deugd') gebruikt voor de ten Landdage vergaderde heren. Dat alles zou een
basis voor een minnelijke schikking hebben kunnen opleveren. De meerderheid
van de Staten volgde echter het rapport dat de commissie uitbracht en ging niet
op die vriendelijke gestes in. De heren brachten een strikte scheiding aan tussen
de drostendiensten en de beoordeling van de woorden van Van der Capellen.
H e t debat over de drostendiensten wilden zij niet heropenen. Evenmin wilden
de Staten enige tegemoetkomendheid betonen aan de requestrant, waar het ging
om het door deze in zijn 'Vertoog' gebezigd woordgebruik. De Staten waren van
oordeel, dat de stadhouder in zijn beschikking op Van der Capellens request deze dienden te verwijzen naar de Hoge Bank 'als zijne wettige en competende
rechters'.' 37
Bij de voorbereiding van de behandeling van Van der Capellens request aan
de Staten op de Landdag lagen niet minder dan vijf verschillende preadviezen
voor: één van de eerder genoemde commissie, één van de ridderschap en één van
elk van de drie steden. Als laatste kwam het advies van Deventer. Weliswaar
hadden de gecommitteerden van die stad de last zich aan te sluiten bij het standpunt van de ridderschap (die zich conformeerde aan het commissierapport maar
geen bezwaar had tegen behandeling van een eventueel hoger beroep door een
extern hof van justitie), maar vóór alles wilde Deventer 'op eenen convenabele
wijze deze onaengenaeme zaeke van en met Jonkheer J.D. van der Capellen uit
de weg te ruimen'.' 38

5.3.5

De drostendiensten afgeschaft en Van der Capellen gerehabiliteerd

De drie steden tendeerden naar het Deventer voorstel, dat enige welwillendheid
ten opzichte van de Burgerbaron insloot. De meerderheid van de ridderschap
voelde daar in haar onverzoenlijkheid niets voor, een minderheid van vijf edelen
echter wel. Daarmee was, zoals vele malen eerder, een geschil inzake overstemming ontstaan. 1 ' 9 Vanaf dat moment speelden de zaken van de drostendiensten,
de uitsluiting van Van der Capellen en de overstemming simultaan. De interpretatie van laatstgenoemd thema was doorslaggevend voor de beslissing over de
beide eerstgenoemde, terwijl de eventuele hernieuwde toelating van Joan Derk in
hoge mate afhankelijk was van het eindoordeel over de drostendiensten. Vooral
voor de ridderschap waren de drie genoemde motieven met elkaar verstrengeld.
De drostendiensten zagen zij als het stokpaardje van Van der Capellen en de
overstemming was naar hun oordeel vooral een probleem geworden omdat
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138
139

Van der K e m p , 1779-1785, pp. 190, 193, D e d u c t i e , 1783, pp. 143-144 met citaat uit rapport van
de g e c o m m i t t e e r d e n op ρ 143.
Van der K e m p , 1779-1785, p p 210, 229, 232, ?\c voor de behandeling van Van der Capellens
request in de Staten. Deductie, 1783, pp. 144-146.
Fockema Andrcac, 1900, pp. 225-226, H a r d e n b r o e k I, 1901, pp. 495-496, Streng, 2 0 0 0 , p p
70-71
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laatstgenoemde telkenmale met de steden en tegen de overige edelen zijn stem
40
uitbracht.'
Chronologisch gezien begonnen de zaken in het voorjaar van 1779 met een
verklaring door een meerderheid van de edelen inzake de overstemming. Evenals
de drie steden zou de ridderschap in de Statenvergadering drie stemmen uit
brengen. Daarmee hadden de edelen hun ook vroeger wel gepropageerde idee
van een 'kwartierlijke stemming' weer ten tonele gevoerd. H e t was een theore
tisch model, dat uitging van zes gelijkwaardige bestanddelen van de Landdag,
waarvan vier een meerderheid zouden vormen. In het Landrecht vond deze con
structie geen steun, in het verleden maar in geringe mate, terwijl de drie steden
4
en vijf van de edelen er niets voor voelden.' '
Op 26 maart 1779 debatteerde de Deventer regering over de drostendien42
sten. De meente citeerde concordaten uit 1633 en 1639' en drong bij de magi
straat aan op handhaving daarvan in de Landdag, die de volgende dag bijeen zou
4
komen.' ' Bovendien gelastte de Deventer magistraat zijn gecommitteerden ten
Landdage, zich niet te begeven in debatten over de re-admissie van Van der Capellen, voordat een oplossing van de kwestie van de overstemming zou zijn be
reikt.
In de vergadering van de Staten van die ιη™ kwam een schriftelijke verkla
ring van Van der Capellen ter tafel. Daarin herhaalde hij zijn eerder ingenomen
standpunt, maar nu in meer gematigde en vriendelijke woorden. Een discrete
poging van Zwolse zijde om vrede te stichten lag hieraan ten grondslag. N a enige
woordenstrijd kwam het in de Staten echter niet tot een vergelijk en zond dat
college het gehele dossier ter beslissing aan de stadhouder ('als Hoogstdeszelvs
hooge wijsheid zal bevinden te behooren'). De beklaagde, nog niet tevreden met
de samenstelling van het dossier, voegde er op 1 april stukken en een zelfbewust
commentaar aan toe.' 4 4 De uitspraak van de Deventer meente was daarbij ui
teraard koren op zijn molen.
140 Van der Capellen zou dus niet solidair zijn met zijn standgenoten. Zie. Te Brake, 1977, ρ ly
De Deventer meente verzocht de magistraat om op de Landdag aan te dringen op besluit
vorming over de drie thema's, uiteraard in de door Deventer gewenste zin, zie. SAD con
cordaat 17 oktober 1782, alsmede SAD Rep II, nr. 133X. Zie voorts: Tc Brake, 1977, pp. 3739 Stukken over de drie thema's uit de hoofdsteden en de Staten komen aan de orde in
Rep I, nr. 18B, Besoigncs van de drie steden en maken deel uit van SAD collectie Dumbar,
nr 23 Uit de correspondentie in· SAD Rep I, nr 24F., blijkt, dat de drie hoofdsteden veelal
hun beleid aangaande de politieke thema's in het gewest op elkaar afstemden Bovendien
komen deze ter sprake in NNJ, zie b ν · 1779, pp 313 314, 317-327, 621-671, tbtdem, 1781, pp.
710-712, 1137-1154, 1273-1319, ibidem, 1782, pp. 1264-1275 (Zwols rekest), 1275-1278 (Deventer
rekest), 1278-1282 (Kamper rekest), 1495-1515, 1661-1672; ibidem, 1783, pp 138-139, 147-148, 515524, 662, 1263-1266, 1780-1798, 2172-2177. Het accent verschoof geleidelijk naar de kwestie
van de overstemming, zie: NNJ 1784, pp. 447-455, 883-891 en ibidem, 1785, pp 520-525
141 Zie inzake de overstemming § 2 1
142 Het ging hier om SAD concordaten van 6 november en 12 december 1633, alsmede van 19 en
20 maart 1639, hiervóór m extenso geciteerd Vgl Deductie, 1783, bijlage LL, pp 471-473
143 SAD concordaat 26 maart 1779, Van der Kemp, 1779-1785, pp 232-236, Deductie, 1783, ρ 169
en bijlage KK, pp 464-471 (antwoord van schepenen en raad aan de meente)
144 Zie over de Zwolse poging: Van der Kemp, 1779-1785, ρ 235. Zie over het debat in de Staten
Deductie, 1783, ρ 150. Zie over het raadplegen van de stadhouder Van der Kemp, 1783, p.
237; Deductie, 1783, pp 151 (met de tekst van de resolutie), 169-170. De Staten zonden hun
dossier ter beslissing aan de stadhouder op grond van de laatste bepaling van het regenngs-
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Omdat de Staten niet tot een besluit konden komen als gevolg van de overstemmingskwestie, voelde de stadhouder zich geroepen om zich eerst met laatstgenoemd onderwerp in te laten. Hij had belang bij een passende oplossing omdat
hij had gemerkt, hoe die eigenwijze 'heer van de Pol' door afwijkend stemgedrag
in zijn eentje het politieke bedrijf van Overijssel kon frustreren en daarmee het
beleid van de stadhouder kon dwarsbomen. Laatstgenoemde en zijn Overijsselse
vertrouwelingen waren inmiddels een briefwisseling begonnen en op 30 maart
1779 meldde Willem V aan de drosten van Salland en Twente zijn voorstel:
'MIJ dunkt,' schreef hij, 'dat, indien geresolveert wierd, dat, als meer als twee derde van
de ridderschap van één advies waeren, het kleinste derde /oude moeten volgen, zoowel
in poinctcn van bezwacr als in andere zaeken, en dat dus geen minder aantal als een
derde van de ridderschap iets kan ophouden, dat voorts voor de mccrderhei)d ter
Stactsvergaderingc zoude moeten werden gehouden: de ridderschap en cene Stadt,
meer als twee derde van de ridderschap met eene Stadt, de drie steden met meer als een
derde van de ridderschap of twee steden en de helft van de ridderschap; dat als dan
deeze quaestie eens voor al geen plactsc meer kondc hebben. Dit zi]n losse gcdagten,
die mij onder het schrijven invallen, en die nog niet gekookt zijn, om daer op te können doorgacn.'145

Het was een verstandig voorstel, waarin de steden en de edelen op een evenwichtige wijze aan hun recht zouden kunnen komen en waarin tegelijkertijd het debat
over punten van bezwaar en punten van orde blijvend zou worden beëindigd. Dit
voorstel toonde ook aan, dat Willem V in deze kwestie wel degelijk beschikte
over politiek inzicht. H e t zou echter nog zes jaar duren voordat een scheidsrechterlijke uitspraak het slepende conflict inzake de overstemming tot een einde
zou brengen.
Vervolgens besliste de stadhouder op 12 april 1779 op Van der Capellens verzoekschrift van begin-1779. Hij verwees hem niet zonder meer terug naar de
Overijsselse Hoge Bank van Justitie als zijn competente rechter, maar bood zijn
tussenkomst aan in de vorm van een aanbeveling aan de Overijsselse Staten om
aan
'het Hof van Gelderland, als een onpartijdig geregts-hof zijnde, zal worden overgelaten
de decisie van het navolgende poinkt; of namelijk de suppliant zal moeten blijven ontzet van deszelfs sessie, zo ter vergadennge van Ridderschap en Steden der Provincie
van Overijssel in het gemeen, als van de ridderschap in het bizonder, tot dat hij zal
hebben ingetrokken deszelfs memorie nopens de drostendiensten, op den 13 Λρπΐ
1778 ter Staetsvergadcringe geexhibeerd; zijn lecdweezen deswegens betuigd, en voorts
voldaen acn het geen van Hem gerequireerd is, bij resolutie van den 23e en 241 oktober

reglement voor Overijssel van 1675/1747, waarin was vastgelegd dat geschillen binnen de pro
vinciale regering die daar niet konden worden opgelost, ter beslissing aan de stadhouder
moesten worden voorgelegd, zie De Blécourt-Japiksc, 1919, p. 336. Zie voor Van der Capellens commentaar: Van der Kemp, 1779-1785, pp. 193, 239, 241
145 KHA A 31-222 IV, brief van Willem V aan drost Arend Sloet, 30 maart 1779.

273

laetstleedcn,'4 dan wel [nadat hi| uit zijn memorie] zal hebben geligt alle de expressien, die aen hunne edele mogende ongepast en taxatoir zijn voorgekomen, op den voet
en zo als hij bij requeste, van dato den 26' oktober daeraen volgende, heeft acngeboden, met reserve van zijne oppositie op het poinct zelf der drostendicnsten· verwagtende Zijne Hoogheid, dat de suppliant zich naer deze dispositie zal reguleren'.,',7

H e t eerste van de beide, door de prins genoemde alternatieven stemde overeen
met het door de Staten ingenomen standpunt. H e t tweede kwam overeen met
het standpunt van Van der Capellen, dat hij opnieuw moest worden toegelaten,
zij het nu onder beperkende door de prins genoemde voorwaarden. In het tweede alternatief hoefde Joan Derk zijn standpunt over de drostendicnsten niet te
veranderen. Dat was een belangrijke concessie van de - als altijd - naar een compromisoplossing strevende erfstadhouder. H e t moeten intrekken van alle door
de Staten als 'injureus' aangemerkte passages vormde au fond een concessie aan
het standpunt van de Staten: een concessie die Van der Capellen overigens zelf al
had gedaan in zijn request van 26 oktober 1778. In een 'remonstrantie' van 21
april 1779 verwierp Joan Derk echter de totale stadhouderlijke interventie. 1 '' 8
De Staten ontvingen een advies van de stadhouder dat analoog was aan hetgeen deze eerder aan Joan Derk had geschreven. De ridderschap conformeerde
zich op 2 juni 1779 aan het advies van de prins.' 49 T o t behandeling in de plenaire
Staten kon het echter niet komen omdat de Deventer gecommitteerden herinnerden aan hun mandaat, eerst over Joan Derk te mogen debatteren wanneer de
overstemming was geregeld. De beide andere steden sloten zich hierbij terstond
aan, zodat het advies van de stadhouder voorlopig van de baan was.
Ook ditmaal hanteerde Van der Capellen (wiens prestige inmiddels door de
erkenning van de Verenigde Staten in niet geringe mate was gestegen) historisch
onderzoek in combinatie met de drukpers als wapens. O p 20 oktober 1779 kwam
hij weer met een rekest. Aan het 'Landrecht van AverisseP van Melchior Winhoff ontleende hij argumenten om te bewijzen, dat de drostendicnsten nooit
wettig konden zijn gevorderd, zelfs niet vóór 1631.'50 Om de publieke belangstelling te stimuleren, verscheen dit stuk, met vele andere, in druk. Joan Derks
vriend ds. F.A. van der Kemp publiceerde ze in een seriewerk, dat m het spraak-

146 De Staten hadden toen uitgesproken, dat de zaak van de drostendicnsten als afgedaan moest
worden beschouwd en dat over de rc-admissie van Van der Capellen het voorstel van de
stadhouder moest worden gevolgd.
147 Van der Kemp, 1779-1785, pp. 249-250, Deductie, 1783, ρ 154, beide met de tekst van de
missive van de stadhouder. 'Gedacn in 's Gravenhage den 12 April 1779' (Was get ) W Pr v.
Orange. Ter Ordonnantie van Zijne Hoogheid F J de Larrey
148 Deductie, 1783, pp 154-156, met op ρ 155 een lofprijzing op het Gelderse Hof: 'Een hoog
aanzienlijk en vanouds beroemd Geregtshof, 't welk uit Mannen van Kunde en Regtsgeleerdheio bestaat' en een neerbuigend commentaar op de houding van Van der Capellen, die
zijn bezwaren zou formuleren 'onder een allcejejuinst, en, mag men het zeggen, allerbelachlijkst pretext'.
149 Deductie, 1783, pp. 156 (met de tekst van de resolutie van de ridderschap), 170-175 Dit colle
ge kwam nog met nadere resoluties op 23 oktober 1779, 4 april 1780 en 4 april 1781· zie De
ductie, 1783, pp 156-168; Van der Kemp, 1779-1785, pp 318, 358, 489
150 Het rekest van Van der Capellen van 20 oktober 1779 is met bijbehorende stukken in af
schrift aanwezig in: SAD Rep I, nr. 750. Zie voorts- Van der Kemp, 1779-1785, ρ 297.
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gebruik bekend zou worden onder de kernachtige titel: 'Capellen-Regent'. Hij
volgde de actuele ontwikkelingen op de voet en vond een ruim debiet.'^
De vertegenwoordigers van de steden verzetten zich tegen het standpunt van
de edelen, dat de zaak van de drostendiensten voorgoed was afgedaan. Eén van
de exponenten van de steun vanuit de steden voor de Burgerbaron was de Deventer schepen dr. Gerhard David Jordens. Deze kwam in aanvaring met één van
de creaturen van de stadhouder, Derk Bentinck, heer van Diepenheim, drost van
Vollenhove. Laatstgenoemde hield de burgemeester voor, hoe buitengewoon
beledigend de behandeling was die de stadhouder van de steden moest ondergaan
en hoezeer Jordens de aanstichter was van de houding van de drie regeringen.
Bentinck wilde uiteraard geen dwang uitoefenen, zo verklaarde hij, maar hij zou
het vertrouwen dat de stadhouder in hem stelde misbruiken wanneer hij gunstig
over de Deventer burgemeester zou rapporteren. Dat moest Jordens zich, bij zijn
kandidatuur voor toekomstige openbare functies, wel goed realiseren. 1 ' 2
In toenemende mate zouden de drosten op een dergelijke dreigende toon
het approbatierecht van de stadhouder ter zake van de verkiezing van magistraatsleden in het geding brengen om de steden de wacht aan te zeggen.'53 De
steden lieten zich daardoor echter niet beïnvloeden. Met de edelen wisselden zij
vele stukken uit, maar tot een oplossing kwamen zij niet.' 54 De Deventer gezworen gemeente werd er verontwaardigd van: de magistraat was te weinig actief om
de drostendiensten afgeschaft te krijgen. Van hun kant stelden schepenen en
raad, dat de meente in de zaak van de drostendiensten niet competent zou zijn.
Dat waren zij naar hun oordeel, als lastgevers van hun gecommitteerden in de
Statenvergadering, namelijk met uitsluiting van anderen zelf.'55
De meente liet het er niet bij zitten en op haar verzoek belegde de magistraat op 3 maart 1780 een buitengewone vergadering over de drostendiensten.
De gemeenslieden zouden zich met de zaak blijven bemoeien, al was het slechts
om ervoor te zorgen, dat de burgers en ingezetenen niet werden belast met ongerechtvaardigde lasten.' 56 De bemoeienis van de gezworen gemeente paste uitstekend in de tactiek van Van der Capellen, die in dat orgaan een sterkere weerspiegeling van de volkswil waarnam dan in de magistraat (al was die weerspiegeling ten gevolge van de contracten van correspondentie en de toepassing van het
stadhouderlijk approbatierecht, maar betrekkelijk).' 57 Bij zijn streven naar erken151
152

153
154
155
156
157

Van der K e m p , 1779-1785; De J o n g , 1921, ρ 333.
K H A A 31-222 V brief van D e r k Bentinck aan s t a d h o u d e r Willem V van 23 o k t o b e r 1779
Zie over Gerhard David J o r d e n s verder- S A D Familiearchief J o r d e n s , nr. 65, akten van be
noeming door stadhouder Willem V van G . D J o r d e n s t o t g e c o m m i t t e e r d e van Overi]sscl in
de Verenigde O o s t - I n d i s c h e C o m p a g n i e en dezelfde t o t lid van de Ovcri|ssclse delegatie
naar de Staten-Gcneraal, resp 16 februari 1778 en 17 april 1780
D e Jong, 1921, p. 335 Zie over approbatierecht § 2 1
Van der K e m p , 1779-1785, p p 321-362
SAD concordaat 30 december 1779, vgl. ibidem, 26 maart 1778 en res S&R 22 december 1780
en 30 januari en 6 februari 1781
S A D c o n c o r d a a t 3 maart 1780 en met v o o r t z e t t i n g van h e t debat in S A D concordaat 8 fe
bruari 1781 Vgl. SAD res S&R 5 april 1780.
Zie over het zoeken van steun door P a t r i o t t e n bij de meentes van de grote steden. De J o n g ,
1921, ρ 481 Zie voor een pleidooi door de magistraat ten gunste van J o a n Derk, S A D res
S&R 8 en 12 maart en 13 april 1781.
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ning van de Verenigde Staten had de Burgerbaron al goede ervaringen opgedaan
met de meente, ook met die van Zwolle. De stadhouder had het er moeilijk mee:
'Het gaat hoe langer hoe wilder, en met de gezworene meente te Deventer en Zwolle is
niet meer huis te houden Zoo Godt het lieve vaderland niet redt, zijn wi] verloren '

Het was in die situatie voor de stadhouder van groot belang, dat zijn creaturen in
Overijssel de ontwikkelingen daar nauwkeurig volgden en daarover aan hem frequent rapporteerden. Niemand deed dat ijveriger dan Van Heiden Hompesch,
die zich daarbij in zijn ijver geenszins tot zijn toenmalige ambtsgebied Twente
beperkte. Zo maakte hi) zich in januari 1782 zorgen over voornemens om beschreven edelen buiten de meente van het nauw met Twente verbonden Deventer te houden. Met het oog op de belangen van de stadhouder zou dat voor de
stemverhoudingen binnen de meente ongunstig kunnen uitpakken (hoewel het
getal edelen in de Deventer regering minimaal was en zich beperkte tot een enkele Van Hemert, Van Hoëvell) of Sloet.'59 Willem schreef vervolgens naar Deventer om te verhinderen dat men daar inbreuk zou maken op het 'Stadhouderlik
praerogatief (zonder erbij te vermelden wat hij daaronder verstond of waarop hij
een interventie zijnerzijds dacht te baseren).' 60 De situatie te Deventer bleef
zorgwekkend, zo meende de drost van Twente. De meeste leden van de magistraat waren in zijn ogen nog 'goed', maar de goeden waren geïntimideerd. Hun
partij verdiende zijns inziens versterking bij de eerstvolgende Petrikeur. 16 '
Veel ontevredenen in het gewest, zowel stedelingen als plattelanders, projecteerden hun woede en onmacht over het misbruiken van drostendiensten en andere ambtsmisbruiken en knevelarijen op de drost van Twente. Van der Capellen
verzamelde zoveel mogelijk bewijsmateriaal tegen deze aartsvijand. Hij zond een
advocaat en een procureur Twente in om daar belastende informatie te verzamelen, maar trok ook in persoon naar Oldenzaal om de burgers aldaar te aanhoren.' 62 Zijn oogst aan beschuldigingen was groot. De drost legde de boeren veel
te zware lasten op. Hij eiste betalingen door katholieken die hun godsdienst wilden uitoefenen en bedreigde hen met geweld. Joden veroordeelde hij zonder enige rechtsgrond ter dood en ternauwernood kon de tussenkomst van de Staten

158 Willem V in een brief aan L.G Rouse, 16 april 1782, i n - Κ Η Λ A 31-222 I
159 'Le pouvoir de V o t r e Altesse et la faculté de p l a t e r des g e n t i l h o m m e s dans la Régence,
quand Elle le ]uge à propos, se limiteroient e x t r ê m e m e n t et il me paroit, Monseigneur, sauf
meilleur avis, qu'il est necessaire de contrecarrer c e t t e innovation, qui me paroit toujours
partir d'un même principe, qui a mis au jour tant de propositions mnovatoircs l'abaissement
de l'autorité S t a d h o u d n e n n e . ' Brief van S.V.G L. van Heiden H o m p e s c h aan Willem V, 29
januari 1782, in: K I I A A 31-222 I I I .

160 De conclusie daaromtrent viel pas omstreeks ι mei 1783 Op dit besluit wachtte een herdruk
van het Deventer stadsrecht (waar uiteindelijk mets van is gekomen). Zie· De Beaufort (ed.),
1879, p. 602
161 'Que les autres clabaudent alors tant qu'ils voudront, on peut leur laisser la satisfaction de
remplir les gazettes Nord- et Zuid(sic)-IIoIlandoises des efforts de leur imagination ' Brief
van S.V G L. van Heiden Hompesch aan Willem V, 20 april 1782, in: KIIA A 31-222 III.
162 Mecking, 1986, p. 79
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hen redden.' 63 De drost handelde hierbij geheel eigenmachtig en in regelrechte
strijd met zijn instructie, zoals ook het door hem zonder enige rechtsgrond opleggen van boetes onwettig was. Joan Derk kon een indrukwekkend dossier over
de drost samenstellen.' 64 Het was vooral de terreur van Van Heiden Hompesch,
die de strijd tegen de drostendiensten maakte tot een verzet tegen zijn persoonlijk bewind.
H e t optreden van de drost verscherpte bovendien de verhoudingen in het
politieke en maatschappelijke leven, zeker ook in Deventer. Daar kwam niet
alleen de regering in beweging, maar ook een relatief zeer groot aantal burgers.
Het najaar van 1782 liet een mobilisatie van de bevolking zien. De Diemermeersche Courant zette voor het geïnteresseerde publiek de toon met een 'Brief uit
Deventer'. Daarin werd de vraag gesteld, waarom in de periodieke vergaderingen
van de magistraat en de meente laatstgenoemde nooit voorstellen indiende en
steeds afwachtte wat schepenen en raad te berde zouden brengen. In oktober, zo
stelde de brief, volgde weer een periodieke vergadering. Die mochten de gemeenslieden niet met dichte monden voorbij laten gaan. De 'brief noemde nadrukkelijk de actuele politieke topics.' 65
W a t hierna volgde was de (ongedateerde maar in oktober 1782 opgestelde)
tweede petitie door de Deventer burgerij. Veel meer dan de eerste (over de erkenning van de Verenigde Staten, met 66 handtekeningen) werd deze petitie
gedragen door brede lagen van de bevolking. H e t aan de Deventer magistraat
gerichte stuk vormde voorts een getrouwe afspiegeling van hetgeen Van der Capellen had gesteld in 'Aan het Volk van Nederland'. Het aantal ondertekenaars
bedroeg niet minder dan 1.460. Drijvende krachten achter het verzoekschrift
vormden de gilden en de burgerwacht. De adressanten spraken zich onomwonden uit over de drie met elkaar samenhangende minimumeisen ter verbetering
van het openbaar bestuur van het gewest (drostendiensten, re-admissie en overstemming)' 66 . Maar bovendien vroegen zij, een commissie te benoemen,
163 RAO res. R&S 23 en 26 oktober 1773. Op het Overijsselse platteland zwierven van ti)d tot
tijd groepjes arme, uit Midden- en Oost-Europa afkomstige Joden (Asjkenazim), die probeerden door handel in hun levensonderhoud te voorzien en die niet altijd gunstig bekend
stonden.
164 Het (verslag van het) onderzoek dat Van der Capellen het instellen staat bekend als de
'Twentse enquête' Het is onder meer aanwezig in SAD Rep. II, nr 134 In 1783 zou het een
rol spelen bij een mogelijke vervolging van Van Heiden Hompesch Tegenstanders van de
drost publiceerden over zijn wandaden in de 'Dicmcrmeersche Courant' (een weekblad dat
in de gehele Republiek werd verspreid en gelezen en dat de zaak van de Patriotten welgezind was); zie b v. de nummers van m (16 september 1782) en 121 (28 september 1782, waarschijnlijk is laatstgenoemd artikel van J.W. Racer). Enkele voorbeelden van het optreden
door Van Heiden Ilompcsch ook in: De Jong, 1921, pp. 485-490. Nog na het overlijden van
Van der Capellen kwam de 'Twentse enquête' ter sprake als mogelijk instrument om tegen
de drost te ageren- SAD concordaat 3 april 1787.
165 'Diemermecrsche Courant', 114, 23 september 1782 De bewering dat de meente nooit voorstellen indiende was overigens overdreven
166 Te Brake, 1989, pp 79-80; idem, 1977, p. 39. Deze drie thema's kwamen ook in hun onderlinge samenhang aan de orde in SAD res. S&R 4 en 30 oktober 1782 (met name over de drostendiensten) c.q 17, 25 en 28 oktober (over de drie thema's gezamenlijk) Een uiteenzetting
over de drie aangehaalde thema's geeft G Dumbar, in: Tegenwoordige Staat I, 1781, pp 305318. Zie voorts: Gesprek tusschen een boer en een burger in de provincie van Overijssel ( ),
1782. De voor de Patriottentijd zo karakteristieke petiticbeweging, al even aangestipt in §
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'om het verdere gantschc bestuur der stads- en provincie-zaaleen hoofdzaakelijk na te
gaan, de notable abusen en afwijkingen (...) te notecren; ten zelfden einde over te neemen de remarques en consideratien, welke door de gezwooren gemeente deezer stad,
of eenig gedeelte dcrzelve, of ook door de burgerij gemaakt en geèxhibeerd mogten
worden; en van dat alles rapport te doen'.

Raad en meente zouden op grond van dat rapport over het 'redres' van de stedelijke en provinciale regering dan behoren te besluiten en te handelen,
'[zo-]als aangeboren of welverkregcn recht en vrijheid, natuurlijke reden en billijkheid,
benevens een gezonde staatkunde en de welvaart van allen het meest zullen schijnen te
vorderen'

De gezworen gemeente ontving op 12 oktober 1782 een kopie van het adres met
een aanbiedingsbrief, waarin (geheel in de geest van Van der Capellen) stond dat
de gemeenslieden 'de Stem der Burgerij, als deszelfs repraesentanten uitbrengen'.
In het bijzonder op de gemeente rustte daarom de plicht, de eisen van de burgerij krachtig te ondersteunen.' 68 Voor wat betreft de drie minimumeisen ging dat
van harte. De meente vroeg schepenen en raad, hun gecommitteerden in de Staten ernstig aandacht te doen besteden aan de drostendiensten ('die voor eeuwig
en altoos afgeschaft en vernietigd dienden te worden'), aan Van der Capellen
('opdat deze op een honorabele wijze gereadmitteerd worde') en aan de overstemming ten faveure van de steden ('dat drie steden en één edele de Pluraliteit
zal blijven uitmaaken, zo als ze van ouds her altoost gedaan heeft'). Over het 'redres' van het regeringsbestel waren de heren zuiniger. Dat zou ter hand genomen
worden wanneer 'notabele abuisen of afwijkingen onvermoedelijk mogen weezen
ingesloopen en plaats hebben'.' 69
Ook in de steden Zwolle en Kampen begon het onrustig te worden.' 70 Dat
de aanbiedingsbrief van een Zwols adres aan de meente van die stad grotendeels
woordelijk gelijk was aan het overeenkomstige Deventer stuk toont, dat afstemming tussen de steden had plaatsgevonden. Die afstemming had geleid tot eenstemmigheid in de eisen van de grote steden, die als één blok kwamen te staan
tegenover de edelen. Deze konden zich niet meer, zoals voorheen, veilig voelen
als heersers over een grote massa meegaande boeren. Ook de kleine steden,

3.3 2 komt, toegespitst op Deventer, in § 6.4 uitgebreid ter sprake Bij de vermelding van de
ilden en de burgerwacht als drijvende krachten achter de petitie moet wel worden aangeteend, dat tussen de leiders van deze gremia en de gemeenslieden vele personele unies bestonden (zoals nader in § 6 3 zal worden aangegeven).
liet originele rekest met de handtekeningen in: SAD Rep. II, nr. 133. Vgl. ibidem, nr. 132 X.
De tekst van het rekest in. Egte stukken, 1783, pp. 10-16, citaat op p. 16.
De tekst van de aanbiedingsbrief in. Egte Stukken, 1783, pp 17-18.
SAD concordaten 14, 17 en 31 oktober 1782 en res S&R 15 en 30 oktober 1782 met vergelijkbare inhoud De tekst van het besluit van de meente van de 14de staat afgedrukt in: Egte
Stukken, 1783, pp 19-20, die van de SAD res van S&R in ibidem, ρ 2i Op de 17'c kwam ook
de interpretatie van het stadsrecht uitvoering aan de orde.
Zie voor wat Zwolle betreft b ν 'Requestcn en adressen van de burgerne der stad Zwolle
(. .)', 1783 Vgl het pamflet J de Recht, 'Antwoord op eencn Brief (..)' (Uitgeest, 1782') en
'Diemer of Watergraafmeersche Courant' 80 (5 juli 1782).

t
167
168
169

170

278

vooral die in Twente, begonnen zich te roeren. Ze eisten hun eigen rechten,
waarvan ze zo lang verstoken waren geweest. Ook zij verzetten zich tegen de
usurpane van macht door de drosten en zonden rekesten in.
De herfstzitting van de Staten van 1782 trok de belangstelling van velen. Van
Heiden Hompesch werd ongerust en schreef de stadhouder dat die zijn vertrouwensmannen in de steden moest waarschuwen en troepen moest zenden naar de
vergaderplaats Zwolle.' 7 ' T o t het zenden van militairen kwam het uiteindelijk
niet, maar de spanning was groot. In de Zwolse straten riepen de mensen: 'Vivat
Capellen!' en er hingen affiches met de tekst:
'Capellen moet groot,
De drostendiensten doot,
De Ridderschap zal 't concludecren,
Of den duivel zal 't haar leeren.''72

Meer dan welke andere zaak ook zou de afschaffing van de drostendiensten de
Burgerbaron in Overijssel populair maken. Te Deventer was de agitatie nog groter dan in Zwolle. Daar woonde Hendrik Budde (1748-1839),'73 een voorman van
de plaatselijke Patriotten, die Van der Capellen namens hun wederzijdse Deven171 Votre Altesse sera sans doute informée que Capelle parcourt villes et plat pais pour tâcher
d'effectuer une émeute, qu'il a sçu émeuter les Corps de Métiers à Zwolle et Deventer pour
présenter requête (...). Votr' Altesse Serenissime pénétrera facilement, que si tout cela existe, que si on lâche dans ce moment-ci et qu'on ne témoigne pas de la fermeté, que ce sera
d'orenavant Capelle seul qui gouvernera la Province et despotiquement même Si la canaille
peut à l'avenir prescrire les loix et user de violence pour les exécuter, vous n'êtes plus Stadhouder l'année prochaine, Monseigneur, et vos amis immolés pour l'attachement qu'ils vous
lottent. (.. ) Il est certain que Capelle portera les choses à tout' extrémité et que si on lâche
a moindre chose, tout est perdu sans ressource Je compte me rendre dans peu de jours chez
le Drossard de Vollenhovcn et de conférer avec lui sur les mesures qu'il y a à prendre pour
conserver la dignité du souverain, ses prérogatives, les Vôtres, Monseigneur, et la sûreté de
nos personnes ' Brief van S.V G L van Heiden Hompesch aan Willem V, 7 oktober 1782, in:
ΚΗΛ A 31-222 III.
172 De Beaufort (ed.), 1879, p. 352; I lardenbroek IV, 1915, pp 180,235.
173 Budde was op 12 december 1748 te Deventer Nederduits-gcreformeerd gedoopt. Ili) be
hoorde tot een van oorsprong Westfaalse familie die vanaf het midden van de 17' ι eeuw te
Deventer was gevestigd. Aanvankelijk waren de Buddcs kooplieden, later vooral juristen en
landeigenaren. Hendrik gmg in zaken maar trok zich later terug op zijn landelijke eigen
dommen onder Wilp. De naam van het buiten 'Buddezand' herinnert daar nog aan zijn fa
milie. Na het tot stand komen van de eenheidsstaat werd hij lid van het departementaal be
stuur van Overijssel. Een uitvoerige brief van Van der Capellen aan Hendrik Budde staat
gedrukt in: De Beaufort (ed.), 1879, pp 348-351. Joan Derk schreef deze brief vanaf de En
gelenburg (zie hierna) en gaf commentaar op de actuele politieke situatie- 'Schoon ik voor
genomen had geduurende den Landdag op Appcltern, waar huislijke affaires en die nog al
van eenig belang, mime tegenwoordigheid inderdaad vercischen, te blijven en aldaar te wag
ten tot dat ik naar Overijssel gerequirecrd zou zijn geworden, zo noodzaakt mij de inhoud
van gemelden uwen missive om mij zo spoedig doenlijk naar den Engelenburg te bcgeeven,
ten einde, volgends de begeerte mijner vrienden bij der hand te zijn Ik hoope echter dat
mijne vrienden, ja alle die ingezetenen, welke zie voor mijne readmissie geheven te interes
seeren, bij nadere reflectie zullen begrijpen dat ik een alleronvoorzigtigstcn en volmaakt onstaatkundigen stap zoude doen, wanneer ik, hetzij voor hetzij na mijne herstelline, eenig en
gagement aanging om alles wat er ter gelegenheid van of met betrekking tot oe Drosten
diensten met den aankleeve van dien is voorgevallen, te vergeeven, te vergeeten, zelfs met
onderwerping om als een verstoorder der publieke rust gestraft te willen worden, wanneer ik
bij monde of bij geschrift het allergeringste van het voorgevallene ooit wederom levendig
maakte etc.' Citaat t a p., pp 348-349
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ter vrienden adviseerde om niet in Zwolle te blijven, maar zich wel beschikbaar
te houden voor een spoedig optreden in de IJsselsteden. Daarom ging Joan Derk
logeren op de Engelenburg bij Brummen, het buiten van zijn achterneef en Buddes vriend Robert Jasper van der Capellen. 174
De Deventer Patriotten streefden naar een algeheel vergeven en vergeten
van alle verwikkelingen rond de drostendiensten in combinatie met de readmissie van de Burgerbaron. De tekst van hun rekest, dat zo'n grote respons
had gegenereerd, gaf daartoe de ruimte. Achterliggende gedachte was het herstel
van de vrede binnen de provincie, hetgeen een gezamenlijk werken aan de toekomst mogelijk zou maken. Joan Derk voelde er echter niets voor om 'ontwapend' te worden en zich niet tegen de heersende misbruiken in het gewest te
kunnen verzetten.' 75
De Landdag begon op 22 oktober 1782. De steden, waarvan de gecommitteerden onder druk van hun meentes en burgerij strikte lasten hadden meegekregen, openden bij monde van die van Zwolle het beraad. 1 ' 6 De afschaffing van
de drostendiensten en de re-admissie stelden zij gelijktijdig aan de orde, de overstemming lieten zij rusten.' 77 Toen de drie steden en één edele (Van der Capellens geestverwant Adolf Warner van Pallandt tot Zuthem' 78 ) vóór de beide door
Zwolle geagendeerde punten stemden, was een overstemmingsgeschil echter
prompt ter tafel gekomen. De voorstemmers hielden de drostendiensten voor
afgeschaft'79 en de ridderschap minus Van Pallandt noemde die verklaring 'nul,
krachteloos en van geener waarde'. Beducht voor de kracht van meentes en burgerij stelden de edelen zich echter tegelijkertijd wel open voor de behandeling
van alle kwestieuze punten door een onafhankelijke derde: dat wil zeggen voor
alle grieven die de steden tegen hen hadden en omgekeerd.' 80
Eén van de drie betwiste punten kwam echter toch tot een spoedige oplossing. Terwijl de edelen opdracht gaven om een rechtshistorische studie over de
overstemming samen te stellen en zwaar tilden aan de zaak van de drostendiensten, terwijl de stedelijke magistraten hun best deden om een openlijk conflict te
vermijden en Van der Capellen hun lafheid verweet, zagen de edelen de onvermijdelijkheid van re-admissie van laatstgenoemde in.' s '

174 De Beaufort (ed.), 1879, pp. 352, 362
175 Egte Stukken, De Beaufort (ed.), 1879, pp 349-350.
176 D e besluitvorming binnen de stedelijke regeringen en de Staten is terug te vinden in de
onderscheidene resolutieboeken, te weten SAD res S&R 17 o k t o b e r 1782; G A Kampen, res.
S&R 18 o k t o b e r 1782; G A Zwolle, res. S&R 22 o k t o b e r 1782; R O A , res. R&S 22 o k t o b e r
1782. Extracten uit de verschillende resolutieboeken zijn o p g e n o m e n in Deductie, 1783, pp.
412-418, bijlage V, en wel op resp. pp 414-417, 417-418, 412-413
177 Van der Kemp, 1779-1785, ρ 471, Deductie, 1783, pp. 175-192.
178 Zie over h e m § 5.2.1.
179 R A O res R&S 22 o k t o b e r 1782: ' D a t de D r o s t e n d i e n s t e n zullen worden gehouden voor
afgeschaft'; 71e verder. Deductie, 1783, p. 370 met smalend c o m m e n t a a r vanuit de visie van
de ridderschap in ibidem, p p 370-382
180 Van der K e m p , 1779-1785, p p 503-508
181 RAO res R&S 29 oktober 1782, genotuleerd met een res van de ridderschap van dezelfde
datum, alsmede een verklaring van de gecommitteerden van Deventer en Kampen, resp
Zwolle, alles tevens gepubliceerd in· Deductie, 1783, ρ 189, bijlage W, pp. 419-423. Vgl. ook;
Van der Kemp, 1779-1785, pp. 510-520, Deductie voor de heeren van de ridderschap van
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Wel verbonden zij aan dit standpunt de eis, dat Joan Derk. een verklaring zou
afleggen over diens voor de edelen beledigend geachte uitspraken inzake de drostendiensten Met een halfslachtige tekst, die Van der Capellen zelf onvoldoende
achtte, namen zijn standgenoten toch genoegen Wederkerig was men beducht
geworden voor een escalatie in een zo gevoelige zaak, die via de kwestieuze over
stemming of een gerechtelijke procedure toch niet binnen afzienbare tijd op te
lossen zou zijn De politiek zette hier de juridische argumentatie terzijde Op ι
november 1782 mocht de oude griffier van de Staten mr Derk Dumbar (Ger
hards vader) aan Van der Capellen diens re-admissie meedelen en hem tevens
melden, dat het vooruitzicht bestond dat Ridderschap en Steden de drostendiensten 'voor eeuwig' zouden afschaffen (dit laatste zou uiteindelijk per 25 februari
1783 worden gepubliceerd) '!i2 Een juichende menigte in de Zwolse Sassenstraat
bevestigde zijn woorden ' ' Te Deventer volgde de officiële mededeling van dit
Overyssel ( ) (1783), Colenbrander, 1897, pp 263 264 Mr I, G Rouse, de Zwolse luitenantstadhouder, zag in re admissie het belang van 7i|n stad gediend en stemde daarmee in
182

R A O res R&S 30 o k t o b e r 1782, genotuleerd met een res van de ridderschap van dezelfde
datum, alsmede een verklaring van de g e c o m m i t t e e r d e n van de drie steden, alles tevens ge
publiccerd in Deductie, 1783, bijlage X, pp 424 426 / i e voorts R A O res R&S 1 november
1782, genotuleerd met een res van de ridderschap van dezelfde d a t u m en m e t verklaringen
van J D van der Capellen en van Ρ P u t m a n , griffier van de ridderschap (alles tevens gepu
bliceerd in D e d u c t i e , 1783, bijlage Y, p p 426 433) en voorts, G A Zwolle, archief van de
stadsregering, nr 5991, afschriften van resoluties van de S t a t e n van Overijssel inzake de
drostendiensten, 1782 O p 12 n o v e m b e r 1782 besloot de D e v e n t e r magistraat o m de burger
g e c o m m i t t e e r d e n te informeren over de besluitvorming S A D res S&R 12 n o v e m b e r 1782
Racer, IV, 1785, p p 87, 140 Ferst o p 25 februari 1783 maakten de Staten de 'afschaffing' (de
fictie bleef gehandhaafd, dat de diensten tevoren legaal waren geweest) van de d r o s t c n d i c n
sten publiek bekend, nadat op 18 februari van dat jaar die publicatie onderwerp was geweest
van een grote petitie van de D e v e n t e r bevolking T e v o r e n dreigde een conflict over de over
s t e m m i n g de afronding van de besluitvorming nog te frustreren Uiteindelijk had een meer
derheid van de leden van de ridderschap zich e c h t e r niet verzet tegen publicatie Zie S A D
c o n c o r d a t e n 13 november 1782 en 31 maart en 26 s e p t e m b e r 1783, alsmede de publicatie van
R&S van 25 februari 1783 / i e voor een weergave in extenso van de gehele gang van zaken
b i n n e n de Staten D e d u c t i e , 1783, p p 369 382 Vgl ook Blok 1914, ρ 574, alsmede I e Bra
ke, 1977, pp 40-41, waarin aandacht w o r d t gevestigd o p de vooral symbolische betekenis van
de re admissie voor de P a t r i o t s c zaak ' T h e P a t r i o t victory was, in fact, largely symbolic
T h e readmission of van der Capellen was symbolic of t h e power of a newly activated politi
cal force - het Volk - and of t h e vulnerability of aristocratic government to public pressure
After all, ' t h e voice of t h e people' had accomplished with relative case what van der Capei
len and a m o d e s t n u m b e r of allies within g o v e r n m e n t had not been able to achieve in four
years of legal maneuvering' (p 41) D e laatste geciteerde zin t o o n t overigens, dat de aangc
haalde auteur ( 1 e Brake) geen rechtshistorisch werk heeft geschreven

183

Van der K e m p , 1779 1785, ρ 534 D e J o n g , 1921, ρ 495, spreekt in dit verband over de re
admissie als ' h e t symbool van de wassende b e t e k e n i s der d e m o k r a t i e ' O p p p 512 513 ver
meldt hij h e t vrcugdevertoon dat losbarstte na h e t bekend worden van de re-admissie illu
minaties, maaltijden, c o n c e r t e n en juichende m e n i g t e n D e v e n t e r e c h t e r illumineerde o p
advies van D u m b a r niet, waarbij enige naijver tussen laatstgenoemde en de Burgerbaron een
rol kan h e b b e n gespeeld Vgl ook ibidem, p p 569-571 Van der Capellen b r a c h t in een brief
van 16 november 1782, aan j W Racer zijn gevoelens t o t uiting ' I k kan zonder aandoening
niet d e n k e n aan de hartelijke vreugde overal wegens mijne herstelling b e t o o n d H e t gezigt
der illuminaticn van de gilden alhier, heeft me doen schreien Dikwerf k o m t mi], al wat ik
hoore en zie, als een d r o o m voor en dit is het allernatuurlijkste, want mij wedervaart g r o o
ter eer dan aan een particulier t o e k o m t G o d geeve dat ik aan de verwagting der natie en
mijne verpligtingen moge b e a n t w o o r d e n ' M a a r ik k o m e in een gevaarlijken tijd w e d e r o m
aan de regeering, nu men alles verbrod [verknoeid] heeft, denkelijk o m de schuld o p de Pa
triotsche partij te werpen H i e r wordt, m e t verzekering van cgtheid, [heb bericht] verspreid,
dat de drost van T w e n t h c , onlangs, en wel sedert den I anddag, de boeren bij publicatien
zoude g e s o m m e e r d h e b b e n , o m de diensten te k o o m e n afkoopen of doen Gelieft de goed
heid te hebben, mij, per naaste gelegenheid, te melden wat er van zij Ik d e n k e dat zulk een
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goede nieuws in de vergadering van schepenen en raad (met het besluit om de
gecommitteerden uit de burgerij te informeren) van 12 november 1782 en in de
4
bijeenkomst van de magistraat met de meente van de volgende d a g . '
Voor Van der Capellen volgden het jaar daarna nogmaals glorieuze momen
ten toen hij op 26 april in De Doelen te Amsterdam werd gehuldigd en later dat
jaar een complimenteuze brief ontving van George Washington, die hem felici
l85
teerde met zijn re-admissie en die zijn vrijheidslievende politieke streven prees.
De klinkende overwinningen van de Burgerbaron vormden de bevestiging van de
sterke positie die de Patriotten innamen. D e vrije keur die de stadsregeringen
zich aanmatigden zou die positie in 1783 opnieuw bevestigen. Joan Derk van der
Capellen zou van dit alles echter maar weinig meemaken: op 6 juni 1784 overleed
hij, op het toppunt van zijn aanzien en invloed, te Zwolle. H e t bericht van zijn
overlijden maakte diepe indruk.' 8 6

5.5.4

De overstemmingskwestie geregeld

De feestvreugde van 1 november 1782 betekende niet dat de Patriotten mochten
menen, dat hun strijd gestreden was. Gedurende de korte tijd die hij nog te leven
had, bleef Van der Capellen hen inspireren tot verdere actie. l 8 7 T e Deventer
kwam die actie tot uitdrukking in de vierde petitie die de burgerij op 18 februari
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stoute stap van den kant dier heeren de burgerij onzer steden in vuur zoude zetten en aan
leiding geeven tot een nader addres, daar, buiten dat, stoffe genoeg toe is. Het spreekt van
zelf dat de boeren m oppositie moeten komen. Ik denke dat ik op den ecrstlcomenden
Landdag met de drie steden wel eene publicatie in de wereld zal krijgen, wat de voorstanders
der slavernij er ook mogen tegenspartclen ' Zie: De Beaufort (ed.), 1879, pp. 380-381 Vgl.
ook- Vadcrlandsch Woordenboek 5, pp. 68-78; Van Loon 2, 1863, pp. 180-190 en plaat 56,
Lettinga, 1984, ρ ci.
S A D res S&R 12 n o v e m b e r 1782, afgedrukt in· Egte S t u k k e n , 1783, p p . 21-22, resp. S A D
c o n c o r d a a t 13 n o v e m b e r 1782; vgl ibidem 31 maart 1783, resp. resolutie van de perpetueele
commissie van 29 maart 1783 m· R e p I l , n r 128, p p 79-83,86-88.
D e Beaufort ( c d ) , 1879, p p . 620-621, brief van G e o r g e W a s h i n g t o n ' H e a d Quarters, State of
N e w York', 2 August 1783: ' ( . . ) Your nation, Sir, and your C h a r a c t e r in particular, have in
deed merited t h e confidence and regard of t h e confederated States of America - and they
will lane, I trust, be considered with gratefull veneration. - T h e Union so happily commen
ced will, I h o p e , be cultivated by b o t h w i t h t h e u t m o s t care and a t t e n t i o n , and I pray t o
heaven that it may b e as durable as mutual I n t e r e s t s and reciprocal benefits can render it P e r m i t m e , Sir, most sincenly and cordially t o rejoice with you o n t h e reestablishment of
your H o n o r s and Usefulness, and t o felicitate n o t you only, b u t your C o n t r y [country], in
whose cause you have proved yourself so noble and efficacious an advocate, in this happy
and most honorable event, an event which in my opinion augurs well t o t h e future liberties
and prosperity of t h e Republic. M a y Heaven long bless your C o n t r y [country] with t h e en
joyment of her Liberty, t h e choicest earthly favor, and may personal happiness and domestic
pleasures ever a t t e n d your footsteps t h r o [through] all your future walks of life. W i t h sen
t i m e n t s of t h e highest e s t e e m a n d regard I have t h e h o n o r t o be, Sir, Your most o b e d i e n t
and very humble servant, G . W a s h i n g t o n '
Een overzicht van lofdichten e n van b e r i c h t e n over h e t overlijden, de begrafenis en de be
graafplaats van V a n der Capellen in· H a r t o n g , 1981, p p . 20-22
D e J o n g , 1921, schreef (in de spcllmg-KoUewijn) over deze laatste periode van J o a n D e r k (p.
507)· ' D e rol, die Van d e r Capellen in de d e m o k r a t i s c ontwikkeling d e r Overijselse steden
gespeeld heeft, is zeer merkwaardig. Daar, e n vooral t e Deventer, heeft hij door zijn woord,
d o o r zijn o p t r e d e n , de geest gewekt; d a t staat vast Hij hield k o n t a k t m e t tal van p e r s o n e n
van invloed in deze s t e d e n , d o o r gestadige bnefwisseline en p e r s o o n h k e aanraking; hij
v o r m d e de levende band tussen de d e m o k r a t e n in de verschillende plaatsen en zorgde voor
eenheid in hun aktie '

1783 (vier dagen voor Petri) aan de magistraat aanbood.' 88 Dit rekest concentreerde zich op drie zaken. De eerste daarvan betrof de strafrechtelijke onvervolgbaarheid van regeringspersonen. De indieners wensten dat deelnemers aan
de Statenvergadering niet gerechtelijk vervolgbaar zouden zijn en evenmin aan
een schorsings- of uitsluitingssanctie blootgesteld dienden te worden voor wat zij
in de Statenvergadering hadden gezegd. ,S9
De tweede eis in het rekest betrof de uitvoering van het principebesluit inzake afschaffing van de drostendiensten en met name de publicatie daarvan. Zijdelings zagen de indieners dit als een mogelijkheid om het overstemmingsrecht
te regelen opdat 'paal en perk gezet wordt aan den schadelijken en veel te
grooten invloed der ridderschap'.' 90
De derde en laatste eis van de petitie had betrekking op de 'Twentse enquête'.' 9 ' H e t ging om het verslag dat Van der Capellen aan de hand van voorgestructureerde vragen had laten opstellen als strijdmiddel in het conflict over de
drostendiensten. H e t verslag bevatte veel belastend materiaal over Van Heiden
Hompesch en zou mogelijk kunnen leiden tot diens strafrechtelijke vervolging.' 92

188 SAD Rep. II, nr. 133, petitie van (18) februari 1783; SAD concordaat 18 februari 1783 met
verklaring van adhesie aan de petitie; Egte Stukken, 1783, pp. 35-40 met complete tekst van
de petitie, Te Brake, 1989, pp. 75-79. Deze petitie werd aangeboden en m de meentc behandeld op dezelfde dag dat dat college van de magistraat het recht kreeg, zelfstandig brieven te
mogen verzegelen en verzenden en aan de vooravond van de commotie rond de I'etnkeur
van 1783. De - instemmende - resolutie van de meente is opgenomen in- SAD Rep I, nr 19,
bi) rekesten aan de stedelijke regering De magistraat delibereerde uitvoerig over het rekest;
zie SAD res. S&R 21 februari, 20 april, 2 en 13 mei en 20 juni 1783. Vooroverleg had plaatsgevonden in de perpetueelc commissie, ook op 18 februari 1783 Zie verder § 6 4
189 Schepenen en raad van Deventer legden de bepleite onschendbaarheid nog dezelfde maand
vast en droegen tegelijkertijd hun gecommitteerden ten I .anddage op, zo mogelijk een gelijke regeling voor de Staten uit te werken, zie SAD res. S&R 28 februari 1783, Egte Stukken,
1783, pp. 41-42 met complete tekst van de resolutie.
190 De Staten publiceerden de afschaffing van de drostendiensten op 25 februari 1783 De ridderschap had tussen 22 oktober 1782 en 25 februari 1783 uitvoerig gedelibereerd over de drostendiensten en de overstemming ten principale en over de juiste formulering van de publicatie. Dit beraad had geleid tot de nodige vertraging in de besluitvorming Ter voorkoming
van gezichtsverlies hadden de nddermatigen hun overstemmingsthcoric nog overeind kunnen nouden, maar ze zullen wel hebben begrepen dat hun standpunt geleidelijk steeds meer
onhoudbaar werd. Zie De Beaufort (cd.), 1879, pp 529-530, brief van L.G Rouse aan Willem
V, in: KHA A 31-222 I, 25 februari 1783, brief van A Sloct aan dezelfde, in KHA A 31-222
IV, Van der Kemp, 1779-1785, pp 537-538; De Jong, 1921, pp 578-580; ibidem, pp 582-583 over
het eerbetoon van de Twentse boeren aan Van der Capellen; Mecking, 1986, p. 79 De Deventer magistraat had de afschaffing van de diensten al op 11 februari 1783 gepubliceerd, zie
SAD res S&R van die datum Het eventueel toekennen van een sthadeloosstellmg aan de
drosten stuitte op fel verzet vanuit de Deventer regering en vond geen doorgang, zie SAD
concordaat 31 maart 1783. Verontwaardiging wekte ook de ontkenning door de Twentse
drost dat de drostendiensten zouden zijn afgeschaft, zie ibidem Op 2 september 1783 kwam
de ridderschap alsnog met een zeer uitvoerige rechtvaardiging van haar standpunt, samengesteld d o o r j W Knoop en Α Ν Fabius en uitgegeven bijJ.A de Chalmot te Kampen· zie
Deductie, 1783, pp. 193-328, ibidem, bijlagen MM 210, NN, OO, PP en QQ, pp. 475-485, met
de publicatie inzake de afschaffing van de drostendiensten onder QQ, ρ 484. Een foto van
de publicatie m. Van Dijk e.a. (red.), 1984, p. 48 (afb. 37, cat.nr 47), origineel RAO Statenarchicf 709, gedrukt bij J. de Lange, Deventer.
191 Zie §5.3.3.
192 Na afloop van de strijd om de drostendiensten had Van Heiden Hompesch met veel aplomb
op de Landdag iedereen uitgedaagd om iets bclastcnds aan zijn adres te melden; hij zou zich
in alles betreffende de diensten kunnen rechtvaardigen. Zie NNJ, 1782, p. 1273. In de verga
deringen van de Deventer meente en magistraat was hierover al enkele malen gesproken
zonder dat het tot een besluit kwam. Zie: SAD concordaten 31 maart en 4 april 1783 en res.
-»
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Nevenonderwerpen waren de rechten van de kleine steden en het afschaffen van
de militaire jurisdictie
De periode van februari 1783 tot maart 1785 stond in belangrijke mate in het
teken van de strijd om de overstemming. H e t was een conflict dat geheel overeenkomstig het standpunt van de steden en tegen dat van de edelen zou worden
opgelost. Daar was echter nog twee jaar strijd voor nodig. De Deventer stadssecretaris Gerhard Dumbar de jongere zou daarin als kampioen van de steden een
centrale rol spelen. Ook deze machtsstrijd werd gestreden met rechtshistorische
argumenten.' 93
Zoals eerder vermeld, hadden Ridderschap en Steden al vanaf 1560 getwist
over de vraag hoe een meerderheid van stemmen in de Landdag moest worden
bepaald. Een kwestie uit 1597 (inzake geven van bijdragen in de oorlogslasten)' 94
leverde een richtinggevend precedent, maar tegelijkertijd onzekerheid over het
vaststellen van een meerderheid wanneer binnen de steden en binnen de ridderschap unanimiteit in enigerlei vorm ontbrak. De Staten plachten controversiële
zaken naar een paritair samengestelde commissie te verwijzen die de kwestie
oploste of in de doofpot stopte. Veelal kwam het tot een compromis. Bij staken
van stemmen voorzag het gewestelijk regeringsreglement in een beslissende uitspraak door de stadhouder.' 95
O p de Landdag van 25 februari 1783 wilden de steden via een voorstel over de
publicatie inzake de drostendiensten een besluit aangaande de overstemming
forceren. De opzet van de steden was, een stemming over de drostendiensten te
ensceneren waarbij een door hen als zodanig beschouwde meerderheid bestaande
uit de drie steden en een of twee edelen zou verklaren, dat een besluit daarover
was genomen. Wanneer dat besluit, in de vorm van het vaststellen van een publicatie, zou zijn gevallen, zouden de steden dit effectueren ondanks een te verwachten tegenstand door de edelen. Door voet bij stuk te houden wilden de steden een precedent scheppen waardoor zij de overstemmingskwestie in hun geest
zouden hebben geregeld. De ridderschap ontliep echter deze val door met een
groot aantal leden te stemmen vóór een compromistekst. De ridderschap was terecht naar later zou blijken - beducht voor het behoud van haar machtspositie
binnen het Statencollege en handelde vanuit het standpunt dat de aanval de besS&R 5 april 1783 Op 10 april 1783 legde Van der Capellen zijn dossier aan de Landdag over
Een afschrift ging naar de Deventer meente Zie: SAD Rep II, nr. 134, met memorie en
bijlagen van Van der Capcllcn aan de Staten. Zie ook- Van der Meulcn (red.), 1907, p. 218
De zaak verdween uiteindelijk via een commissie uit de Staten die in het geheim vergaderde
Zie verder. SAD concordaten 22 december 1785 en 10 januari en 16 oktober 1786; Kgtc Stukken, 1783, pp. 38, 43-44, 45, Te Brake, 1977, ρ 44. Vgl voorts § 7 2
193 SAD. Rep. I, nr 751, stukken betreffende de geschillen tussen de ridderschap van Overijssel
ter eenre en de drie steden ter andere zijde, over het recht van overstemming in de Staten
vergadering van dit gewest, 1784-1785. Vgl. SAD res S&R 28 februari 1783. Stukken vanuit
het perspectief van de stad Zwolle zijn te vinden in· GA Zwolle, archief van de stadsrege
ring, nr 620, met onder meer stukken over het geschil tussen de steden en de meerderheid
van de ridderschap Stukken van de Burgerbaron zijn te vinden in. Archief Van der Capellen, Nationaal Archief, nrs. 293-301, inzake overstemming^ Een samenvatting van het geschil
inzake overstemming in Colcnbrander, 1898, pp. 230-231, Te Brake, 1977, pp 48-52.
194 Z i e § 2 i
195 De Blécourt-Japikse, 1919, p. 336.
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te verdediging is. Zij diende ter behandeling in een volgende zitting van de Staten een voorstel in, waarin zij verklaarde dat de heren edelen
'geen willekeurig eijgenbclang zoeken of iets nieuws tragtcn te verkrijgen, maar alleen
te behouden datgeen, hetwelk hun door aangeboren regt en gewettigde privilegiën toekomt'.' 96

Zij wilden laten rusten
'alle de differente verschillen, welke zedert de grondvestingc van de Republicq van ti|d
tot tijd tusschen Ridderschap en Steden hebben gesubsisteerd, en 7ig dus alleen ( .)
bepaalcn tot de zeedert ccnige tijd door de beeren van de steden gemoveerde quaestie
omtrent de order van de overstcmminge'.'97

De ridderschap stelde nu voor een commissie van enige heren uit Ridderschap
en Steden te benoemen,
'om te dienen tot consideratie en advis, op wat wijze dit verschil binnen den ti)d van zes
maanden in der minne kan worden geterminccrd'."'

Zou men niet tot een vergelijk komen, dan zou het different worden beslist volgens het bepaalde bij artikel I van de Unie van Utrecht (waarover zo dadelijk
meer).
De edelen verwachtten tijdens de Landdag een duidelijk antwoord te krijgen.
Zou dit antwoord afwijzend luiden, dan zou de ridderschap zich in elk geval
wenden tot het bondgenootschap om recht te verkrijgen. Inmiddels zou zij haar
medewerking aan de besluitvorming over de heffing van de gewestelijke geldmiddelen opschorten. Daar hadden de steden niet aanstonds van terug en Van
der Capellen ook niet. Artikel I van de Unie was hem niet vreemd. Joan Derk
had immers in 1779 zijn positie in de Staten, en nog maar kort tevoren het geschil
over de keur te Deventer, aan de bondgenoten willen opdragen, als beschermers
van de in dat artikel uitdrukkelijk gewaarborgde privilegiën. Maar ook de ridderschap had privilegiën. En daar het hier in de grond van de zaak niet alleen om de
overstemming ging, maar om de daarmee samenhangende en daarin uitgedrukte
bevoorrechte positie van de adel, dus juist om één van die privilegiën, was dit
beroep op de Unie een zeer handige zet, te meer nog, daar de tegenpartij zich
gaarne op deze oude 'bondsacte' beriep.
Artikel I bepaalde aangaande de geschillen tussen provinciën, leden of steden,
'welverstaende dat die questic, die enijge van den voorsz provinciën, leden ofte steden
van dese Unie wesende, met den anderen hebben ofte naemaels souden moegen enj196 RAO res. R&S 3 april 1783, gepubliceerd in: Verhandeling 1784, pp. 225-229.
197 Ibidem.
198 Ibidem.
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gen, nopende haerluijden particulier ende spctiael privilegiën, vri)hei|den, cxcmptien,
rechten, statuten, loffelickc ende welheergcbrachte costumcn, usanticn ende anderen
haerluijden gcrecthichei)den, dat dsclve bij ordinans justicie, arbiters oft minlick accort
beshcht sullen worden, sonder dat dandcrc landen ofte provinciën, steden ofte leden
van dijen (soc lange sich beijde partien het recht submitteren) hem des sullen hebben
te moijen, ten waere hem geheffden te intercéderen to accordi' ' "

Daar er in Overijssel geen rechtelijk college bestond dat competent was een geschil als het onderhavige langs de weg van 'ordinaris justicie' te berechten, was
het voorstel van de ridderschap eigenlijk geheel en al in overeenstemming met de
zo-even geciteerde bepaling. Volgens dit voorstel zou immers primair via een
binnen zes maanden te presenteren commissoriaal voorstel gepoogd worden tot
een 'minlick accort' te komen. Pas als deze weg onbegaanbaar zou blijken, hetgeen uiteraard óók het geval zou zijn indien de steden het voorstel dadelijk zouden afwijzen, zou de tussenkomst van één of meer van de geconfedereerde provinciën - hetzij eigener beweging, hetzij desverzocht - als laatste middel tot oplossing van het conflict overblijven. Het was voor de steden en voor Van der Capellen moeilijk, een bij voorbaat afwijzende houding aan te nemen, te minder,
daar de ridderschap in dat geval tóch een beroep op de bondgenoten zou doen.
Minder juist was het, hieraan het blokkeren van de besluitvorming over de
financiën van de provincie en de Unie te verbinden. Een dergelijke tactiek zou de
voortgang van de gewestelijke regering frustreren en was op den duur alleen al
daarom niet vol te houden. De indruk die deze aanpak in de andere provincies
maakte was ongunstig en binnen Overijssel prikkelde zij tot verzet omdat de
deelgenoten in het bestuur zich gebruuskeerd zouden voelen. Dat alles nam niet
weg dat de edelen een poging deden om het lang lopende conflict tot een oplossing te brengen. 200 De magistraten van de drie hoofdsteden waren wel genegen
om aan het plan van de ridderschap mee te werken. De meenten waren echter
bang, dat de colleges van schepenen en raad niet zouden zijn opgewassen tegen
de pressie door de edelen. De gemeenslieden wensten daarom geen enkele poging om tot overeenstemming te komen. 201
De Deventer magistraat was aanvankelijk zelfs zo argeloos geweest te menen, dat de overstemmingskwestie impliciet was geregeld als gevolg van de besluitvorming over de drostendiensten en Joan Derks re-admissie. Prikkelende
vragen uit de meente konden schepenen en raad niet verleiden om de overstemming expliciet in de Staten aan de orde te stellen. 202 De fictie dat de kwestie was
geregeld en de wens om de vrede met de ridderschap te handhaven hielden de
heren af van wat zij als provocatie beschouwden.
De meente voelde zich echter geïrriteerd door de houding van de edelen, die
hun verzoeningsgezinde gebaar hadden verbonden met een boycot van de be199 Van Hasselt, 1964, pp. 6-7.
200 RAO res ridderschap, 3 april 1783, Dumbar, 1783, pp. 50-51. Deze resolutie en de daarna
gevolgde stukken zijn afgedrukt in: ibidem, pp. 98-117 (bijlage F).
201 Brief van burgemeester L G Rouse aan Willem V, 8 april 1783, in. KHA A 31-222 I
202 SAD concordaten 31 maart en 4 april 1783

286

sluitvorming over financiën. De gemeenslieden wensten in deze zaak een expliciete, duidelijke en inzichtelijke besluitvorming. Zijn stelden voor dat steden en
ridderschap ieder het eigen standpunt op schrift zouden stellen en uitwisselen en
dat zij vervolgens op basis van die stukken tot een gezamenlijk standpunt zouden
komen. De magistraat voelde echter niets voor een dergelijke aanpak en stelde
een bemiddelingspoging door de drost van Salland voor 'om eens van deze verdrietige zaak af te zijn'. De Deventer meente hield echter voet bij stuk en wist
zich, al was het niet zo uitgesproken, gesteund door haar ambtgenoten van de
beide andere hoofdsteden. Op de Landdag van io april 1783 wezen de gedelegeerden van de steden het voorstel van de edelen in beginsel af. Zij achtten de
formule die in 1597 was gevonden een leidend beginsel in de gewestelijke staatsinrichting, waar niet aan kon worden getornd of getwijfeld.203 Desondanks toonden zij zich bereid argumenten van de edelen aan een nader onderzoek te onderwerpen 'mits egter, dat de Heeren van de Ridderschap inmiddels gcene oppositie
doen, waardoor het regt der Steden in deezen eenige atteinte [enig nadeel] zoude
kunnen lijden'.204 Van der Capellen was het er roerend mee eens dat 'de Steden
geenerlei compromissen of regterlijke decisiën hoegenaamd over haare ontwijfelbaare regten kunnen of mogen admitteren'. 205
Juridisch was het standpunt van de steden op z'n minst aanvechtbaar, alleen
al omdat het eerder genoemde precedent van 1597 geen oplossing gaf voor het
geval binnen één van beide leden van Ridderschap en Steden unanimiteit ontbrak. Politiek beschouwd was hun tactiek onverstandig, omdat zij er bij voorbaat
van uitgingen, dat de weg van onderhandeling tot niets zou leiden: een zwaktebod.
De zaak van de overstemming was echter niet alleen een staatsrechtelijke,
maar ook en vooral een politieke kwestie. De opdringende stedelijke burgerijen
lieten daarin hun invloed gelden. De Jong schetste de wijze waarop de regenten
onder de Republiek reageerden:
'Men durfde niet denken in met-overgeleverde vormen, men durfde met zeggen, dat er
wel privilegiën waren, die helaas.' door de Unie gewaarborgd werden; die /o spoedig
mogelijk dienden te worden opgeruimd; dat, al had de ridderschap haar overstemmings-theoriecn ook kunnen bewijzen en ophalen uit de tijd van Karcl de Grote, de
ridderschap nu, om te beginnen, voorgoed in de minderheid gebracht moest worden
Niemand durfde tornen aan het staatsrecht der Unie Toch was er een uitweg. Wie zijn
rechten niet vertrouwde, een verandering beoogde, moest, gesteund door zijn macht,
naar goede, oude, Saksische gewoonte, juist de weg der onderhandeling inslaan en het
overeengekomene wilkeuren, te zamen met zijn tegenpartij.'

203 Verhandeling 1784, ρ 232
204 RAO res R&S 10 april 1783, eepubliceerd m· Verhandeling 1784, pp 229-235, gevolgd door
de resoluties van de ridderschap van dezelfde datum, pp. 236-238 en daarop aansluitende
stukken, pp 239-250.
205 Van der Meulen (red), 1907, ρ 2i8
206 De Jong, 1921, ρ 592 Het ging 1 c overigens met om het staatsrecht van de Unie, maar om
dat van Overijssel
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Fockema Andreae heeft in dit verband gewezen op de gevoelde onmogelijkheid
om verkregen rechten af te schaffen, gepaard gaande aan de onmogelijkheid van
het scheppen van een nieuwe organisatie. Hij zegt dat over de Republiek als geheel, maar wat hij zegt geldt ook voor iedere provincie afzonderlijk.2"7
O p de Landdag was te merken, dat Van der Capellen weer present was. Hij
bewerkstelligde een besluit in de geest van de Deventer meente: op basis van
uitwisseling van standpunten moest een zakelijke oplossing worden bereikt. 20
Een uitwisseling van memories volgde, waarbij de steden de edelen aanmaanden
om de provinciale huishouding niet in de war te sturen en weer mee te werken
aan beslissingen over financiën. De edelen meenden van hun kant echter dat zij
van alle gepaste middelen gebruik mochten maken om hun rechten te verdedigen,
'protestccrende zi| hceren ten dierbaarsten en kragtigsten, voor het oog van de geheele
wccreld, dat zig ten eencnmaal onschuldig houden aan alle de nadeelige en schroomlijke gevolgen, welke hieruit voor het financieweezen der provincie zullen koomen te
proflueeren, dezelve alleen ten laste en verantwoordinge der heeren van de steden
overlaatendc' 209

De Zwolse burgemeester en luitenant-stadhouder mr. L.G. Rouse zocht naar een
praktische oplossing. Hij realiseerde zich, dat de zittende Landdag in elk geval
consent (toestemming) moest geven voor de 'Staat van Oorlog' (de jaarlijkse begroting) van de Unie in oorlogstijd. De daaruit voortvloeiende tijdsdruk zou gebruikt kunnen worden om een weg te zoeken voor een vergelijk inzake de overstemming. Achter de schermen polste hij de meest op de voorgrond tredende
gecommitteerden ter Statenvergadering, waarna de drost van Salland als voorzitter van de Landdag het voorstel deed, dat in hoofdzaak neerkwam op een
Ongepraejudicicerde statcring der geschillen tot ι October' en 'zonder dat door de een
tegen de andere iets prae|udiuabcl(s) ter vergadering van Ridderschap en Steden of bi]
de dcliberatien zal worden ondernomen, gedaan of aangeteekend' Dat alles gold in de
hoop, dat een vergelijk ter zake van 'het verschil, sustenue of regt konde worden ge
vonden'.

Bleek dit niet het geval te zijn, dan zou de partij die zich bezwaard achtte, zich
kunnen adresseren daar, waar zij dat 'uit hoofde van reeds gedane declaratoiren'
nodig zou oordelen. H e t consent zou 'gaaf (voorbehoudloos) worden gearres
teerd. 2 1 0 H e t voorstel kwam neer op een bestand van een half jaar, het zoeken
van een minnelijke oplossing en het zo nodig inroepen van een externe arbiter,

207 Fockema Andreae, 1969, p. 33
208 SAD concordaat 12 april 1783. Op 4 mei 1783 zou de Deventer meente haar standpunt neer
leggen in een brief aan Ridderschap en Steden. Zie voor de tekst van deze brief SAD Rep.
II, nr. 128, resoluties van de perpetuecle commissie, pp. 94-96.
209 Verhandeling 1784, pp. 240-241.
210 Brief van L G . Rouse aan Willem V, 12 april 1783, in· KHA A 31-222 I; Verhandeling 1784,
pp. 244. Sustenu. een punt dat bepleit wordt
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maar deze laatste behoefde niet noodzakelijk uit de kring van de bondgenoten
binnen de Unie voort te komen.
Binnen de Landdag konden de heren het niet eens worden over de precieze
formulering van de besluitvorming. Verlenging van de zitting en ruggespraak met
de stadsregeringen leidde evenmin tot overeenstemming. De zaak bleef sudderen
tot 26 april 1783. Toen schreef de meerderheid van de ridderschap een brief aan
de Staten-Generaal waarin zij zich beklaagde over de houding van de steden. De
edelen verzochten eenzijdig aan de Staten-Generaal om te bemiddelen voor een
minnelijke of zo nodig bindende beslissing teneinde te komen tot 'het recht van
overstemming en concludeeren per plurima'. Rouse stelde de stedelijke regerin
gen vanuit Den Haag per brief van deze ontwikkeling op de hoogte. 2 "
Schepenen en raad van Deventer, feller reagerend dan hun ambtgenoten m
de beide andere steden, wilden het recht van de steden in dezen voor ieder dui
delijk maken. Zij traden in overleg met Zwolle en Kampen, waarna secretaris
Gerhard Dumbar een verhandeling samenstelde. De Deventer regering vond het
een uitstekend stuk, 2 ' 2 liet het drukken 'te Deventer, By L.A. Karsenbergh,
Boekverkoper' en verspreidde het 'ten einde de gehele natie in staat te stellen,
om over het regt der steden, en het gedrag uit dien hoofde door deselve gehou
den een juist oordeel te kunnen vellen'. Dat juiste oordeel verwachtten de De
venter heren vooral van hun collega's van Zwolle en Kampen, in de hoop dat de
ze 'wat minder koelheid' in het behandelen van de zaak zouden tonen. 2 ' 3
Aanvankelijk lag het in de bedoeling van de Deventer magistraat, Dumbars
Verhandeling te doen publiceren op naam van de drie steden. 2 ' 4 Een gezamenlij
ke uitgave van de steden zou in het debat met de edelen ongetwijfeld een goede
indruk hebben gemaakt. Zwolle en Kampen voelden echter niet voor een derge
lijke aanpak, hun waardering voor het geschrevene ten spijt, zodat de verhande
ling alleen op naam van Deventer verscheen. 2 ' 5
Als tegenhanger van Dumbars verhandeling liet de ridderschap insgelijks een
lijvige studie verschijnen, eveneens 'Verhandeling' genaamd. 2 ' 6 Beide partijen
211
212
213
214
215

216

SAD concordaat 1 augustus 1783
Zie over de verhandeling- S A D res. S&R 5 mei 1783, D u m b a r , 1783, over h e t drukken daarvan
res.S&R 8 resp. 18 juli 1783
SAD res S&R 20 juli en concordaat 1 augustus 1783.
SAD res S&R 18 juli en 17 o k t o b e r 1783; D u m b a r , 1783, I I I - I V . Een jaar later kwam D u m b a r
met een nader relaas (Dumbar, 1784) waarin hij het s t a n d p u n t van de ridderschap bestreed
G A Zwolle, res. S&R 26 s e p t e m b e r 1783 en G A K a m p e n , res. S&R 29 s e p t e m b e r 1783. H e t
s t a n d p u n t van K a m p e n is m e d e neergelegd in een exemplaar van de aangehaalde resolutie
dat bewaard is gebleven in SAD collectie D u m b a r , nr 23 In de Verhandeling van D u m b a r
(1783) (pp. IV t/m VI) zijn de namen van de steden Zwolle en K a m p e n ten o n r e c h t e omgewisselcf. D u m b a r heeft dit zelf o n t d e k t , getuige de verbeteringen in zijn handschrift in h e t
exemplaar van de Verhandeling dat hij o p d r o e g aan zijn Oldenzaalse vriend m e t de eveneens
eigenhandig geschreven w o o r d e n : ' D e n W e l e d G e s t r H e e r e d e n l i c e r e Advocaat Racer
wordt deze verhandeling eerbiedig aangeboden d o o r d e n Schrijver' (exemplaar in particulier
bezit). D u m b a r b r a c h t zijn stof op 85 pagina's, verdeeld over een k o r t e inleiding en 14 titel
loze paragrafen, gevolgd door 14 bijlagen (A t/m M ) , h o u d e n d e uittreksels uit bestuurlijke en
rechterlijke s t u k k e n III) begon zijn relaas m e t h e t jaar 1578. D e s t a d h o u d e r ontving een
exemplaar van de Verhandeling van zijn vertrouweling mr. L G Rouse; zie· KI IA Λ 31-222 I,
brief van Rouse aan Willem V, 27 o k t o b e r 1783.
'Verhandeling Van zyde der H e e r e n van de R i d d e r s c h a p over h e t Regt van Overstemming
ter Staatsvergadcring der Provincie van Overyssel, Uitgcgeeven naar i n h o u d der Resolutie
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hadden nu in geschrifte hun stellingen betrokken. Een confrontatie in de Staten
kon niet uitblijven. Zoals vermeld, hadden de steden al tijdens de Landdag van
februari 1783 daartoe een opzet gemaakt, maar toen omzeilden de edelen die met
2 7
behulp van een compromisvoorstel. ' O p de Landdag van 13 december 1783 volg
de alsnog een botsing toen de drie steden met twee edelen een beslissing namen
2 8
over het jachtrecht. ' De meerderheid van de ridderschap stelde toen dat de
stemmen staakten en dat de beslissing conform het regeringsreglement aan de
stadhouder moest worden gelaten. De steden verzochten daarentegen de griffier
van de Staten in de notulen op te nemen, dat 'een wettige resolutie' was geno
men, waarbij alle burgers het jachtrecht was toegekend. De meerderheid van de
edelen gaf een tegenovergestelde opdracht. Een bemiddelingspoging door de
griffier leidde niet tot enig resultaat. De gecommitteerden van de steden verlie
ten vervolgens de vergadering en weigerden daaraan verder deel te nemen totdat
de edelen hun 'ongefundeerde' verzet hadden opgegeven. Laatstgenoemden wei
gerden dat en de provinciale regering hield op te functioneren. 2 1 9
Zo was het regeringsapparaat verlamd geraakt. In het voorjaar van 1784 de
den zich grote overstromingen van de IJssel voor, maar de Staten waren onmach
tig om de slachtoffers te hulp te komen. 2 2 0 In maart van dat jaar sprak Van der
Capellen over de volledige anarchie waaraan de provincie was overgeleverd. 22 '
Een maand later gaven de steden en de ridderschap ieder afzonderlijk aan Gede
puteerde Staten hun instemming met de voorstellen inzake belastingheffing in
het lopende jaar, om daarmee een blokkade van de inning te vermijden. Een
Landdag kon echter niet plaatsvinden. H e t probleem was het vinden van een weg
om de patstelling te doorbreken. De meerderheid van de edelen had, zoals zo
juist vermeld, de Staten-Generaal om hun bemiddeling gevraagd. De steden wil
den echter alleen instemmen met de tussenkomst van de afzonderlijke andere
gewesten. In de loop van 1784 leidde omzichtige diplomatie uiteindelijk tot over
eenstemming over het inschakelen van een speciale commissie van afgevaardig
den van de zes overige provinciale regeringen. 222
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Hunner Edelmogenden, de Heeren van de Ridderschap van voorgemelde Provincie, van den
eersten January 1784 Te Deventer, By L A. Karsenbergh, Boekverkoper, MDCCLXXXIV'
Het ligt zeer voor de hand dat de verschrevenen in de ridderschap deze publicatie hebben
laten samenstellen door hun vaste juridisch adviseur J.W. Knoop, al dan met in samenwer
king met Α Ν Fabius Dit duo had het jaar tevoren in opdracht van hen de deductie over de
admissie van Van der Capellen en de drostcndiensten samengesteld Voor het auteurschap
bestaat echter geen bewijs Het stuk wordt aangehaald als. 'Verhandeling 1784' en vond be
strijding in het eerdergenoemd nader relaas van Dumbar (1784).
Zie eerder in deze paragraaf.
Een volledige beschrijving van dit incident is te vinden in: Antwoord op de missieve, 1784.
Zie over het jachtrecht in § § 5·4·2 en 5.4.3
T e Brake, 1977, pp. 49-50. Zie voor de perikelen rond de overstemming voorts. N N J 1784,
pp 447-455, 883-891. M r L.G. Rouse weet de verlamming in de besluitvorming aan de sa
menwerking tussen de meentes van de steden, zie. KI IA A 31-222 I
De Jong, 1921, ρ 682
De Beaufort (ed.), 1879, ρ 763
D e stukken over de beslissing inzake het ovcrstemminggeschil die voor de Deventer rege
ring waren bestemd zijn aanwezig in. SAD Rep. I, nr. 751 (met afschriften van oudere be
scheiden), De Jong, 1921, pp 680-689.

De Staten van Holland en Westfnesland, het machtigste gewest, deden op 4 december 1783 een oproep aan hun Overijsselse collega's om met 'vriendnabuurhjke
aanmaning' de geschillen inzake overstemming minnelijk te schikken. De plenaire Overijsselse Staten konden niet tot een beantwoording komen omdat de ridderschap niet langer meewerkte aan besluitvorming. Daarom antwoordden de
drie steden gezamenlijk. In hun antwoord, dat reeds op 6 januari 1784 was gedateerd, onderschreven de steden het Hollandse pleidooi om zorg te dragen voor
het algemeen belang. Zij stelden dat de meerderheid van de edelen een scheve
voorstellingvan zaken had gegeven, zodat de steden die voorstelling bij de Hollandse Staten moesten corrigeren." 3
Het conflict, zo stelden de drie magistraatscolleges, dateerde in zijn huidige
vorm van 26 maart 1779. Op die dag had Deventer een voorstel ingediend over de
re-admissie van Van der Capellen dat de steun verwierf van de beide andere steden en van vijf edelen. Zelfs een dergelijke verhouding betekende voor de edelen
geen meerderheid, zoals in de Statenvergadering van 3 juni 1779 was gebleken.
Vruchteloos waren de Deventer pogingen geweest om de in de ridderschap beschreven heren te overtuigen van hun ongelijk en om hen uit de dagen om een
gemotiveerd standpunt in te nemen. Deventer kostte het sindsdien 'veel omzigtigheid en ménagement' om aan het werk van de provinciale regering deel te nemen zonder de geagendeerde zaken te blokkeren en zonder bij ieder punt weer
het debat over overstemming ongewild heropend te zien. Alle terughoudendheid
kon niet verhinderen, dat de meerderheid van de edelen op 3 april 1784 had besloten om de regeling van de overstemming naar hun inzichten te koppelen aan
het toestaan van budgetten en belastingen aan gewest en Unie. Nog bleven de
steden, om de financiële huishouding van het gewest niet in het ongerede te
brengen, toegeeflijk. Toen kwam het bericht dat de edelen een beroep hadden
gedaan op de bondgenoten en als reactie daarop de deductie van Dumbar.
Op 7 februari 1784 volgde een tweede en zeer uitvoerige brief van de steden
aan de Hollandse Staten. In brieven aan alle zes bondgenootschappelijke Statencolleges en aan de Staten-Generaal hadden de edelen zich het standpunt aangematigd, dat het aan hen te danken was dat in de Overijsselse Landdag nog geen
scheuring was opgetreden en dat de provinciale financiën niet in verwarring waren geraakt. Daarmee claimden de edelen het grootmoedige standpunt dat ook
de steden voor zich opeisten. Die aanmatiging konden de steden niet over hun
kant laten gaan, zodat zij op hun beurt de bondgenoten weer schreven. Kopieën
van alle stukken zonden de steden aan de stadhouder en aan Van der Capellen. 224
In maart 1784 wilde de Deventer magistraat de meente raadplegen over de
eerstkomende Landdag, maar die kon geen doorgang vinden. Op de derde van
die maand hadden Gedeputeerde Staten moeten verklaren dat de steden en en223 SAD concordaat 26 januari 1784, waarin mede afschriften zijn opgenomen van de hierna
weer te geven stukken. Vgl SAD Rep. II, nr 128, stukken terzake van de pcrpctueelc commissie met briefwisseling met de meenten van Zwolle en Kampen, eveneens 26 januari 1784
224 SAD concordaten 9 februari en 23 maart 1784. Vgl. SAD res. S&R 3 februari 1784 inzake een
missive van de luitenant-stadhouders L.G. Rouse en S. de Schepper over de heersende verschillen van in/icht.
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kele edelen niet in de Staten bijeen wilden komen alvorens de overstemming was
geregeld." 5 H e t was een ongelukkig moment om niet tot besluitvorming te komen. H e t definitieve vredestraktaat (van Parijs) waarmee de Vierde Engelse
Oorlog zou worden beëindigd, een ontwerp voor een alliantietraktaat met
Frankrijk en de op handen lijkende oorlog met de Zuidelijke Nederlanden noodzaakten tot daden. Een extra-ordinaris Landdag moest uitkomst bieden."
De Deventer meente stemde met een dergelijke extra-ordinaris Statenvergadering in, maar was wel beducht voor oorlogsgevaar. De Raad van State en de
Generaliteit moesten, zo stelden de gemeenslieden, spoedig een kundig ingenieur de staat van de defensie van stad en provincie laten onderzoeken en de noodzakelijk gebleken verbeteringen in de defensie laten uitvoeren. Ook waren afspraken geboden tussen naburige steden en plattelandsgebieden over onderlinge
waarschuwing, hulp en bescherming. Het geschut in de vesting moest op de affuiten worden gelegd en van munitie worden voorzien, 'alles ten einde deze provincie en Stad niet, op de eerste aannadering des Vijands, schandelijk, zonder
eenigen tegenstand, zoude behoeven over te geeven'. Moedgevend was dat heel
wat ingezetenen waren geoefend in de wapenhandel en dat het hun niet ontbrak
aan vaderlandsliefde, moed en kracht. Onder de indruk van de naar de zuidgrens
van de Republiek oprukkende troepen stemden magistraat en meente in met alle
voorstellen tot versterking van de defensie van de Unie." 7
Terwijl de bevolking 'de eerste aannadering des vijands' vreesde, kwam het
diplomatieke offensief rond de overstemming op gang. De Staten van Friesland
hadden daartoe op 14 maart 1784 de andere Statencolleges per brief voorgesteld,
een bemiddelingscommissie te formeren. De geroutineerde en in aanzien staande
politicus Jan Elias baron van Lynden (1737-1793)228 informeerde vervolgens 'als
gecommitteerde uit de provincie Gelderland tot bijlegging van de zwevende geschillen tussen Ridderschap en Steden' eind november de Overijsselse Gedeputeerden inzake de komst van zes gecommitteerden uit de bondgenoten, uit ieder
gewest één. De zes gecommitteerden waren in hun gewest heren van aanzien.
Het waren twee leden van stadsregeringen, tevens gepromoveerde juristen, alsmede vier riddermatigen. De stedelijke regeringsleden waren mr. Rutgerus Paludanus, burgemeester van Alkmaar (wegens Holland en Westfriesland) en mr.
Leonard Constantyn van Sonsbeeck, raad van Vlissingen en gecommitteerd in de
Rekenkamer van Zeeland (wegens Zeeland). De nddermatige heren waren de
zojuist genoemde Jan Elias van Lynden, 'Extraordinaris Raad des Furstendoms
Gelre en Graafschap Zutphen' en burgemeester van Nijmegen (namens Gelderland), Joost Taets van Amerongen, heer van Natewisch, beschreven in de
Utrechtse ridderschap (namens Utrecht), Egbert Sjuck Gerrold Juckema van
Burmania Rengers, grietman van Wymbritseradeel, gedeputeerde van Friesland
225 SAD concordaat 23 maart 1784.
226 Ibidem, 7 juni, 30 augustus en 9 november 1784
227 ibidem, 9 november 1784 (geciteerd). SAD concordaat 17 november 1784 (over versterking
van de defensie).
228 Zie over Jan Elias van Lynden: NNBW VII, kol 798 Over zijn bijnaam Hardenbrock VI,
1910, ρ 327.
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en curator van de hogeschool te Franeker (vanwege Friesland) en Egbert Lewe
van Middelstum, secretaris van de Staten van Stad en Lande (vanwege Groningen). Van Lynden, in intieme kring 'Jas' genaamd, had de leiding van het gezelschap. Hij vertegenwoordigde dan ook de enige van de zeven provinciën die ten
tijde van de 'Verlatinge' van Filips II een rijksvorstendom geweest was, en dat gaf
hem voorrang boven de anderen, zelfs boven de over geschiedenis publicerende
Patriot Paludanus, die het machtige Holland representeerde. 229
De drie Overijsselse Gedeputeerden die uit de ridderschap afkomstig waren,
meenden dat een extra-ordinaris Landdag noodzakelijk was voor het vaststellen
van het protocol van de ontvangst van de hoge gasten. Schepenen en raad van
Deventer wezen dat idee af; zij wilden uitsluitend met de edelen vergaderen over
belangrijke zaken en de op handen zijnde bemiddelingspoging niet in de waagschaal stellen door het losbarsten van een nieuw overstemmingsgeschil. De drie
steden en Adolf Warner van Pallandt tot Zuthem (die zoals gebruikelijk op de
hand van de steden was) kwamen voor overleg te Windesheim bijeen. Deventer
was de enige partij die geen Landdag wenste te houden. O m te voorkomen dat
de edelen profijt zouden trekken uit een verschil in opstelling tussen de steden,
stemde Deventer met het houden van een Landdag in. Zo kon Overijssel zich
toch nog verenigen met het vredesverdrag ter beëindiging van de Vierde Engelse
Oorlog. 230
Terwijl de Staten de protocollaire kant van de ontvangst van de gasten regelden, hielden de steden contact over het voorbereiden van een gezamenlijk
standpunt. Een Zwols concept verkreeg de instemming van de Deventer magistraat, maar de meente vond dat zij onvoldoende tijd kreeg om zich daarover een
mening te vormen. Ongerust was de meente echter niet: zij vertrouwde geheel op
de vaardige pen van stadssecretaris Gerhard Dumbar, 2 ' 1 die werd ondersteund
door zijn collega-secretaris dr. Arnold van Suchtelen, en op de diplomatieke gaven van de leden van de vierkoppige delegatie uit de Deventer regering. De
voornaamste zegsman daarin was dr. Gerhard David Jordens (Patriot), die in de
Bataafs-Franse tijd bekend zou worden als politicus en dichter. 232 De andere Deventer 'Stedegezanten' waren dr. Sibrand de Schepper (Orangist, luitenantstadhouder), mr. Damiaanjoan van Doorninck en mr. Jan Willem Tichler (beiden Patriotten).
Op 22 december 1784 kwam de commissie te Kampen bijeen en toonde zij
aan de Staten haar geloofsbrieven en haar opdracht. 233 Haar taak was verre van
gemakkelijk. De strijdende partijen hadden lang tevoren onwrikbare standpun229 Rechterlijke decisie, 1785 (ongcpagmeerd) derde bladzijde, Dagverhaal, 1785, pp 142-146
230 N N J , 1784, p p . 1172-1173. Zie voor de besluitvorming b i n n e n de D e v e n t e r regering SAD
R e p I I , nr. 128, res van de 'Perpetueele Commissie', 12 januari en 7 februari 1785, met kopieën van brieven aan Van Pallandt (pp. 152-153) c.q. de meenten van Zwolle en Kampen (pp.
I53-IÏ7)
231 SAD concordaat 13 december 1784
232 Zie over dr G e r h a r d David Jordens: H o u c k en Dixon, 1898, pp. 111-112, zie over h e m en de
andere leden van de delegatie verder bijlage 3.
233 D e w e r k z a a m h e d e n van de commissie staan weergegeven in Dagverhaal en Verzameling
(Deventer, 1785), dat de gewisselde stukken in extenso bevat.
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ten ingenomen die voor onderhandelingen of compromissen weinig ruimte lieten. Op haar tafel lagen de beide vertogen van resp. de steden en de ridderschap,
aangevuld met tal van andere publicaties. 234
De gepubliceerde standpunten waren vervat in rechtshistorische verhandelingen die precedenten uit het verleden wilden verheffen tot de arbiters van het
actuele debat. De breedsprakige historische beschouwingen bewezen, ondanks
hetgeen de auteurs ervan stelden, niets anders dan dat van allerlei precedenten
sprake was. Geen daarvan bood echter een ondubbelzinnige grondslag om te
komen tot een duidelijke beslissing. De commissie moest een keuze maken tussen twee elkaar uitsluitende standpunten die fundamentele gevolgen zouden
hebben voor de politieke toekomst van het gewest en, vooral in crisistijd, ook
van de Unie als geheel. Uiteindelijk moest een vooral politieke (en niet een louter juridische) beslissing uitkomst brengen.235
Toen de Deventer gecommitteerden ten Landdage met de commissie begonnen te spreken, beschikten zij niet over een expliciete last van de gezworen
gemeente, want die had te weinig tijd gehad om een dergelijke last te formuleren.
Wel hadden zij van de magistraat te horen gekregen, dat eensgezindheid tussen
de steden het leidend beginsel bij de besprekingen moest zijn. Daarom volgden
zij het Zwolse voorstel, het standpunt van de Kamper burgemeester en luitenantstadhouder Abraham Vestrick en de solide adviezen van hun eigen secretaris
Dumbar, drie standpunten die in hoofdlijnen met elkaar samenvielen. 2 ' 6 De commissie uit de bondgenoten vond het stuk van Vestrick, dat hun als basis voor de
besluitvorming was aangeboden, zo wijdlopig dat het aanleiding kon vormen voor
eindeloze debatten. Daarom leverden de Overijsselse afgevaardigden een korte
memorie als samenvatting.
De edelen hadden verklaard, de beslissing over te laten aan de commissie uit
de bondgenoten of aan een andere onpartijdige rechter. De steden beschikten
niet over een last om hetzelfde te verklaren, maar waren wel bereid tot ruggespraak. Met die informatie waren de stedelijke gecommitteerden uit Deventer
op nieuwjaarsdag 1785 uit Kampen naar huis teruggekeerd. Schepenen en raad
meenden dat de steden zwaarwegende argumenten naar voren hadden gebracht,
die de commissie van zes zouden overtuigen. Zij hadden vertrouwen in de commissie, de meente had dat ook:

234 Zie over de vertogen van de steden (door Dumbar), resp. van de ridderschap (hoogstwaarschijnlijk door Knoop, wellicht in samenwerking met Fabius) eerder in deze paragraaf De
eigenzinnige Adolf Warner van Pallandt publiceerde een minderheidsstandpunt in zijn
'Verklaring over het regt van overstemming', 1784 Daarop kwamen de andere nddermatigen
met hun 'Aanmcrkineen door de gecommitteerden uit de Heeren van de ridderschap', 1785
De steden publiceerden hun 'Verklaaring van het Recht van Overstemminge ( ) naamens
de Hoofdsteden ( )', 1785, naar verluidt opgesteld door A Vestrick te Kampen. Een volledig overzicht van de uitgaven over de overstemming in Van Doorninck, 1883.
235 De beraadslagingen zijn terug te vinden in 'Dagverhaal en Verzameling van Handelingen en
Stukken', 1785, uitgegeven op last van de ridderschap. Zie voor de slotfase van de perikelen
rond de overstemming- NNJ 1785, pp. 520-525. Vgl. Te Brake, 1977, p. 51
236 Zie voor de standpuntbepaling door de Deventer magistraat SAD res S&R 13 en 25 december 1784, 4 en 24 januari en 5 maart 1785.
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'ter uitspraak van een zestal mannen, van dat character, die cordaatheid, kunde en probiteit, als waarvoor de thans in de provincie aanweezende heeren gecommitteerden uit
de bondgenooten bi| een ieder en zoo algemeen bekend staan' 3 '

Nadat ook de andere steden hun vertrouwen in het werk van de commissie hadden uitgesproken, kon deze met haar werk beginnen. De zes wijze mannen begrepen wel, dat zij niet konden volstaan met alleen een advies. Zij maakten daarom gebruik van de aandrang vanuit de ridderschap om vooraf instemming te verkrijgen met een bindende uitspraak van hun kant. Daartoe ontwierpen de zes
een 'Acte van Compromis', die niets omtrent het geschil in kwestie inhield, maar
de vorm bepaalde, waarin de oplossing kon worden nagestreefd:
'Is ter spoediger afdoening van het different, in deezc zorgelijke ti]dsomstandigheden,
en zulks in dit bijzonder geval, en zonder consequentie voor het vervolg in andere gevallen, bi] wedersijdse partijen goedgevonden, opgcmelde questie te stellen ter finaalc
uijtspraak en rechterlijke decisie van welgcmelde heeren gecommitteerdens uijt de
hooge bondgenooten, in dier voege, dat de te doenc rechterlijke decisie zal hebben het
effect van sententie en uijtspraak in hoogste ressort, zonder dat dezelve immer of ooit
aan eemg appel of revisie onderheevig gemaakt of op eenigerhande wijze, hoe ook genaamd, geeludeerd zal kunnen worden ' '

De 'Gecommitteerden' bereikten, wat Ridderschap en Steden onderling niet
bereikt hadden: Ridderschap en Steden ondertekenden op 19 januari 1785 de acte. 239 De commissie probeerde eerst, partijen tot een vergelijk te brengen door
verschillende modellen van stemverhoudingen voor te stellen. Toen dat niet lukte, drongen op 25 en 26 februari eerst de steden en toen ook de ridderschap aan
op een 'rechterlijke decisie'. 240
De commissie had nu de handen vrij. Zij sloeg geen acht op de ideeën inzake
een 'kwartierlijke stemming' door de verschrevenen in de ridderschap en nam
een politieke beslissing, die volledig recht deed aan het standpunt van de steden
en dat van de inmiddels overleden Van der Capellen. De 'Gecommitteerden'
spraken op 3 maart 1785 uit:
'Dat niet meer, dan een enkel beschreven edelman nodig is, om met gevolg der drie
hoofd- steden Deventer, Campen en Zwol, te effektueeren, dat overstemming geformeerd en geconcludeert kan worden ' 4

Na de uitspraak was duidelijkheid geschapen over wat een (absolute) meerderheid was.242 Dumbar (wiens standpunt had gezegevierd) maakte een vergelijking
237
238
239
240
241
242

SAD concordaten 4 januari en 4 februari 1785
Dagverhaal, 1785, ρ 78, Rechterlijke decisie, 1785.
Dagverhaal, 1785, p. 80.
Ibidem, pp. 83,135,140.
Ibidem, ρ 145; Rechterlijke decisie 1785, De Jong, 1921, pp 689-692
De eindbeslissing werd opgenomen in: Rechterlyke decisie van hun edele mogende de hee
ren Gecommitteerden ( .), 1785. Zie voorts- NNJ, 1785, pp 520-525; De Jong, 1921, pp. 89,
583-597; Hardenbroek VI, 1918, pp. 246-247; Te Brake, 1977, pp. 51-52; Van Dam, 1984B, pp.
79-81.
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met een weegschaal, die aan de ene kant was beladen met drie gewichten van
twintig pond (de steden) en aan de andere kant met zestig gewichten van één
pond. O m nu de laatste te laten doorslaan, moest van de eerste schaal één stuk
van twintig pond weggenomen worden, terwijl in het andere geval slechts één
pond nodig zou zijn om het evenwicht te verstoren. 243
Nadat de Staten deze uitspraak in een resolutie hadden omgezet, was niet
alleen een eind gekomen aan een oud geschilpunt en aan een positie van de edelen die de jure gelijkwaardig was aan die van de steden (maar niet de facto, omdat
de steden immers altijd wel één dissidente edele aan hun zijde vonden), maar ook
aan een voornaam onderdeel van het Overijssels-stadhouderlijk rechtencomplex.
In de opvatting van de edelen was er tevoren sprake geweest van staken van
stemmen wanneer één of enkelen van hen met de steden meegingen. Dan kwam
volgens het gewestelijk regeringsreglement de 'definitie en decisie' aan de stadhouder toe. Een dergelijke situatie zou zich bij de heldere regeling van de besluitvormingsprocedure in de praktijk niet meer kunnen voordoen, zodat het
beslissingsrecht van de stadhouder bij staken van stemmen overbodig was geworden. Z44
De beslissing in de overstemmingszaak betekende bovendien, dat alle oorspronkelijke grote programmapunten van de Overijsselse Patriotten in een door
hen gewenste zin tot een beslissing waren gekomen. Van nu af verlegden de Patriotten hun streven naar een nieuw thema: constitutionele vernieuwingen om de
zeggenschap van het volk te institutionaliseren. H e t in Deventer optreden van
een burgercommissie en het aldaar publiceren van een concept-regeringsreglement waren daar de vruchten van.245
De regeling van de overstemming had de Patriotten van een comfortabele
meerderheid verzekerd, waarmee zij hun nieuwe programmapunten ten uitvoer
zouden kunnen brengen. Hun overwinning hebben zij echter onvoldoende weten
uit te buiten. Een zekere verzadigingsgraad leek bereikt. Daaraan droegen twee
elkaar versterkende factoren bij: de radicaliserende stroming van de voorafgaande jaren begon tegenkrachten op te roepen, terwijl ook binnen het Patriotse
kamp toenemende tegenstellingen ontstonden. Een scheiding der geesten tekende zich af. Vrije verkiezingen van meente en magistraat (die uiteraard zouden
doorwerken in de samenstelling van de Landdag) werden in de steden de toetssteen van het werkelijk democratisch gehalte van de regering. Gevestigde lokale
belangen vormden echter een geduchte barrière. Door de chaotische toestanden
die ontstonden en door de vertragingstactiek van de tegenstanders, zou het vóór
de Pruisische inval niet tot werkelijke vernieuwing van de wijze van samenstellen

243 Dumbar, 1783, pp 59-60, vgl Mensema en Gevers, 1978, p. 69
244 SAD concordaten 23 februari en 10 maart 1785 'op die voor de Steden tnumphante wijze'
De Jong, 1921, ρ 89, Te Brake, 1977, p. 85. De verschreven edelen zagen hun toekomst als
gevolg van de regeling van de overstemming somber in In een convenant dat zeven jonkers
in een poging tot tegenwicht opstelden, spraken zij de vrees uit, dat de ridderschap en hun
families zouden worden geruïneerd en dat hun kinderen genoodzaakt zouden worden om
elders hun fortuin te zoeken Zie Streng, 2000, ρ 6i
245 Te Brake, 1989, pp 83-84. Zie hierover verder §§ 6 4 en 6 7
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van de regeringscolleges komen. Hier wreekte zich de omstandigheid, dat de
Patriottenbeweging een gelegenheidscoalitie vormde en bleef.246

y.3.5

Terugblik

op de Overijsselse

hoofdthema's

Resumerend kan over de hiervoor besproken, politiek bepaalde hoofdthema's
van de Overijsselse politiek het volgende worden gezegd.
Tussen de kwesties van het afschaffen van de drostendiensten, de positie van
Van der Capellen in de Staten en de overstemming bestond in die zin samenhang, dat de oplossing van de laatste kwestie tevens de uitslag bepaalde van de
beide eerder genoemde. De zo-even bedoelde samenhang blijkt ook uit het feit,
dat de drie thema's gezamenlijk het voorwerp waren van petitiebewegingen in
Deventer. Bovendien was de eventuele hernieuwde toetreding (re-admissie) van
Van der Capellen tot de Staten in hoge mate afhankelijk van het eindoordeel van
dat college over de drostendiensten. Hierna 247 zal aan de orde komen, dat de
overstemmingkwestie tevens interfereerde met het debat over het jachtrecht van
de burgers van de kleine steden.
I.

De drostendiensten

De drostendiensten waren gestoeld op de verplichting van de plattelandsbevolking om wacht- en schanswerk te verrichten wanneer de drost als vertegenwoordiger van de landsheer daarom had gevraagd. Een dergelijke landweerphcht kon
de drost uitsluitend opleggen in noodgevallen of om de veiligheid van de marktgangers naar Deventer te garanderen. De facto breidden de drosten deze verplichtingen evenwel door gewoonte en usurpatie uit, verschoven zij de toepassing
ervan voorts van het ambtshalve naar het private gebruik en misbruikten zij hun
positie daarenboven door meer te eisen dan hetgeen waar zij recht op hadden. In
1611 was de Deventer stadsregering er in beginsel al van overtuigd, dat de diensten een rechtsgrond misten, in 1631 kochten de Overijsselse Staten de rechten
niettemin met een salarisverhoging voor de drosten af. Laatstgenoemden bleven
de diensten echter eisen van de plattelandsbevolking, die van de afschaffing onkundig was gebleven. H e t meest gebeurde dat in Twente, waar de weerstand tegen de diensten het sterkst was vanwege de terreur die drost Van Heiden Hompesch uitoefende.
Rechtshistorisch onderzoek had inmiddels uitgewezen, dat de drostendiensten in elk geval vanaf 1631 niet meer hadden mogen worden gevorderd (en zelfs
daarvóór in de toen bestaande vorm al hoogst dubieus waren geweest). O p 25
februari 1783 publiceerden de Staten, onder forse druk van de stedelijke regeringen, afschaffing van de diensten.

246 Franken, 1984, pp 215-216 Zie hierover nader § 4.4.
247 Zie §§ 6.4.2 en 6.4.3.
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II

De re-admissie van Van der Capellen

Van der Capellen beijverde zich vanaf 1778 om de afschaffing van de drostendiensten (die naar zijn oordeel zelfs al vóór 1631 een feit was) daadwerkelijk te
effectueren Daartoe zocht hij de publiciteit Hij gebruikte scherpe, beledigende
en door de ridderschap zelfs als lasterlijk beschouwde bewoordingen en bracht in
gedrukte vorm naar buiten hetgeen in de beslotenheid van de Statenvergadering
was gezegd Vanwege eerstgenoemd feit schorsten Ridderschap en Steden hem
als lid van hun vergadering, omdat hij de eer van de Staten en met name die van
de edelen (en van hun voorgangers en voorouders als drosten) had aangetast
Overeenkomstig het Landrecht zou Van der Capellen in eerste instantie moeten
verschijnen voor de Hoge Bank van Justitie als forum privilegiatum voor nddermatigen en eventueel in beroep voor de (lands)Klarmg (samenvallend met de
plenaire Staten) De Burgerbaron probeerde een proces in Overijssel te voorkomen door de erfstadhouder tussenkomst te zijnen gunste bij de Staten te verzoeken Die tussenkomst zou moeten leiden tot een minnelijke schikking en daarmee tot het afzien van een proces en - mocht dat niet haalbaar zijn - tot het inschakelen van een onafhankelijk hof buiten het eigen gewest
De erfstadhouder gaf de aanbeveling om Van der Capellen inderdaad naar
een - vanuit Overijssel gezien - externe rechter te verwijzen, namelijk naar het
Hof van Gelderland en legde een compromisvoorstel ter tafel De Burgerbaron
verwierp de prinselijke interventie echter De drie steden sloten zich bij hem
aan, waarmee een proces in Gelderland van de baan was. Vervolgens oefenden de
steden forse politieke druk uit en brachten zij de ridderschap tot het inzicht, dat
de re-admissie geen juridisch, maar een politiek conflict behelsde, dat de edelen
niet konden winnen Op 1 mei 1782 was de re-admissie een feit
III

De overstemming

Tijdens het debat over de beide zojuist geresumeerde politieke strijdpunten
kwam de kwestie van de overstemming een aantal malen aan de orde Telkens
kon de vraag, of al dan met rechtsgeldig een meerderheidsbeshssing was genomen, de geregelde gang van de regering van het gewest frustreren De steden
stelden pogingen in het werk, een oplossing te forceren Eenstemmigheid bestond over een aantal voor de hand liggende varianten in de stemmenverdeling,
waarin de drie steden met 1/3 of 2/3 van het aantal edelen figureerden Betwist
bleven echter modellen waarin tussen de steden en met name ook binnen de ridderschap unanimiteit in enigerlei vorm ontbrak Twistappel vormde met name
de (bepaald met theoretische) situatie, dat de drie steden en één of enkele (dissidente) riddermatigen zich opstelden tegenover de rest van de ridderschap. H e t
was ook langs deze scheidslijn, dat het conflict inzake de overstemming zich afspeelde
Een escalatie tekende zich af bij de besluitvorming over het publiceren van
de afschaffing van de drostendiensten (februari 1783) De edelen stelden een gemengde commissie voor met leden uit hun eigen kring en de steden om een op298

lossing voor te bereiden en beriepen zich, indien een dergelijke oplossing niet
mogelijk zou blijken, op de bepaling van artikel ι van de Unie van Utrecht Dit
artikel handelde over intern onoplosbare geschillen als het onderhavige binnen
een gewestelijke regering, ter beslechting waarvan de strijdende partijen geza
menlijk de tussenkomst van de bondgenoten konden inroepen. Inmiddels zou
den de edelen hun medewerking aan de besluitvorming over de heffing van de
gewestelijke geldmiddelen opschorten, hetgeen bij de steden op weerstand stuit
te. In combinatie met wantrouwen bij de drie meenten bracht dat de stedelijke
regeringen tot het afwijzen van het voorstel van de edelen
N e t als voor de ridderschap stond ook voor de steden het handhaven van
hun bestaande rechten voorop De door laatstgenoemden gewenste zakelijke
oplossing op basis van het uitwisselen van stukken stuitte op weerstand bij de
riddermatigen, een door de drost van Salland voorgesteld compromis in de vorm
van een bestand kon door onderlinge onenigheid niet tot het formuleren van een
besluit leiden, waarop een meerderheid van de ridderschap (eenzijdig) een beroep
deed op bemiddeling door de Staten-Generaal Zowel de ridderschap als de ma
gistraat van Deventer publiceerden lijvige verhandelingen en uiteindelijk bracht
op 13 december 1783 een herhaald overstemminggeschil (van drie steden en twee
edelen versus de overige riddermatigen), ditmaal over het jachtrecht, het regenngsapparaat van Overijssel tot stilstand
Na omzichtige diplomatieke manoeuvres kwam op 22 december 1784, met
instemming van zowel de ridderschap als de steden, een bemiddelingscommissie
bijeen, bestaande uit zes gecommitteerden uit de bondgenoten, uit elk gewest
één De standpunten van beide betrokken partijen die de commissie voorgelegd
werden waren vervat in rechtshistorische beschouwingen, die niets anders behelsden dan de behandeling van precedenten Hoewel deze voorbeelden uit het
verleden werden gepresenteerd als oplossingen voor het actuele debat, boden ze
daar geen basis voor De commissie moest vooral een politieke, géén juridische
keuze maken tussen twee elkaar uitsluitende standpunten De commissie vroeg
en verkreeg van Ridderschap en Steden instemming vooraf met een bindende
uitspraak ('rechterlijke decisie') van haar kant, legde eerst vruchteloos verschillende keuzemodellen van stemverhoudingen voor en deed toen op 5 maart 1785
een bindende uitspraak Deze uitspraak hield in, dat een meerderheid in het vervolg zou worden gevormd door de drie steden plus ten minste één edele H e t
standpunt van de steden en van (inmiddels wijlen) Van der Capellen had gezegevierd en een beslissing door de stadhouder bij staken van stemmen zou in de
praktijk (niet of nauwelijks) meer voorkomen Zo waren deze drie hoofdthema's
van de Overijsselse politiek uiteindelijk alle beslist in de door de Patriotten gewenste zin
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5.4

De kleine steden en hun rechten

5.4./

De kleine /andstadjes in verzet

Eerder in dit werk zijn de kleine Overijsselse landstadjes al enkele malen ter
sprake gekomen.248 Het gaat daarbij om nederzettingen die wel stadrechten, een
enigszins stedelijke bebouwing en een economische centrumfunctie bezaten
maar die niet, zoals de drie hoofdsteden, een eigen vertegenwoordiging hadden
in de Staten van Overijssel. Ook misten deze stadjes het recht om vrijelijk hun
eigen regering te kiezen en ontbrak het hun aan andere privileges waar de hoofdsteden zo trots op waren. Een vaststaande lijst waarop de kleine steden stonden
vermeld bestond niet. Sommige van hen hadden één van de drie hoofdsteden in
juridische zin als moederstad of binnen het Hanzeverbond als 'Prinzipalstadt'
gehad, voor sommige fungeerde een hoofdstedelijk gerecht als appèlrechter,
maar deze hoedanigheden vielen niet altijd samen.249
Binnen Overijssel hadden de drie hoofdsteden al in het landsheerlijk tijdperk
het platteland gedomineerd, de economische en politieke samenhang tussen de
drie kwartieren bevorderd en zich een vrijwel soevereine positie verworven. Met
de ridders en met de bisschop en zijn raadslieden hadden hun afgezanten zitting
in de Klaring en de Hoge Bank van Justitie gehad en de drie steden hadden een
verdrag tot onderlinge bijstand gesloten. Dat alles was bij de kleine steden niet
aan de orde. De edelen waren en bleven, ook onder de Republiek, de exclusieve
vertegenwoordigers van het platteland. De hoofdsteden suggereerden bovendien,
tevens de belangen van de kleine steden in de gewestelijke regering te vertegenwoordigen. Vooral Hasselt en Steenwijk, die in vergelijking met de andere kleine
steden een enigszins bevoorrechte positie innamen (niet - zoals bij de andere
stadjes - Gedeputeerde Staten, maar de stadhouder persoonlijk bezat er de rechten van approbatie, improbatie en recommandatie), waren daar bijzonder ontevreden over. Naast hun vertegenwoordiging in de Staten en de verkiezing van

248 Zie over de kleine steden hfdst 1 en § 2 1.
249 In de praktijk golden veelal als de acht kleine steden van Twente: Rijsscn, Oldenzaal, Goor,
Ootmarsum, Delden, Almelo, Diepenheim en Enschede, als de vier kleine steden van Salland Ommen, Hasselt, Gencmuiden en Hardenberg en als de twee kleine steden van het
Land van Vollenhove: stad Vollenhove en Steenwijk Dat bracht het totale aantal op veertien. 'Mislukte' stadsstichtingen als Wilsum en Grafhorst telden de facto niet mee, evenmin
als Gramsbcrgen, dat wel enige omvang had maar altijd het karakter van een dorp had behouden. Vgl SAD Rep I, nrs. 412-434, stukken betreffende Deventer als 'appellantsheer'
(appèlrechter) van kleine steden; Van Doorninck, 1867, pp. 4-9. Zie voor een algemeen relaas over de rechtspositie van de grote en de kleine steden in Overijssel Racer I, 1781, Voorbericht, zie voorts, Racer V, 1786, pp.6-8, Tegenwoordige Staat IV, 1803, ρ. ιοί; Aanspraak
van alle Burgeryen der groote en kleine Steden van Overyssel door een Vriend van Recht en
Vrijheid, gedateerd 16 mei 1797, in· 'De Politieke Kruyer', dl 9, 451, pp 491-494. Stukken
over de relatie van Twentse stadjes en Deventer zijn afgedrukt bij. Racer V, 1786, pp. 58-67.
Zie verder· VMORG 99 (1984) ('Patriottenbundel'). In tegenstelling tot hetgeen sommige
auteurs voorstaan, wordt in het voorliggende boek geen onderscheid gemaakt tussen 'de
kleine steden' (Hasselt en Steenwijk) en 'de kleinere steden' (de overige)· /ie hierover:
Schmidt, 1994, pp 17-27.
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hun eigen magistraat en meente ging het bij de kleine steden vooral om het ijken jachtrecht en hun jurisdictie ten aanzien van jachtdelicten. 2 ' 0
T e Deventer kwam de relatie met de kleine steden in het bijzonder tot uiting als onderdeel van de nauwe betrekkingen tussen de stad en Twente. Deze
betrekkingen strekten zich uit over economisch (marktfunctie, textielindustrie),
godsdienstig (bisdom, later classis) en staatkundig en juridisch gebied.^ D e
Twentse dochtersteden van Deventer waren Rijssen, Oldenzaal, Goor, Ootmarsum, Delden en Almelo. Deze stadjes gingen bij Deventer te hoofde. Daarenboven gold de Deventer Hoge Bank als appèlrechter, waarbij men in beroep kon
gaan van vonnissen, door de schepenbanken van dit zestal gewezen. Voorts was
dit laatste het geval voor Diepenheim en Enschede. Derhalve onderhield Deventer juridische banden met elk van de acht Twentse kleine steden. De band met
Almelo was echter zwakker dan die met de andere steden, omdat deze belangrijkste stad in Twente deel uitmaakte van de enig resterende Overijsselse hoge
heerlijkheid, die rechtens een aanzienlijke mate van zelfstandigheid bezat.252
250 De fictie dat de riddcrmatigen het platteland zouden vertegenwoordigen stond niet alleen
onder druk van de kleine steden, maar ook onder kritiek van Van der Capellcn. Volgens
hem representeerden de riddermatigcn alleen hun eigen goederen. Zie: De Jong, 1921, ρ
644 Zie over Hasselt en Steenwijk en hun specifieke positie op grond van het gewestelijk
regenngsrcglcment in het bijzonder: Dumbar, 1782, pp. 13-16, Racer V, 1786, pp. 8-10, 32;
Klein Plakkaatboek, 1919, pp 331-333; Schmidt, 1994, passim, Schmidt, 1984 (over Hasselt),
Logtmcijer, 1984 (over Steenwijk); over de positie van de kleine steden voorts· Racer I, 1781,
ibidem, V, 1786, passim; Grondwettige Herstelling I, 1785, pp. 175-177; NNJ, 1783, pp. 326-331,
ibidem, 1785, pp 1496-1497; 'Blaadje zonder titel', nr. 24 (2 februari 1786), pp 161-165, 166-168,
ibidem, 28 (23 maart 1786), pp. 217-223; Tegenwoordige Staat I, 1781, ρ 19; ibidem, l i l , 1801,
pp. 558-614, Van Wulfften Palthc, 1891, pp 57-58; De Jong, 1921, pp 542-547, Slicher van
Bath, 1977, p. 9; Tc Brake, 1977, pp 44, 63-67, Streng, 2000, ρ 72 Kenmerkend voor de
wens van Hasselt om zeggenschap te hebben in de eigen stedelijke aangelegenheden is het
protest van de stad tegen de voorgenomen wijziging van het gewestelijk regenngsrcglcment
door R&S (10 oktober 1786) in. RAO archivalia VORG, nr. 1007a De regering van Olden
zaal erkende de functie van de grote steden als belangenbehartigers van de kleine en riep
hun hulp in- zie brieven van Oldcn/aal aan de drie hoofdsteden van 4 oktober 1781 en 23 no
vember 1782 in: SAD Rep II, nr. 133. Vgl voorts. Mecking, 1986, p. 89, idem, 1987, ρ 42.
251

D e b e t r e k k i n g e n tussen D e v e n t e r en T w e n t e zijn b e s p r o k e n in § 2.1. Deze b e t r e k k i n g e n
kwamen o n d e r meer t o t uitdrukking in r e c h t s t r e e k s overleg tussen de regeringen van D e 
venter en die van d e kleine steden; zie b.v S A D res. S&R 2 s e p t e m b e r 1783 inzake een ge
zamenlijke bespreking van de rcgeringscolleges; notulen van de vergadering van de perpetueele commissie van 2 s e p t e m b e r 1783 in· S A D R e p I I , nr 128, S A D R e p . Γ, nr. 19, rekesten
aan de stadsregering D e Devent er burgemeesteren droegen zorg voor h e t verspreiden onder
schepenen en raad van h u n stad van een gedrukt b e t o o g van de kleine steden over h u n rech
ten, zie S A D res S&R 2 s e p t e m b e r 1785. Zie over de kleine stadjes van T w e n t e . Snuif, 1975,
pp. 155-170. Snuif n o e m t D i e p e n h e i m (dat zich zelfs thans nog graag als 'stedeke' afficheert)
onder die stadjes niet en Enschede slechts summier. Vgl ook- Mecking, 1986, p . 67. H e t is
niet bewezen, maar zeer wel mogelijk, d a t sommige overheden zich m e d e verzetten tegen
het t o e k e n n e n van een g r o t e r e m a t e van zelfstandigheid aan d e T w e n t s e stadjes o m d a t
sommige daarvan (zoals Oldenzaal en O o t m a r s u m ) overwegend katholiek waren gebleven
Een eeuwenlang protestantiseringproces had daar nauwelijks t o t resultaten geleid. T c D e 
venter voelde de m e e n t e zich zeer b e t r o k k e n bij de belangen van de kleine steden. Zij stelde
hun zaak aan de orde bn schepenen en raad na een voorbereidende bespreking in de Perpctueele Commissie, zie. S A D R e p . I I , nr. 128, resoluties van deze commissie van 11, 18, 25 en
28 januari 1783. I n hetzelfde stuk bevinden zich missievcn aan de regeringen van de T w e n t s e
stadjes (pp. 35-36) c.q. aan die van E n s c h e d e (pp. 37-38). I n g e k o m e n brieven van de regerin
gen van die stadjes en vanuit h u n gezamenlijke vergadering aan de D e v e n t e r regering zijn
opgenomen in S A D R e p . I, nr. 19.I
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D e status van Almelo als kleine stad, gedomineerd d o o r de hoge heerlijkheid van 'Almelo en
Vriezenvcen', was o m s t r e d e n . D e H e e r , resp. Vrouwe van Almelo p r e t e n d e e r d e dat de stad
onder zijn, resp. haar 'soevereiniteit' stond. D e burgers daarentegen stelden, dat die soeve-
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Extra reliëf kreeg de 'Twentse connectie' voor Deventer omdat zich juist in de
landstadjes van dat kwartier de Patriottenbeweging, evenals te Deventer, in alle
hevigheid manifesteerde. De kwestie van de drostendiensten speelde met name
in het geïsoleerd gelegen Twente, waar oude verhoudingen lang werden gerespecteerd in een geest van horige dienstbaarheid, waar drost Van Heiden Hompesch
grote weerstand opriep, waar de vele katholieken en de in aantal kleinere groep
doopsgezinden zich achtergesteld voelden en waar mannen als J . D . van der Capellen en J . W . Racer in vriendschappelijke samenwerking een aanzienlijke invloed uitoefenden. 2 ' 3
Gestimuleerd door het gedachtegoed van de Patriotten kwamen de kleine
steden in beweging. In hun verzet tegen de hoofdsteden, tegen de ridderschap en
tegen de drosten verlangden zij zitting te nemen in de Staten en een grote mate
van zelfstandigheid te verwerven. Bij dat laatste hadden zij met name het oog op
het herstel van wat zij als hun historische rechten beschouwden, zoals vrije verkiezing van hun stadsbesturen, eigen regeling van hun politie en justitie, tolprivileges alsmede jacht- en ijkrecht en de jurisdictie terzake van jachtdelicten.
Voor hen vormde het verleden de basis van het streven naar staatsrechtelijke
vernieuwing en zij omschreven deze vernieuwing steevast als herstel van vroegere
rechten. Hun leidsman daarbij was J . W . Racer. De strijd om herstel van de oude
bevoegdheden versus de handhaving van de bestaande orde werd op het Twentse
platteland het hevigst te Almelo en Ootmarsum uitgevochten. 254

remiteit berustte bij de Staten van Overi]SScl. M o g e dit laatste s t a n d p u n t voor de 17 e en
18" eeuw als het juiste beschouwd worden, wel was het zo dat de magistraat en de burgers
van het stadje Almelo bij hun acta et gesta voortdurend geconfronteerd werden met de door
de successieve H e r e n en V r o u w e n van deze hoge heerlijkheid m e t vasthoudendheid gehandhaafde en verdedigde heerlijke rechten. H e t V e r b o n d der Kleine Steden in Overijssel
weigerde een v e r / o e k van de burgers t o t toelating van Almelo t o t hun gezelschap Zie
Stadregt van Almelo, 1900, pp V - X X I I I , T e r Kuile, 1947, pp 19-37 en met name pp 25-29,
H e b b e n , 1984, p. 105, K c m p e n n k , 1984, pp 115-128; Meelang, 1986, pp 97-100; T r o m p e t t e r ,
I
999> PP- 5i0~Si2- Zie voor de relaties van Deventer en de T w e n t s e stadjes voorts Goldenberg, 1891, p p . 55-60; Haga, 1946, p . 88. De belangen van de kleine steden kwamen in het
D e v e n t e r stadhuis ter sprake in b.v. SAD concordaten 30 o k t o b e r en 17 december 1782 en
24 januari, 26 februari en 10 april 1783.
253 Zie over de drostendiensten § 5.3.1, over Van der Capellen en zijn 'Twentse enquête' § 5 2 1 ,
over Racer met zijn fascinatie voor de vele oude rcchtsverschiinselen in T w e n t e § 5.2.2 en
over beider samenwerking De J o n g , 1921, pp. 542-544. Een voorbeeld van hun correspondentie is te vinden in- De Beaufort (ed.), 1879, pp. 382-386 Veel originele stukken 7ijn voorts te
vinden in: Nationaal Archief, Archief Van der Capellen, nrs. 277-292, stukken over de rechten van de kleine steden.
254 Racer V, 1786, pp 2, 10 11, een gedeelte uit de 'Overysselsche G e d e n k s t u k k e n ' dat Racer al
een jaar eerder separaat had uitgegeven als zijn 'Betoog aangaande de bezwaaren der kleine
steden van T w e n t e , ten aanzien van derzclver rechten en vryheden, op verzoek van gecommitteerden ter vergadering van de voorzeide steden ingesteld' (Kampen, 1785); zie ook D e
J o n g , 1921, pp. 70-72, 74-76, 544-545 Onderhandelingen om de kleine steden meer zeggenschap in de Staten te geven k o m e n aan de orde in: Van Wulfften Palthe, 1891, met name p p .
66-67 Stukken aangaande de rechten van de kleine steden maken deel uit van SAD collectie D u m b a r , nr 23. Vgl ook stukken in. R A O archivalia V O R G , nr 528, rekest van de stad
H a r d e n b e r g o m in haar privileges en vrijheden te worden gehandhaafd (18' c eeuw), resp. nr
837, vermaning aan de regering van Enschede van R&S o m zich niet te verzetten tegen benoemingen van schepenen door de drost van T w e n t e (25 o k t o b e r 1786) Zie over het toespitsen van de strijd op Almelo en O o t m a r s u m en de rol van resp de families Van Rechteren en
Van Heiden H o m p e s c h daarbij- Streng, 2000, pp 104-105
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Bibliotheek van Jan Willem Racer (en familieleden)
(Historisch Museum I Iet Palthehuis, Oldenzaal, foto Han Meyer)

5.4.2

De rechten van de kleine steden die in de Patriottentijd ter discussie
stonden

a.

Het ijkrecht

H e t ijken van (inhouds-, lengte- en vocht)maten en van gewichten was in de
Middeleeuwen in de Duitse landen in het algemeen een taak van (leden van)
stadsregeringen of van hun ambtenaren. 2 " Ook in het Oversticht oefenden ste
delijke overheden deze taak uit. Dat gebeurde niet alleen in de grote steden (te
Deventer bijvoorbeeld door de Opsienders van maete ende gewichte', die de

255 Α. Erler, Mass und Gewicht, in: IIRG 3, kol. 371-377, m.η. kol. 374
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magistraat uit haar eigen midden koos),2'6 maar aanvankelijk ook in de kleine. Te
Steenwijk visiteerden bijvoorbeeld de schepenen, hun dienaren of de marktmeesters twee maal per jaar de maten; te Hasselt voorzag de stad maten en gewichten
na keuring van haar brandmerk; in Almelo werden de bierkannen na het ijken
van het stedelijk wapen voorzien en de schepels (inhoudsmaten voor droge waren) van zowel het wapen van de stad als dat van de heerlijkheid.257
J.W. Racer schreef in 1781 dat niemand eraan kon twijfelen, dat de burgemeesteren van de grote en de kleine steden als onderdeel van hun taken (op het
gebied van de stedelijke 'politie') belast waren met het beproeven en merken van
maten en gewichten.2'11 De praktijk was in Overijssel echter weerbarstiger. Zo
usurpeerde de drost van Twente, na 1747 mogelijk overmoedig geworden na het
weer invoeren van het gewestelijk regeringsreglement, het ijkrecht in Oldenzaal.2'9 Waarschijnlijk is andere stadjes, ook in de overige kwartieren van het gewest, hetzelfde overkomen. Bovendien versterkten de drosten hun greep op het
ijken door hun beambten soms tevens met zoveel woorden als 'ijkmeester' te
laten fungeren. Dat alles wekte de weerzin van de burgemeesteren, aan wier
rechten in dezen volgens Racer nu juist niemand kon twijfelen.
b.

Hetjachtrecht en de jurisdictie ten aanzien vanjachtdelicten

Tegen het einde van de Middeleeuwen ontwikkelde het jachtregaal zich in de
Noordelijke Nederlanden en wel met sterke regionale verschillen. Landsheren
plachten hun jachtrecht260 uit te breiden totdat de tegenstand van hun onderzaten hen een halt toeriep. Soms hadden heren van heerlijkheden zich het monopolie van de jacht, althans op klein wild, binnen de grenzen van hun gebied weten te verwerven. Daardoor was het jachtrecht dan tot een heerlijk recht geworden. Niet zelden ontstond dit recht als uitvloeisel van de feitelijke machtspositie
die de heer in zijn heerlijkheid innam, dus op analoge wijze als waarop de landsheer zich allerlei regale rechten binnen zijn gebied had toegeëigend.26'
R e c h t e n Ende G e w o o n t e n , 1644, I.5.2, vgl. S 2.3.4. Ι " de hoofdsteden bestond geen twijfel
over de bevoegdheid van hun regeringen t o t net ijken van m a t e n en gewichten; zie b ν S A D
c o n c o r d a a t 22 d e c e m b e r 1785 en de verschillende publicaties in het Buursprakcnboek (SAD
R e p . I, nr. 7), over de bevoegdheid van de D e v e n t e r regering terzake. D e oudste buurspraken terzake vonden jaarlijks vanaf 1448 plaats, zie hfdst. 1. Zie voorts: Racer V, 1786, p. 27,
D e J o n g , I 9 2 i , p p 549-550.
257 Stadsregten van Steenwijk, uitg. 1891, 'Koerboeck', hfdst. 10, art. 10, p. 287, Stadsregt van
Hasselt, uitg. 1883, art. LXLIJ, p p . 11-112; Stadsrecht van Almelo, in: T e r Kuile, 1947, p p 4647·
258 Racer, 1781, p. 150
259 Ibidem, p. 147
260 Zie over h e t jachtrecht in h e t algemeen: Van H o u t e n , 1891, p p 5-15; Frederiks, 1909, pp 119; over h e t jachtrecht o n d e r de Republiek D e Geus, 1871, pp. 15-21; Van H o u t e n , 1891, ρ
86; K o s t e r s , 1910, p p 17-21, 42; over h e t jachtrecht en de kleine steden in T w e n t e · Racer I,
1781, pp. 1-147 met bijlagen; N N J 1783, pp. 327, 662, 1628, 2171; W e u s t i n k , 1962, p p . 25-26, 60,
Abbes, 1997, p p . 10-48, over h e t j a c h t r e c h t als standsprivilcge: K o s t e r s , 1910, pp. 45-51;
Streng, 2001, p p 36-37, over de specifieke rol van Racer. Mecking, 1986, pp 75-77 Stukken
over de jacht zijn voorts aanwezig in: K H A A 31-222 V I ('Oude Staatspapieren'). Vgl. voorts:
Publicatie wegens de J a g t d o o r Ridderschap en Steden van Overijssel van 17 juni 1724, in
Landrecht 1724, bijlage 73, p p 149-151.
261 D e M o n t é ver Loren-Spmit, 2 0 0 0 , § 140, pp. 159-163 ; vgl. Fockema Andrcae, 1969, p. 175.
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In Overijssel stond het jachtrecht 262 van de adel en van de burgers van de hoofdsteden niet ter discussie. Daarnaast oefenden tot in de 17 c eeuw zowel de eigenerfden in de marke waar zij gerechtigd waren, als de burgers van de kleine steden binnen het gebied dat tot de gerechtigheid van hun stadje behoorde, het
jachtrecht op grof- en kleinwild uit. Waar nodig regelden de stedelijke regeringen de jacht. 26 ' Voor wat Oldenzaal aangaat heeft Weustink verondersteld, dat
het jachtrecht van de burgers een compensatie vormde voor de zware ruiterdiensten die zij aan de landsheer hadden moeten verlenen. 264 In de 16 <: eeuw vaardigde de Oldenzaalse regering een (wille)kcur uit op het jagen met het roer (geweer).265 De magistraten van Hasselt en Steenwijk (de stadjes die - zoals zojuist
vermeld - een enigszins bijzondere positie innamen) verklaarden in 1628 in een
publicatie, dat zij zich op het stuk van de jacht aan geen andere bevelen wensten
te onderwerpen dan die zij zelf hadden gegeven. T o t die 'bevelen' behoorde bij
laatstgenoemde stadjes de beperking van het jachtrecht tot 'haar burgers en ingezetenen soo ten platten Lande zijn gehyuset, gehovet ende gegoedet'. 266
Zo gemakkelijk konden de regeringen van Hasselt en Steenwijk echter eigener beweging het recht van hun burgers op de jacht niet regelen. De stadhouders
hadden in Overijssel namelijk al in het landsheerlijk tijdperk (sinds 1550) namens
de soeverein jachtverboden voor het grondgebied van het gehele gewest uitgevaardigd, met name gericht tegen de plattelandsbevolking ('huislieden'). 26 " Daarmee gedroegen Karel V en Filips II zich niet anders dan de eerder genoemde
landsheren. Vanaf 1612 kwamen de Staten, hun opvolgers als soeverein, met
plakkaten die alleen aan riddermatigen en aan gegoede burgers van de drie
hoofdsteden toestonden te jagen.268 De adel was gesteld op dat privilege met een
elitair-sportief karakter en op al het uiterlijk vertoon dat met de uitoefening
daarvan verbonden was: kleding, wapens, hoorngeschal, paarden, honden, maaltijden, kortom: een vertoon van superioriteit ten opzichte van het wild, maar ook
ten opzichte van niet-standgenoten.
T o t deze laatsten behoorden met name de eigenerfden en de burgers van de
kleine steden. Deze beschouwden hun jachtgerechtigdheid als een vrijheid die
een ieder vanouds van nature toekwam, een vanzelfsprekende bezigheid: om
schadelijk wild uit te schakelen, om te oogsten wat de natuur had voortgebracht,
om afwisseling te brengen in het veelal eenzijdige menu dan wel om iets bij te
262 Zie voor het jachtrecht in Overijssel Ilardenbroek IV, 1915, pp. 544-545, Mecking, 1986, pp.
73, 75-77, Abbes, 1997, pp. 19-48. Dumbar (1782) behandelde ten dele dezelfde stof dan Racer (1781). Racer beperkte 7ich echter tot Twente en Oldenzaal in het bijzonder, ging daarbij
diep in op rechtshistorische aspecten en richtte zich tot specialisten: 'zulken, die in de oudheden en de regtsgelccrdheid ervaren zyn'. Dumbar daarentegen behandelde heel Overijssel,
schreef minder diepgaand en richtte zich tot een algemeen geletterd publiek, 'gemeenc lezers'. Laatstgenoemde ontleende (met expliciete bronvermelding en dankbetuiging) veel van
zijn informatie aan eerstgenoemde. Zie: Dumbar, 1782, 'Aan den I.ezer'. Zie over de bemoeienis van de stadhouders. Kockema Andreae, 1969, pp. 140, [75
263 De Monté ver Loren, 1949, pp 142-143.
264 Weustink, 1962, pp 25-26.
265 Racer, 1781, 'Bewijsstukken', pp. 32-43.
266 Dumbar, 1782, pp 14-16; Kosters, 1910, pp 20-21; Overijssels Plakkatenboek, 1961, nr. 336.
267 Overijsselse Plakkatenlijst, 1961, nrs. 43, 61, 72, 260, 287.
268 Kosters, 1910, pp 40-42, 46, 79.
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verdienen. Jagen berustte in die opvatting op het gewoonterecht. Eigenerfden
zouden in die opvatting vrijelijk mogen jagen op hun eigen grond, op de gemene
gronden waarin zij waren gewaard en op anderen toekomende gronden, ten aanzien waarvan de eigenaren expliciet of stilzwijgend hun verlof hadden gegeven.
Burgers van de kleine steden zouden onbelemmerd in hun stadsvrijheid mogen
jagen en de regeringen van die stadjes zouden beschikken over de jurisdictie ten
aanzien van jachtdelicten. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat eigenerfden
en burgers van kleine steden zich tegen beperking van hun jachtrecht verzetten.
Volgens G J . ter Kuile sr. begonnen zij daarmee zelfs al omstreeks 1598.269 Juist
de opvatting, dat sprake was van een gewoonterecht maakte het de aanhangers
daarvan echter steeds moeilijker, hun recht tegenover de edelen en de burgers
van de grote steden te bewijzen.
Dat werd nog lastiger toen de Staten van Overijssel op instigatie van erfstadhouder Willem IV in 1748 een absoluut jachtverbod uitvaardigden, dat zij in 1766
nog scherper omschreven. 270 Sindsdien was het jachtrecht beperkt tot de riddermatigen, die elk in het gehele gewest mochten jagen, alsmede de burgers van
de drie hoofdsteden, die dit recht echter alleen bezaten in de kerspelen waarin
zij voor een waarde van ten minste duizend dukaten aan onroerende goederen
bezaten. W e l beseffend hoeveel weerstand het beperken van het jachtrecht tot
leden van de eigen kring (de facto edelen en leden van de regeringsfamilies in de
drie hoofdsteden die in de omgeving daarvan waren gegoed) zou oproepen, lieten
de Staten nog enige ruimte over door dit recht ook toe te staan aan wie kon bewijzen vanouds tot de jacht gerechtigd te zijn. H e t was hier, dat de critici van het
plakkaat van de Staten in de problemen kwamen, omdat het hun aan schriftelijke
bewijzen ontbrak. In de processuele praktijk bleken andere bewijzen, bijv. getuigenverklaringen, te zwak, te beperkt en te aantastbaar om volledig bewijs op te
kunnen leveren. Niettemin bood het plakkaat van 1748 enige ruimte aan de kleine steden en het wachten was op iemand die deze ruimte ging gebruiken.
Die man was Jan Willem Racer,2"' die de regering van de stad Oldenzaal als
adviseur aantrok. Zo concentreerde het verzet tegen het plakkaat van 1748 zich
op Oldenzaal. Dergelijke stadjes en hun raadslieden beschouwden het jachtrecht
(evenals de jurisdictie over jachtdelicten en het ijkrecht) als een symbool van stedelijke overheidsmacht en zij zochten in archieven naar de rechten van de burgers en van de regeringen van de kleine steden. Zij gebruikten deze rechten mede
om overtredingen te berechten en om de daaruit voortvloeiende boetes te incasseren. De omstandigheid, dat de successieve drosten van Twente deze stedelijke
rechten hadden weten te accapareren en deze behandelden op de rechtszittingen
die zij met twee keurnoten hielden, bood de drosten de mogelijkheid om hun
invloed op de kleine steden te vergroten. 2 " 2

269 T e r Kuile, 1947, pp 55-56.
270 Overijsselse Plakkatenlijst, 1961, nrs. 586 (plakkaat 1748), resp. 652 (ibidem, 1766), Kosters.,
1910, pp. 79, 84-85.
271 Zie § 5.2.2.
272 Ei)ken, 1974, p p . 156, 157,160.
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De regeringen van de hoofdsteden waren evenmin content. Al vanaf 1680 had die
van Deventer zich verzet tegen de exclusieve claim van de edelen op het jacht273
recht. De ridderschap was tijdens het debat terzake in het najaar van 1782 nog
2 4
volop gewikkeld in het conflict inzake de overstemming.
De edelen hadden er
geen behoefte aan dat het voor hen zo delicate onderwerp van de jacht zou lei
den tot verdergaande polarisatie binnen de Staten, zodat zij een tactiek van ver
traging volgden. De Deventer meente was daar niet gelukkig mee. Zij drong bij
de magistraat aan op een doeltreffende aanpak van de zaak tijdens de Landdag
275
van oktober 1782, maar daar kwam niets van terecht. N u was het weer de beurt
aan de kleine steden. Enschede en Oldenzaal verzochten de grote steden, niet
langer genoegen te nemen met de politiek van uitstel. Gestimuleerd door Racer
en Van der Capellen zonden ook de andere kleine Twentse steden verzoek
schriften aan de hoofdsteden. In december 1782 antwoordden de hoofdsteden
dat zij de rechten van de kleine steden zouden verdedigen, voor zover deze ge
276
grond en bewezen waren.
Voor de kleine steden was dit een bemoedigend antwoord. O p verschillende
wijzen probeerden zij hun standpunt kracht bij te zetten. Zo kwamen zij vanaf
277
het najaar van 1782 periodiek te Borne bijeen.
O m hun beleid een zo breed
mogelijk draagvlak te geven, organiseerden de stadjes adresbewegingen waarin de
burgerij hun regering bedankte voor haar inzet, aanspoorde de belangen van de
stad te blijven behartigen en verzocht de grote steden te wijzen op hun plicht om
de kleine te helpen. Deze petities, de zogenaamde dankadressen, vonden ruime
weerklank: ze gaven de regeringen van de kleine steden morele steun en ze legi
timeerden deze om met meer kracht dan voorheen naar buiten treden. 2 7 8 Boven
dien stelden de kleine steden in 1783 een syndicus (rechtskundig adviseur) aan die
hun samenwerkingsverband professioneel ondersteunde. Als zodanig fungeerde
H. Pennink uit Enschede. 2 7 9

273 SAD concordaten 13 april, 7 juni, 6 en 30 augustus 1680; 8 november 1686, 10 april en 22
oktober 1708
274 Zie §5.3.
275 SAD concordaat 17 oktober 1782; De Jong, 1921, ρ 548
276 Veel van de stukken die de steden onderling en met de Staten wisselden zi|n bewaard geble
ven in· SAD Rep. II, nr. 133 'Requcsten, stukken en documenten' Ook Dumbar trad als au
teur over dit onderwerp op: zie- Dumbar, Grieven van beroep, 1774, ibidem. Request deductoir, 1782. Zie ook: Mecking, 1986, ρ 82
277 SAD Rep II, nr. 133, verslag van een conferentie te Borne (20 december 1782) Zie over deze
conferentie ook: De Beaufort (ed), 1879, pp 493-496, Trompetter, 1999, ρ 530 De perio
dieke samenkomsten van de kleine steden in Twente vormden een vervolg op de samenwer
king die al m 1603 met een overeenkomst was begonnen, zie Snuif, 1975, ρ 170. Almelo
maakte geen deel uit van het samenwerkingsverband, hoewel het de belangrijkste stad in
Twente was, vanwege de sterke band met de hoge heerlijkheid. Het recht om zitting ten
nemen in de Staten werd tot augustus 1786 meer door Hasselt en Steenwijk nagestreefd dan
door de Twentse stadjes.
278 Een aantal van dergelijke petities is bewaard gebleven in: SAD Rep I, nr. 19, brieven aan de
stadsregering (originelen) en ibidem, II, nr 133 (kopieën). Zie ook. De Jong, 1921, ρ 547,
Spec, 1984, p. 135.
279 Spee, 1984, ρ 137
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5.4-5

De strijd om erkenning van de rechten van de kleine steden in de
Patriottentijd

Vroeg in 1783 begonnen burgers van Enschede, Ootmarsum, Oldenzaal, Delden
en Almelo zich te organiseren in vrijkorpsen naar het voorbeeld dat Deventer
hun gaf.280 Inwoners van Oldenzaal en Almelo zamelden geldelijke bijdragen
voor hun vrijkorpsen in en in eerstgenoemde stad naaiden de meisjes bovendien
vaandels waarmee het korps kon pronken. 28 ' De bedoeling was, dat de vrijkorpsen met hun martiaal vertoon het standpunt van de burgerijen kracht bij zou zetten. De vraag blijft wie meer geïmponeerd zijn geweest: de burgemeesteren of de
meisjes van Oldenzaal...
Al dan niet onder de indruk van de gezamenlijke inzet van de Twentse stadjes stelde de Deventer meente begin-1783 een onderzoek in naar hun rechten.
H e t onderzoek leidde tot het verzoek aan schepenen en raad om op de Landdag
'herstel' (het woord dat geheel paste in het jargon van der kleine steden zelf) van
de rechten van de stadjes te bewerkstelligen. De meenslieden, die overtuigd waren van het gelijk van de Twenten, voegden aan hun besluit het verzoek toe, of
de magistraat wilde bevorderen dat Deventer burgers en ingezetenen weer ongestoord het hun toekomende jachtrecht in de gehele provincie mochten uitoefenen, zoals zij dat vóór het plakkaat van 1748 hadden gedaan.2"2 Schepenen en raad
zegden toe, dat hun gecommitteerden zich hiervoor zouden inspannen. 28 ' T o t
veel resultaten leidde die toezegging echter niet, want op de Landdag kwamen de
Deventer heren toch met een voorstel, dat werd aangenomen, om een nieuw
commissoriaal onderzoek naar het jachtrecht en de jachtplakkaten in te stellen.
Voorlopig, zo meende Deventer, hadden de kleine steden wel het bestaan van
het jachtrecht van hun burgers aangetoond, maar niet de omvang ervan. Mocht
de kwestie in november 1783 echter niet zijn afgedaan, dan zouden de kleine steden hun rechten terug krijgen. De magistraat was voorzichtiger dan de meente
was geweest, toonde zich (evenals de edelen) beducht voor het losbarsten van een
conflict in het overstemminggeschil en stelde zich daarom terughoudend 0p. 284
Een nieuwe reeks van petities volgde. De Staten schoven in de loop van het
jaar 1783 de besluitvorming steeds verder voor zich uit. De edelen wilden blijven
uitstellen om polarisatie tegen te gaan, de meenten van de drie hoofdsteden
daarentegen zochten polarisatie juist op. De meenten stonden onder toenemende druk van de burgerijen, werden aangevoerd door Van der Capellen en eisten
dat de magistraten een openlijk conflict met de ridderschap niet langer uit de
280
281
282
283
284
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N N J 1783, ρ 2007, zie over de vn)korpscn verder § 6.6.
N N J 1783, ρ 2θθ8
SAD concordaat 8 februari 1783
Ibidem, 18 febmari 1783
Ibidem, 31 maart en 4 april 1783 Een uitvoerige verhandeling over h e t standpunt van de klei
ne steden, gedrukt met afschriften van relevante stukken, is te vinden in. N a d e r betoog van
burgemeesteren en gemeenslicden der stad Enschede ( . ) (1783) T o t de gedrukte stukken
behoren een advies van de D e v e n t e r juristen dr A J . van Suchtelen en prof. G J o r d c n s (pp.
28-32) en de besluitvorming in de D e v e n t e r regering terzake (pp 52-55). Eerstgenoemde is
waarschi)nli|k identiek met de advocaat, r e n t m e e s t e r en g e m c e n s m a n mr Abraham J a n van
Suchtelen (1763-1844)

weg zouden gaan. De ontknoping kwam op 13 december 1783. De hoofdsteden en
twee edelen stemden vóór herstel van de jacht, de rest van de ridderschap tegen.
Zoals eerder vermeld, 2 5 stelde de meerderheid van de ridderschap toen, dat de
stemmen staakten en dat de beslissing aan de stadhouder moest worden gelaten.
Tegelijkertijd verklaarden de steden dat na een wettige besluitvorming aan alle
stadsburgers in Overijssel het jachtrecht was toegekend. Toen hield de provinciale regering op te functioneren. 286
Ook na de regeling van de kwestie van de overstemming bleef een expliciete
uitspraak over de jachtbevoegdheid voorlopig achterwege. O p de zojuist genoemde datum van 13 december 1783 hadden de drie hoofdsteden en twee van de
edelen wel uitgesproken, dat het jachtrecht aan de burgers van de kleine steden
was toegekend, maar de overige edelen hadden gesteld, dat sprake was geweest
van het staken van de stemmen, zodat geen besluit was genomen. Ook over de
jurisdictie ten aanzien van jachtdelicten was geen beslissing gevallen. Een duidelijke uitspraak zou eerst volgen toen de overstemmingkwestie irrelevant was geworden. 287
De kleine steden bleven inmiddels strijden voor erkenning van hun overige
eisen, al zou dat niet tot veel resultaten leiden. Daartoe verbreedden zij hun beraad van Twentse burgemeesteren te Borne tot vergaderingen van regeringsleden
van kleine steden uit heel Overijssel te Ommen. Vanaf 4 oktober 1785 kwamen
de 'committeerden der Vereenigde kleine steden van Overijssel' periodiek bijeen
'teneinde middelen te beramen om van Ridderschap en Steden de uitoefening
van hunne oude rechten en privilegiën te herkrijgen'. H e t rondzenden van circulaires en het onderhouden van briefwisseling ondersteunden de vergaderingen
van dit Verbond der Kleine Steden. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst had-

285 Zie €53.4.
286 De besluitvorming is te vinden in RAO res. R&S 13 december 1783, de weerslag daarvan
binnen de regering van Deventer in. SAD concordaten 15 en 26 september en 12 december
1783 (opgenomen in: Antwoord op de missive van J.V.Z, 1784, pp. 17-18, gevolgd door beschouwingen over de besluitvorming ter zake op 18-28); vgl. ook. ibidem, 9 september 1784
De kwestie van het jachtrecht is beschreven in Verzameling van alle de voorgevallene han
delingen omtrend de Verschillen over het Stuk van de Jagt ( ) (1783) Het incident bi| de
eindstemming hierover in de Staten staat vermeld in- Antwoord op de missievc (.. ), 1784
Zie verder: Mckking, 1986, pp 82-85 Laatstgenoemde stelt op ρ 84: 'Het jachtverbod was
opgeheven ( )', maar gezien de onenigheid over de besluitvorming lijkt die conclusie te
stellig te zijn geformuleerd
287 Een plakkaat van 24 september 1790 kende de jachtbevoegdheid over het grondgebied van
heel Overijssel toe aan de riddermatigen en aan enkele hoogwaardigheidsbekleders van het
gewest en van de drie hoofdsteden De jachtbevoegdheid over beperkte delen van de pro
vincie kwam toe aan de gegoede burgers van de grote steden in de stadsvrijheid van hun
plaats van inwoning en aan de burgers van Kampen (ook wanneer zij met gegoed waren) in
hun stadsvrijheid en in het schoutambt IJsselmuiden Ook mochten de schouten en richters
binnen hun ambtsgebied jagen. Binnen de schout- of richterambten mochten eveneens de
regeerders van de daarin gelegen kleine steden jagen, alsmede burgers die voldoende waren
gegoed. De burgers van Steenwijk mochten jagen binnen het drostambt Vollcnhove. Ten
slotte waren er plattelandsbewoners die in het gehele kwartier van hun inwoning mochten
jagen: mits zij daar voor 15 000 gulden waren gegoed Bezaten zij ten minste het dubbele
bedrag, dan mochten zij ook een jager houden. Zo kwam pas na afloop van de Patriottentijd
een betrekkelijk complexe en met voor alle inwoners van de provincie gelijke regeling van
het zo omstreden jachtrecht tot stand. De regeerders en de overige ingezetenen van de klei
ne steden bleven er ontevreden over.
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den burgers van verschillende kleine steden in samenwerking met geestverwanten in de hoofdsteden petities aan de Staten gezonden aangaande het herzien en
verbeteren van het regeringsreglement voor de provincie. Als vrucht van het beraad te Ommen, dat onder leiding stond van J . W . Racer, zonden de burgemeesteren van de kleine steden tal van verzoeken om medewerking aan de meenten
van de hoofdsteden. 288
Zoals zojuist vermeld, hadden de hoofdsteden in december 1782 uitgesproken, de rechten van de kleine steden te zullen verdedigen en zetten zij zich tot
op zekere hoogte in om deze woorden inhoud te geven. Tegelijkertijd konden
botsingen tussen belangen van beide groepen van steden niet steeds uitblijven.
'Tubanter' klaagde, dat de Twenten onvoldoende op de hoogte waren van wat de
hoofdsteden (in zijn geval vooral Deventer) in hun schild voerden en dat zij afhankelijk waren van de welwillendheid van die hoofdsteden om hun positie te
verbeteren. 2 9 En inderdaad, het ijveren voor 'herstel' van de rechten van de kleine steden borg voor de grote het risico in zich, dat de kleine afbreuk konden
doen aan de (door de oplossing van de overstemmingkwestie recent veilig gestelde) macht van de grote. De kleine steden zouden dat kunnen doen door zitting
te nemen in de Staten. De tegenstelling tussen beide categorieën van steden mag
echter niet worden overdreven.
Om te beginnen speelde Van der Capellen een verzoenende rol.21'0 Vervolgens werden de kleine steden niet moe, te wijzen op de schriftelijke overeenkomst uit 1540 die hen met de grote verbond (en die bij de grote in de loop van
de tijd wellicht geheel in het vergeetboek was geraakt). Deze door Racer aan de
vergetelheid ontrukte overeenkomst strekte tot onderlinge ondersteuning. De
grote steden zouden de rechten van de kleine beschermen en de kleine zouden
zich conformeren aan het beleid van de grote. 29 ' Tenslotte was het voor alle steden aantrekkelijk, hun gelederen zoveel mogelijk gesloten te houden omdat bij
alle m overwegende mate sympathie voor het Patriotse gedachtegoed overheerste. Het gebeurde dan ook meermalen, dat een kleine stad zich om steun wendde
tot een of meer van de grote en daar ook gehoor vond. 292
288 NNJ 1785, pp. 1496-1497; Te Brake, 1977, pp. 63, 92, nt. 121.
289 De verschillen tussen grote en kleine steden kwamen met name aan de orde in het wekelijks
periodiek 'Blaadje ronder Titel voor den Burger en den Boer', waarin 'Tubanter' en 'Zalllandus' voor de kleine en de redactie voor de grote steden opkwamen De veronderstelling dat
'Tubanter' voor Racer stond is aantrekkelijk maar onbewezen, ook door Hebben; zie· Hebben, 1984, p. 109. Vgl. Mecking, 1986, pp 91-93.
290 Zie de briefwisseling tussen Van der Capellen en mr. Rudolf Jordens te Deventer (maart
1783) in. Nationaal Archief, Archief Van der Capellen, nr 46
291 Zie over 'het Verbond der Groote en Kleine Steden' uit 1540- Racer I, 1781, pp. 117-119 en §
2.2.

292 De stadjes Ommen en Grafhorst vroegen de Deventer meente, hun rechten aan de orde te
stellen in de vergadering van de Staten; de meente verwees dit verzoek naar de Deventer gecommitteerden ten Landdage: SAD concordaat 14 oktober 1781. In hun conferentie te Borne, op 20 december 1782, spraken de kleine steden van Twente expliciet uit, dat zij in hun
streven naar herstel van hun rechten konden rekenen op de hulp van Deventer. Tien dagen
later betuigden burgers en ingezetenen van Oldenzaal hun dank aan de regeringen van de
drie hoofdsteden voor verleende steun aan het werken aan herstel van Oldenzaals rechten
De regeringen van Rijssen, Goor, Delden, Ootmarsum en Enschede correspondeerden (in
wederkerig positieve toonzetting) met hun ambtgenoten van Deventer over vergelijkbare
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Van alle desiderata van de kleine steden was (naast de verkiezing van de eigen
regering en herstel van de eigen politie en justitie) het verkrijgen van een directe
vertegenwoordiging in de Staten de voornaamste. 293 Vanaf hun bijeenkomst in
augustus 1786 maakten zij hiervan het hoofdpunt in hun streven. Daarbij was de
ironie van de zaak, dat uitgerekend de ridderschap steun aan dat streven gaf. De
uitgever van het 'Blaadje zonder Titel' wist er wel een verklaring voor te geven:
de riddermatigen wilden de zeggenschap van de hoofdsteden, die sinds het bereiken van overeenstemming over de overstemming onbetwist beschikten over
de helft van de stemmen, terugdringen. Ze beoogden bovendien de aandacht af
te leiden van twisten over tekortkomingen in het provinciale regeringsreglement.
Met dat al konden de edelen (gebruik makend van Orangistische elementen in
de regeringen van sommige kleine steden) gemakkelijker dan tot dusverre verdeeldheid binnen de Staten zaaien ten nadele van het doorvoeren van het Patriotse gedachtegoed. 294 Op één punt behaalden de samenwerkende kleine steden
een succes. O p 26 oktober 1786 kregen zij het begeerde ijkrecht van de Staten.
Buiten de landstadjcs bleven de drosten in deze bevoegd, 'blijvende het aan ieder
vrijstaan, zijne voorregten, hier tegen strijdende, behoorlijk aan te toonen'. 29ï
Tot het inwilligen van andere eisen van de kleine steden is het nauwelijks
gekomen. Een enkele maal riepen de Staten de regeringen van Hasselt en Steenwijk op voor een vergadering. 296 Bovendien schafte dat college op 14 mei 1787 de
provinciale bemoeienis met de keuze van de regeringsleden van de meeste stadjes
(Enschede 'over welker keur nader zal worden geresolveerd' uitgezonderd) af.
Ook stelden zij een nieuw reglement vast dat benoeming in provinciale ambten
een louter interne gewestelijke zaak maakte, zonder betrokkenheid van de prins.
Vervolgens vervulden de Staten eigenmachtig alle vacante ambten, dat van gedeputeerde en van gecommitteerde ter Staten-Generaal daaronder begrepen. 297 O p
deze onderdelen weken de Staten derhalve af van het tot dan toe geldende regeringsreglement van 1675/1747. Voor het overige bleven de eisen van de stadjes
echter strijdpunten waarover de discussie nog gaande was toen in 1787 een eind
aan de Patriottentijd was gekomen.

293
294
295
296
297

onderwerpen die hun onderscheidene steden aangingen. Zie stukken over dit alles, aangevuld met retro-acta betreffende eerdere besluitvorming door Ridderschap en Steden, in:
SAD Rep. II, nr. 133 Het ging hier onder meer om de eerder genoemde dankadressen. Vgl.
SAD concordaat 17 oktober 1782, waarin de Deventer mcente de magistraat verzocht om
gedurende de Landdag de klachten van de kleine steden recht te doen Een voorbeeld van
een zeer concrete tussenkomst biedt concordaat 2 december 1783, waarbi) de Deventer magistraat de meente toezegde, bi] Gedeputeerde Staten te zullen intervenieren, nu dit college
te Ootmarsum buiten de voordracht van de zittende burgemecsteren om een nieuwe burgemeester wilde benoemen Vgl Schama, 1977, p. in, Spec, 1984, pp. 136-137.
Zie over deze beide onderwerpen § 2.1.
'Blaadje zonder Titel', 47 (3 augustus 1786), pp. 369-376.
RAO res. R&S 13 maart 178, publicatie van R&S, 26 oktober 1786, Tegenwoordige Staat III,
1801, p. 563, Oven)sselsc Plakkatenlijst, 1961, nr. 715; vgl. ibidem, nrs. 640, 743
Schmidt, 1984, p. 199.
Reglementen op de Bcgeving van Ampten en Commissien ( .), 1787, Contra-belangen voor
Den Heere Droste van Twenthe, 1786; RAO res. R&S 23 april en 14 mei 1787; Hebben,
1980, ρ 2i, Mecking, 1986, ρ ιοί De Deventer regering stemde van harte met deze beslui
ten in; zie SAD concordaten 3 en 7 mei 1787; zie ook· NNJ 1787, p. 1555.

311

Deel III
Wording en 'Acta et Gesta' van de
Patriottenbeweging te Deventer

Hoofdstuk 6. Ontwikkelingen in de stad
Deventer
ó.i

De invloed van de vernieuwende ontwikkelingen in de
rechtswetenschap en het juridisch onderwijs aan het
Athenaeum Illustre
De rechtsgeleerdheid kwijnde om haar beminde zoon
De braave Van der Marck, uit dollen haat verdreeven
Doch nu hem Deventer weer heeft ter school' verheven,
Legt zij het rouwflocrs af en juicht met blijden toon.
O brave Stad1 waar op den grijzen IJssel roemt,
GIJ gaaft dit puik juweel der achtbrc rechtsgeleerdheid
Aan Nederland te rug, in 't aanzien der verkeerdheid,
Wier trots, /o vaak, de deugd en wijsheid schandlijk doemt.

In de hoofdstukken 3 en 4 is uiteengezet dat en hoe politiek vernieuwingsgezinden hier te lande in de tweede helft van de 18 c eeuw belangrijke stimulansen
ontvingen vanuit de Verlichting in het algemeen en meer in het bijzonder vanuit
het 'verlichte' denken over recht en staat. Politieke theorieën, resultaten van
vernieuwd historisch onderzoek naar rechtsinstellingen en rechtsfiguren van inheemse oorsprong, een - overigens zeer bescheiden - verbreding van de juridische studieprogramma's van de meeste juridische faculteiten met vakken als het
'ius publicum (Belgicum)' en de statistiek (in haar toenmalige betekenis) alsmede
een weliswaar minder nieuw, maar bij uitstek voor beïnvloeding door het 'verlichte' denken vatbare vak als het natuurrecht, gevoegd bi) de veelzijdige i8dc'eeuwse stads-, streek- en dorpsbeschrijvingen, waarvan de historische componenten niet de minst belangrijke waren, vormden in betekende mate de onderbouw van de denkbeelden van vooral de aristocratische Patriotten. 2 De Verlichting vormde voor hen een belangrijke inspiratiebron; geleerden en dissenters
reikten hun ideeën aan.
Het voorgaande gold ook voor de Deventer Patriotten, althans voor de in
ideologisch opzicht vooraanstaande figuren onder hen, mede dankzij de aanwezigheid daar ter plaatse van het Athenaeum Illustre, deze hogeschool zou, naar
de mening van een man als Joan Derk van der Capellen 'een kweekschool van
Patriotten' moeten zijn.' In verband met deze instelling van hoger onderwijs zij

1
2
3

Aanhef van het gedicht· 'Op de luistenjkc beroeping van den Hooggeleerden Heere Mr
F A van der Marck, Tot professor extraordinair in de regten te Deventer, den 31 Maart
1783' (Amsterdam, 16 april 1783^ Vn.)
Zie over dit begrip § 4.4
Intellectuelen die niet aan het Athenaeum verbonden waren komen ter sprake in § 6 2 De
gedachte dat het Deventer Athenaeum zou fungeren als 'een kweekschool van Patriotten'
en dat F A van der Marck daarbij een leidende rol zou vervullen, is te vinden in een brief

er aan herinnerd, dat in de 18 eeuw in een provinciestad als Deventer de elite in
belangrijke mate uit gegradueerde juristen bestond, die hun graad veelal aan één
van de (toentertijd academies genoemde) universiteiten in de Republiek behaald
hadden. Deventer beschikte weliswaar niet over een universiteit, maar sinds 1630
wel over een stedelijke hogeschool met een beperkt aantal leerstoelen en zonder
'ius promovendi'. Evenals andere illustere scholen verzorgde deze propedeutisch
onderwijs, voorafgaande aan een universitaire studie aan één van de hogere faculteiten van een universiteit (in de theologie, de rechten of de medicijnen). 4 Voor
sommige studenten vormde hun opleiding aan het Athenaeum het einde van hun
studie, bijvoorbeeld voor de meeste theologen die predikant werden.
Al bij de oprichting van het Athenaeum was een hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aangesteld. Sindsdien werd deze leerstoel onafgebroken bezet. In de
periode 1746-1776 was Georg Jordens (1722-1776), zoon uit een Deventer regentenfamilie, de juridische hoogleraar. Naast Romeins recht behandelde hij ook
het natuurrecht. Daarbij maakte hij gebruik van het werk van Pufendorf. 5 Tot
driemaal toe was Jordens rector-magnificus. Bij het aanvaarden van zijn tweede
rectoraat hield hij een oratie: 'De finibus Jurisprudentiae in Transisalania regundis'. Daarin bepleitte de spreker aandacht voor het eigene van het Overijsselse
recht. Toen F.A. van der Marck, over wie aanstonds meer, in 1773 als hoogleraar
te Groningen was ontslagen, kreeg Jordens diens leerstoel aangeboden. Hij gaf er
echter de voorkeur aan, in Deventer te blijven wonen en doceren. Drie jaar later
overleed hij er/'
Jordens' opvolger als juridisch hoogleraar werd Antonius Driessen (17321817), zoon van een gelijknamig Gronings hoogleraar in de theologie. Driessen
deed in 1776 zijn intrede en bleef in Deventer tot hij in 1797 tot raadsheer in het

4

5
6
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van J D van der Capellen aan de toenmalige rector magnificus van het Athenaeum A.F.
Ruckersfclder, van 3 januari 1783. Zie- De Beaufort (ed.), 1879, ρ 471.
Zie over de betekenis van de juridische studie Frijhoff, 1981, p. 20; Zie over het juridische
hoger onderwijs onder de Republiek· Gerbenron-Algra, 1987, pp 133-135. Zie over het
Athenaeum als stedelijke instelling § 2 4 1 Het standaardwerk over het Athenaeum is nog
steeds Van Slee, 1916, dat zeer veel feitelijke informatie bevat. Een bezwaar is echter, dat
Van Slee geen kritische distantie ten opzichte van het object van zijn onderzoek in acht
nam en dat hij daarom de minder positieve kanten van de geschiedenis van de hogeschool
vergoelijkte of onbesproken het. Ook in de beschrijving van de inhoud van het onderwijs en
in het analyseren van de rekrutering van de studenten schoot hij tekort Zie hierover: Blom
(red.), 1993, ρ 9, nt. 1 en Hogenstijn, 1997, p. 61, nt. 14 Een meer recente behandeling van
het Athenaeum in: Hogenstijn, 1997, pp. 42-63. Het wijsgerig onderwijs komt aan de orde
in: Blom (red), 1993, passim. Frijhoff behandelt Deventer afgestudeerden in· Frijhoff, 1981,
pp 15-16, 22, 28, 139, 141-143, 172, 182-183, 212-216, 220, 280, 285, 392. Zie ook idem, 1982, pas
sim, met name waar het gaat om de rekrutering van de studenten
Zie over Romeins recht § 3.1, over Pufendorf § 3.2 1.
G. Jordens werd benoemd bij SAD res. S&R van 25 juli 1746, vgl. Van Slee, 1916, pp 99-100;
Dekkers, 1951, p. 91, Fockema Andreae, 1955, ρ 196. Van Slee, 1916, p. 100, verwijst naar de
Ordo I.ectionum 1758-1772 (aanwezig in het archief van het Athenaeum bij het SAD) waarin
Jordens' colleges staan vermeld in de 'histona juris' aan de hand van het Compendium Ro
meins recht van Dionysius Gothofredus en m het 'ius naturae' aan de hand van Pufendorfs
boek· 'De Officio hominis et Ovis' ('Over de plicht van de mens en de burger'). Over Jor
dens. NNBW I, kol 1228; zie § 3.2.1 over Pufendorf.

hof van Friesland werd benoemd. 7 Gedurende zijn ambtsperiode vierde de stad
het tweehonderdjarig bestaan van de Unie van Utrecht. Vanuit de herleving van
de belangstelling voor de geschiedenis van de Republiek nam het Athenaeum op
gepaste wijze aan de festiviteiten deel. De 'Boekzaal der geleerde waereld' berichtte hierover het volgende:
'Deventer. Den 29 January, zijnde heden het twee hondertjaang Eeuwfeest der Unie
van Utrecht, de grondslag, waar op de Ncdcrlandsche Vrijheid tot hier toe LO roemruchtig is gevestigd geweest, heeft de Wel Ed Hooggel Heer en Mr. Joannes Ruardi,
J.U D Iloogleeraar in de geschiedenissen, welsprekendheid, Gneksche taaie en Magnificus van ons Illustre School, dit allerheuchhjkst en voor ons Gcmccnehcst zeer merkwaardig tijdstip, met eene plechtige redevoering in de Groote Kerk, voor eene zeer
groote mecnigte van alle kanten t'saamgekomene toehoorders gevierd, terwijl een fraai
musick voor, in 't midden en na de redevoering, een ieders gemoed vervrolijkte De
heeren studenten bij deze gelegenheid met de Wel Ed Hoog Achtb Magistraat dezer
stad, bencffens de heeren curatoren en professoren in cenen statclijkcn trein naar en
uit de kerk zijnde gegaan naar het Stads- en Landshuis, hebben 's avonds de heeren
professoren en lector op het Stads Wijnhuis ter maaltijd onthaalt.'

O p 25 september 1783 hield een tweede juridisch hoogleraar aan het Athenaeum
zijn inaugurele rede. Zijn komst was het gevolg van een louter politieke benoeming, ingegeven door de Patriotse gezindheid van de meerderheid van de magistraat. De nieuwe professor was F.A. van der Marck. Op het moment dat hij aantrad, waren Patriotse denkbeelden in het Athenaeum al gemeengoed. Dat was te
danken aan een andere hoogleraar, Abraham Frederik Rückersfelder. Deze was
in 1753 als jong en veelbelovend geleerde naar Deventer gekomen om de leerstoel
in de theologie te bezetten. Hij was tijdens zijn studies te Groningen al opgevallen en aldaar in het jaar van zijn Deventer benoeming honoris causa gepromoveerd. De nieuwste onderzoekingen in de natuurwetenschappen, zo stelde hij,
zijn geenszins in strijd met de leer van het Christendom. Rede en openbaring
zijn met elkaar in harmonie en Christenen behoeven zich niet af te keren van de
moderne wetenschap. Kenmerkend voor zijn opvattingen is de opmerking, dat
ook op andere planeten dan de aarde menselijk leven mogelijk is. Rückersfelder
werd in zijn tijd als vrijzinnig beschouwd en later aangemerkt als een vertegen-

7

8

Over Dricsscn: NNBW IV, kol 529, Vries e.a., 1999, pp. 144-146, 151, 155, 163, 170, 403,
408-409. De rector magnificus en de collega-hoogleraren verwelkomden Dnessen in hun
vergadering van 18 november 1770: zie Woeldennk, 1979, p. 11, nt. 24, Register bevattende
resoluties en aantekeningen (.. ); Van der Marck, 1783, p. 59, Van Slee, 1916, pp. 100-101.
'Boekzaal der geleerde waereld', 130 (februari 1779), ρ i8o; Van Slee, 1916, p. 58. Feestrede
naar was dus met de hoogleraar in de rechtsgeleerdheid Antonius Driessen, maar de rectormagnificus Joannes Ruardi. Deze was weliswaar gepromoveerd jurist en nam in vacaturetijd
de colleges in de rechten waar, maar bezette de leerstoel in de letteren. Ruardi zou in 1780
hoogleraar aan de Groningse universiteit worden. Vgl. voor de herdenking te Utrecht.
Schutte, 1979, pp. 199-202. Zie over de herleving van oe belangstelling voor geschiedenis §
31·
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woordiger van de vrijzinnig-kritische richting in de godgeleerdheid. Hij werd één
van de voortrekkers van de Patriottenbeweging in Deventer. 9
Ook van de hoogleraar in de wijsbegeerte zou wellicht een pregnant standpunt ter zake van de actuele politieke situatie te verwachten zijn. Van deze, de
natuurfilosoof Ladislaus Chernac (1742-1816, te Deventer in functie 1776-1816)
zijn echter nauwelijks politieke uitspraken bekend. Mogelijk kwam dat omdat hij
van Hongaarse origine was en het Nederlandse openbare leven hem niet boeide,
mogelijk ook omdat hij al zijn aandacht aan het onderwijs besteedde. De keus
voor de behandeling van het natuurrecht in dat onderwijs (vermeld vanaf 1782)
zou echter een op de actualiteit gerichte belangstelling kunnen wijzen. Bovendien was Chernac aanwezig bij een Patriots treffen, namelijk de dienst waarin ds.
Hendrik Bergh op 26 september 1784 een politiek getinte preek hield.10 Aan studenten die later in de Nederlandse politiek in het Patriotse kamp actief waren,
ontbrak het Chernac niet. T o t hen behoorden Rutger Jan Schimmelpenninck, de
latere raadpensionaris, en Herman Willem Daendels, die als jong advocaat één
van de leiders zou worden van de Hattemer Patriotten, later bevelhebber van een
Franse legereenheid bij de omwenteling van 1795 en gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië."
De hoogleraar die, naast Rückersfelder, het Athenaeum tot een 'kweekschool van Patriotten' zou moeten maken, was de zojuist al genoemde F.A. van
der Marck. Friderich Adolph (later vernederlandst tot Frederik Adolf) van der
Marck werd op 9 maart 1719 te Hatnegge, een dorp aan de Ruhr, in het graafschap Mark geboren als vierde kind uit het huwelijk van Johan Adolf van der
Marck en diens echtgenote (en volle nicht) Charlotta van der Marck. De vader
was advocaat, richter en rentmeester in een aantal dorpen en steden, waaronder
Emmerik, in het hertogdom Kleef, dicht bij de huidige Nederlandse grens. Het
hertogdom viel, met Mark en Bergh onder Pruisisch bewind, maar het gezin Van
der Marck was zeer Nederlands georiënteerd.' 2 Te Duisburg studeerde Van der

9

10
11

12
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Over Rückersfelder Van der Marck, 1783, pp. 57-58, Van Slee, 1916, pp. 84-88, 91-92, 102,
144-145; Van Deursen, 1970, p. 13. Vgl. ook De Beaufort (ed.), 1879, pp. 443-468, 470-487
Ruckerbfelder was Van der Capellcn behulpzaam in diens publicistische arbeid. Zo corrigeerde eerstgenoemde de drukproef van de door laatstgenoemde geschreven 'Acte van Quahficatie' van het Zwolse burgercomité (zie § 6 4) en zorgde hij voor het drukken daarvan bi)
de Patnotsge/inde Deventer drukker Gerrit Brouwer Zie brief van 1 februari 1783 van Van
der Capellcn aan Rückersfelder, Nationaal Archief, Archief Van der Capellen, nr. 67, uitgegeven in: De Beaufort (ed ), 1879, ρ 451
Bergh, 1784A, ρ 5, zie over dit evenement voorts § 6 3.
Over Chernac, die de wetenschappelijke contacten tussen Hongari]e en Nederland mede
inhoud gaf: Van der Marck, 1783, p. 60; De Haan, 1993, pp. 112-122 Zie ook: Van Slee, 1916,
pp. 116-118; Hogenstijn, 1997, ρ 47; zie over Schimmelpenninck § 4 2 2, over Daendels. Rosendaal, 1991, passim en Peucker en Van Hoof, 1991, passim.
Zie over Van der Marck allereerst de aan zijn leven en werk gewijde dissertatie: Jansen, 1987
A, met uitgebreide literatuurlijst: pp. 365-379 en bronnenoverzicht- pp 380-383, alsmede
idem, 1992, pp 58, 60 Zie verder in meer algemene zin: NNBW III, kol. 816-819; Van Slee,
1916, pp 26, 100-103, 107, 145, Fruin-Colenbrander, 1922, pp. 342-343, Fockema Andreae,
1950, pp. 58; Dekkers, 1951, pp. 107-108; Zwager, 1980, pp. 87-88, 95-96, Velema, 1993, pp.
81-83, 85, 112-114; Van der Meer, 1996, pp 25, 127-128, 145-151, 171; Hogenstijn, 1997, pp 53,
55-57; Kloek en Mijnhardt, 2001, p. 223 In zijn artikel in het Nederlandsch Archief voor
Kerkgeschiedenis gaf de Groningse hoogleraar J Lindeboom aan, dat in zijn tijd over F.A

Marck rechten en filosofie, een combinatie van interesses die in zijn weten
schappelijke loopbaan steeds zou terugkeren. Hij ontving er een praktijkgerichte
Romeinsrechtelijke vorming en promoveerde in 1748 bij H . T . Pagenstecher
(A.A. zn.) (1696-1752). De stellingen die hij bij zijn dissertatie had gevoegd gaven
reeds in een notendop zijn opvattingen weer over de positie van het natuurrecht
als basis van de gehele rechtsgeleerdheid en de onfeilbaarheid van de gezonde
3

rede.' Zijn natuurrechtelijke opvattingen leenden zich, in de geest van de tijd, bij
uitstek voor politisering. Dat zou Van der Marck in zijn latere leven meermalen
in praktijk brengen.
Nog in het jaar van zijn promotie vertrok Van der Marck naar de Republiek,
waar hij zich te Arnhem als advocaat vestigde. M e t Agneta van der Horst, doch
ter van een collega, trad hij in het huwelijk. N a tien jaar (1758) volgde zijn be
noeming tot hoogleraar te Groningen in het staats-, natuur- en volkerenrecht
4

('ius publicum, naturae et gentium').' Daar vond hij volop de gelegenheid, zijn
1

wetenschappelijke denkbeelden uit te werken en uit te dragen. '

13

14

15

van der Marck wel veel gegevens beschikbaar waren, maar dat over hem maar weinig was
gepubliceerd, ne Lindeboom, 1938 Β, ρ ι. De beide toen richtinggevende auteurs verweet
hij eenzijdigheid. De liberale W J Λ Jonckbloet zag Van der Marck volgens Lindeboom als
'het eminente slachtoffer der onverdraagzaamheia, de orthodoxe S.D. van Veen als 'het
slachtoffer van zijn eigen driften' 'In werkelijkheid', zo vervolgde Lindeboom, 'zijn zoowel
de onverdraagzaamheid van zijn rechtzinnige tegenstanders als zijn polemische natuur, zijn
uittartend optreden en een zekere mate van kortzichtigheid omtrent de gevolgen, oorzaken
van de moeilijkheden in zijn levensloop'. Zie voorts: Goslinga, 1936, pp 38-44; Leeb, 1973,
pp 104, 118, 158, 183-184, 239, 280, Schama, 1981, p. 68, Klein, 1995, pp. 82, 165, 207, 222;
Huussen, 1999, p. 107. Zie over de oriëntatie op de Nederlanden bij veel Duitse geleerden:
Van Deursen, 1970, p. 1. Vgl. voorts. Schneppen, i960, alsmede- Abels, 1988.
Lindeboom, 1947, pp. 3-4; Jansen, 1987 A, pp. 6-12; Feenstra, 1991, m η. ρ 38 (over Van der
Marck) en pp. 69-72 (over ILT. Pagcnstecner).Van der Marck verklaarde in zijn college na
tuurrecht, dat het natuurrecht juist het recht van de rede is, omdat het alle vooroordelen
verwerpt en alle sectanschc voorstellingen veroordeelt'. Verderop in zijn dictaat stelde hij.
'Het natuurrecht bestaat, aangezien de rede bestaat En de rede, waarmee de mensen begif
tigd zijn, is evenzeer zeker in morele aangelegenheden als bij wiskundige waarheden.' Cita
ten aangehaald in-Jansen, 1987A, ρ 85 De nadruk op de rede, de ratio, als het kernprincipe
van het natuurrecht en zekerheid daarvan is sincls Hugo de Groot een essentieel onderdeel
van alle natuurrechtsopvattingen van de 17 e en i8 t c eeuw.
Lindeboom, 1947, pp 8-10; Fockcma Andreae, 1955, pp. 218-220, Jansen, 1987 A, pp. 18-46.
Naast de ratio onderscheidde Van der Marck nog enkele andere kenmerken van het natuur
recht. Dit laatste was, zo stelde hij, het recht dat aan alle mensen gemeenschappelijk is, het
is eeuwig onveranderlijk en het is niet afhankelijk van de menselijke wil, maar vastgesteld
door de Goddelijke voorzienigheid overeenkomstig de orde der zaken. Het komt voort uit
de essentie van de mens, burger en zaak. Weergave in: Jansen, 1987A, ρ 86 Een verdere
uitwerking van het natuurrechtssysteem van Van der Marck in: ibidem, pp 89-94. Zie over
'ius gentium': Lokin-Zwalvc, 2001, pp. 24-25, 27-29, Gerbenzon-Algra, 1987, ρ 155 in medio.
De tegenstelling tussen Romeins recht en natuurrecht werkte door in het juridische onder
wijs. In zijn artikel over docenten in het natuurrecht (1987 B) gaat Jansen hier nader op in.
Evenals in de rechtspraktijk ging in het onderwijs aanvankelijk alle aandacht uit naar de
Hollandse Fregante School en duurde het tot het midden van de 18 ' eeuw, voordat het na
tuurrecht en het vaderlands recht zich aandienden. Dat was niet alleen een gevolg van poli
tieke omstandigheden, maar ook van de voortgang van de wetenschap. Om de bewijskracht
van oorkonden en andere stukken nauwkeurig te kunnen vaststellen, hadden Duitse rechts
geleerden al in de 17 e eeuw de kritische methoden van onderzoek naar de Middeleeuwen
verfijnd. Daarmee legden zij de grondslagen voor de moderne oorkondenleer. 'Echte stuk
ken' (de uitdrukking werd populair in de titelomschnjving van publicaties) werden gezien als
de meest betrouwbare getuigenissen van het verleden. Zie over F.A van der Marck en het
juridisch onderwijs: Jansen, 1987A, pp 174-178, 183-188; over diens argumenten tegen het
Romeins recht- ibidem, pp. 1780183.
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Prof.mr. F.A. van der Marck (1719-1800), kopergravure door R. Vinkeles (1791)
(Particuliere collectie)

De eerste jaren van zijn onderwijs waren gericht op verduidelijking van het Groninger recht, op het aantonen van verschillen tussen het Romeinse en het vaderlandse recht en het uitleggen van het natuurrecht (dat hij tot grondslag wilde
maken van alle juridische disciplines) en van het 'ius publicum'. Ongebruikelijk
was zijn onderricht in het praktijkrecht, waar de meeste andere hoogleraren
minder aandacht aan plachten te schenken. 16 Daarnaast nam hij het initiatief tot
de oprichting van een gezelschap dat zich exclusief toelegde op de bestudering
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Een ander voorbeeld van het hier geschetste onderwijs vormde het optreden van Elias Wigeri. De Staten van Friesland benoemden hem in 1755 tot buitengewoon hoogleraar aan de
juridische faculteit van de universiteit te Franeker, in 1765 tot 'professor praxeos': hoogleraar
in de praktijk van het burgerlijk en strafprocesrecht. Hij doceerde in de Nederlandse taal
(de officiële overheidstaal van Friesland). Na zijn benoeming tot advocaat-generaal (1780)
kreeg Wigeri echter geen opvolger. Zie: Hempenius-van Dijk, 1994, pp. 70-72.

van het recht van inheemse oorsprong: 'Pro Excolendo Iure Patrio" 7 en vervulde
hij universitaire bestuursfiancties. T e Groningen maakte de jonge hoogleraar ook
kennis met mr. Everhard Herman Putman,' 8 met wie hij vriendschap sloot. Zij
konden toen nog niet vermoeden, dat zij later te Deventer eikaars tegenstanders
zouden worden.
Van der Marck maakte zich, door zich te distantiëren van de dominante positie van het Romeinse recht en de nadruk te leggen op alternatieven, tot een
controversieel man. Rond zijn persoon hebben zich veel conflicten afgespeeld."'
In zijn Groningse periode vloeiden deze conflicten niet alleen voort uit zijn benadering van het recht, maar ook uit zijn met die benadering samenhangende
staatkundige en theologische opvattingen. Staatkundig toonde Van der Marck
zich vooruitstrevend in de richting van de volkssoevereiniteit, theologisch gezien
hing hij een humanistisch liberalisme aan. Daarbij voegden zich nog zijn militante aard en een zekere hardnekkigheid in het vasthouden aan eenmaal ingenomen
standpunten. De Patriotten en hun denkbeelden waren in die Groninger periode
nog niet in beeld. Achteraf kan echter wel worden vastgesteld, dat Van der
Marcks standpunten toen al lagen in de lijn die hij met de Patriotten later zou
volgen. 20
Na enkele conflicten rond promoties in zijn eigen faculteit verzeilde Van der
Marck in een confrontatie tussen godsdienstige orthodoxie en tolerantie. Inzet
daarbij vormden passages uit een preek van de Groninger ds. Theodorus Brunsveld de Blau. Deze verzette zich op de kansel tegen een overmatige aandacht
voor het natuurrecht 'waarvan sommigen in onze dagen veel meer dan van 't
Evangelie spraken' en '(...) over de onvriendelijke uitwerkselen eener onverdraaglijke verdraagzaamheid'. Achtergrond van deze opmerkingen was dat Van der
Marck, als uitgesproken voorstander van de tolerantie, de geprivilegieerde positie van de Nederduits-gereformeerde confessie als publieke religie zoveel moge17
18
19
20

Zie voor 'Pro Hxcolcndo': De Blccourt, 1937; Zwalve, 1986; Van Dcursen, 1970, pp. 86-101;
Jansen, 1987A, pp. 196-201; idem, 1992, pp 69-70 Tc Deventer maakte ook Gerhard Dumbar deel van dit genootschap uit zie § 6 2 2
Zie § 6.4 e.v.
Jansen, 1987 Λ, pp 21-23; Van den Hergh, 2002, pp 16, 53, 57-58 De natuurrcchteli)ke denk
beelden van Van der Marck komen nader aan de orde in: Lindeboom, 1947, pp. 176-212
Lindeboom, 1938 A, p. 115, idem, 1947, pp 49-101; Jansen, 1987 A, pp 24-25 De gehele
rechtsgeleerdheid, zowel in zi]n onderzoeks- als zijn onderwijsaspecten, stelde Van der
Marck ter discussie. Meer dan wie ook in de academische wereld benadrukte hij het belang
van de bestudering van oorsprong en geschiedenis alsmede het praktisch nut van het vader
lands recht. Hi) gaf toe dat dit laatste als primair recht tekortschoot, maar week door het
natuurrecht in plaats van het Romeins recht als subsidiair recht aan te wijzen af van de ge
vestigde tradities Zie· De Blécourt, 1937, ρ 64; Jansen, 1987 Λ, geeft op pp 160-173 een
beelo van de argumenten van Van der Marck, zijn leerlingen en verdere medestanders tegen
het Romeins recht als subsidiair recht. Het belang hiervan voor de opheldering van de ge
schiedenis van het vaderlands recht stond overigens niet ter discussie, wel de verwaarlozing
van andere rechtsstelsels en de afkeer van letterknechten) en oppervlakkigheid Van der
Marck wees op het gevaar dat het Romeins recht de studenten moreel zou corrumperen
(bijvoorbeeld waar het ging om de 'slavenfokkery"). Ook een politieke component bracht
Van der Marck in zijn stelïingname tegen het Romeins recht. Hij noemde het een bedreiging voor de vrijheid van de Republiek, wees op de vreemde taal waarin het was geschreven
en op het 'klassekarakter' ervan, dat een weerspiegeling vormde van de maatschappelijke positie van de gezeten regenten.

321

lijk wilde beperken. Deze laatste kon op haar beurt een aantasting van haar bevoorrechte positie niet toestaan. Van der Marck zag het optreden van de predikant als een uitdaging door de kerk die hij niet onbeantwoord kon laten.
Uiteindelijk liep het conflict met Brunsveld de Blau voor zijn opponent niet
ongunstig af. Van der Marck had zich echter vijanden gemaakt. Toen hij in het
studiejaar 1770-1771 colleges gaf over het natuurrecht, toegepast op de godgeleerdheid, en de teksten daarvan in boekvorm publiceerde, formuleerde de classis
Groningen 'Bedenkingen en Bezwaren'. Deze hadden betrekking op Van der
Marcks ingaan tegen de officiële kerkleer en de 'Formulieren van Enigheid' 21
waarop deze leer mede was gebaseerd. Een formele procedure voor academische
senaat - die nogal wat feilen vertoonde - kwam op gang, waarin ook stadhouder
Willem V als 'curator primarius' figureerde. Juridische, wijsgerige en godgeleerde
argumenten werden uitgewisseld. Een nieuw conflict, ditmaal over een dissertatie van een student van Van der Marck zette de verstoorde verhoudingen op
scherp en in 1773 werd laatstgenoemde schuldig verklaard en uit zijn Groninger
hoogleraarsambt gezet. H e t was een geruchtmakende zaak geworden, die een
stroom van publicaties genereerde. Jansen concludeert:
'dat een hechte samenwerking tussen theologen en politieke machthebbers de val van
Van der Marck tot stand heeft gebracht, waarbij de theologen het initiatief hebben genomen'

Inmiddels had Van der Marck wel getoond een capabel docent te zijn: hij bood
zijn studenten een keuze uit leerboeken in het natuurrecht, hij gaf praktijkgericht onderwijs en liet de studenten schriftelijk vragen stellen die hij vervolgens
schriftelijk beantwoordde. Als één van de weinigen onder zijn collega's gaf hij
colleges in het lokale (i.e. Groningse) privaatrecht en in de geschiedenis van het
natuurrecht. Zijn collegedictaten getuigen van een grondige bestudering van de
grote auteurs die hij met zijn studenten behandelde. 23
Na een zeer kort intermezzo als advocaat te Nijmegen zette Van der Marck
zijn professorale werkzaamheden nog in 1773 voort aan het Gymnasium Academicum in het landstadje Lingen, ten oosten van Overijssel gelegen en toentertijd
vallende onder de Pruisische kroon. Het was dan ook de Pruisische koning Frederik de Grote 2 4 die de in ongenade gevallen Groningse hoogleraar aan zijn Lin-

21

De drie 'Formulieren van Enigheid' van de Nederduits-gereformeerde confessie- de Heidclbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels
22 Jansen, 1987 A, pp 28-34, I.e. op laatstgenoemde pagina Zie voor Van der Marck in Groningen ook: Lindeboom, 1947, pp 11-48; Van Deursen, 1970, pp. 52-54, over het gedwongen
vertrek: ibidem, pp 85-86; over de kwestie met ds Theodorus Brunsveld de Blau voorts- Van
der Meer, 1996, pp 127-131, 143-196.
23 Jansen, 1987 A, pp. 35-46.
24 Frederik (Friedrich) II de Grote (1712-1786), koning van Pruisen, was een verlicht vorst, voor
wie Van der Marck waardering koesterde. Over het Gymnasium Academicum te Lingen
(dat als een concurrent gold van het Steinfurtse Arnoldinum, waar Van der Marck na zijn
Deventer tijd zou doceren) bestaat vrij veel literatuur. Volstaan wordt hier met de vermelding van. Beestcrmóller, 1914.
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gense post had geholpen. Ditmaal nam het (door hem kritisch bejegende) Romeins recht een voorname plaats in zijn leeropdracht in. In tegenstelling tot zijn
post te Groningen doceerde hi) nu niet aan een universiteit, maar aan een illustre
school, vergelijkbaar met het Deventer Athenaeum. Promovendi kon de nieuw
benoemde hoogleraar niet hebben, wel onderhield hij veel relaties met de Nederlanden. Daar kwam ongeveer één derde deel van de Lingense studenten vandaan en daar ook woonde Joan Derk van der Capellen, met wie Van der Marck
in zijn Lingense jaren m contact kwam. Deze werd ook de bewerker van zijn
komst naar Deventer, medio 1783.25
Het laat zich raden, dat Lingen in de beleving van Van der Marck geen aantrekkelijke (eind)functie kon bieden. In vergelijking met de universiteit die hij
had verlaten betekende deze illustre school een degradatie en na de relatief grote
stad Groningen was het stille en afgelegen Lingen niet meer dan een dorp. Het
ontbrak er zelfs aan een boekhandel en een drukkerij, een gemis waarin Van der
Marck met enkele andere particulieren voorzag. Bovendien zouden een leerstoel
waarin hij minder gebonden was aan het Romeins recht en een omgeving waarin
hij geestverwanten kon treffen hem beter passen.
Van der Capellen 26 had in zijn 'Aan het Volk van Nederland' Van der Marck
vanuit de anonimiteit geprezen:
'( ) een braaf, doorecrlijk en doorkundig man, die de Academie te Groningen deed floreeren, boezemde zijne studenten denkbeelden en sentimenten van vrijheid in; sentimenten egter, die voor het Stadhouderlijk Huis, het welke Hij eenen diepen eerbied
toedroeg, niet alleen met gevaarlijk, maar zelfs zeer gunstig waren'.

Dan vervolgt de auteur met te stellen, dat het begrip 'vrijheid' voor de stadhouder niet acceptabel was, want die verwachtte dat hoogleraren voor hem (Willem
V) 'jonge slaaven' zou 'dresseren'. Daarom moest Van der Marck uit Groningen
verdwijnen. Omgekeerd zou Van der Marck waarderende woorden wijden aan
'de Vaderlandlievende Ridder' Van der Capellen. 28
De briefwisseling tussen Van der Marck in zijn Lingense tijd en Van der Capellen legt getuigenis af van hun regelmatig contact en wederzijdse waardering.
Zaken als de re-admissie tot de Staten en de afschaffing van de drostendiensten
kwamen ter sprake, waarbij de professor met name over laatstgenoemd onderwerp adviezen uitbracht. H e t moet voor Van der Capellen een genot zijn geweest, zich gesteund te weten door een begaafd jurist die in ruime kring groot
gezag genoot. 29

25
26
27
28
29

Lindeboom, 1947, pp. 102-131; Jansen, 1987 A, pp. 46-58
Zie § 5.2 1.
Van der Capellen, 1781, p. 46, Lindeboom, 1938 Α, ρ ii6
Van der Marck, 1783, p. VIII.
In 1779 publiceerde Van der Marck een betoog ten faveure van de zaak van Van der Capel
len; zie· Van der Marck, Rechtsgeleerd instructoir, 1779 Over de juridische positie van de
Burgerbaron correspondeerde Van der Marck met mr. J W. Racer, zie. Nationaal Archief,
Archief Van der Capellen, nr 146, brieven november 1779. Zie over de contacten tussen
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Toen Van der Capellens re-admissie te Lingen bekend werd, illumineerden de
meeste Studenten hun kamer en vond 's avonds een groot concert plaats. In de
zomer van hetzelfde jaar logeerde Van der Marck een week bij Van der Capellen
op diens buitengoed Appeltern. In dit vriendschappelijk klimaat is het gemakkelijk te begrijpen, dat Van der Capellen uitkeek naar een mogelijkheid, zijn in het
onaanzienlijke Lingen verstopte vriend een werkkring te bezorgen die deze niet
alleen meer voldoening zou bieden, maar die ook zou bijdragen aan het bevorderen van de Patriotse zaak.30 Een dergelijke mogelijkheid beproefde de Burgerbaron te Deventer: daar was een hogeschool gevestigd, met zijn correspondentievriend, de notoire Patriot A.F. Rückersfelder, als invloedrijk hoogleraar. Daar
was bovendien een hem welgezinde regering, die een stad bestuurde waarin het
Patriotse gedachtegoed veel aanhang had. Weliswaar stond de leerstoel in de
rechten niet vacant, maar wat zou tegen de benoeming van een tweede hoogleraar in die faculteit in te brengen zijn? De meente wees de weg daartoe aan door
de magistraat in overweging te geven dat het 'tot luister en bloei' van het
Athenaeum zou strekken wanneer nog 'een zeer capabele professor in de rechten' benoemd zou worden. Iedereen wist wel wie die 'zeer capabel professor' zou
zijn. Op 3 januari 1783 schreef Van der Capellen erover aan zijn geestverwant
Rückersfelder. Van der Marck 'telt wel klimmende jaren, maar is nog vol leeven
en kragten'. Hij zou veel studenten trekken (hetgeen voor een marginaal functionerende stedelijke hogeschool altijd welkom was). 'Zijne staatkundige begrippen zijn tans die der Natie.' Dan volgde de suggestie, van het Deventer Athenaeum een 'kweekschool van Patriotten' te maken, vooral wanneer Van der Marck
ook in het Nederlands colleges zou geven.' 1
Met een reeks argumenten prees Van der Capellen zijn kandidaat. Het
'voorbeeldenloos cordate Deventer' moest nu zijn kans grijpen, ondanks bezwaren zijdens de invloedrijke stadssecretaris mr. Gerhard Dumbar.' 2 De altijd voorzichtige Dumbar vond Joan Derk veelal te onstuimig; laatstgenoemde sprak over
de stadssecretaris als een wijze man, die echter wel een hoge dunk had van zichzelf. De benoeming van Van der Marck leidde tot een tijdelijke verwijdering tus-

30
31

32
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Van der Marck en Van der Capellen verder. Lindeboom, 1938 A, p. 117, met vermelding van
verdere literatuur, Jansen, 1987A, pp. 59-61. Zie voor de briefwisseling tussen hen beiden· De
Beaufort (ed.), 1879, b.v. pp. 347-348. Van der Marck had een lijst aangelegd met alle publicaties van en over Van der Capellen die voor hem relevant waren; ne. UB Leiden, BPL, nr
1157 Zie hetzelfde bestand en BPL, nr 1158 voor briefwisseling tussen beiden
Zie over het feest te Lingen. De Jong, 1921, p. 513; Te Brake, 1977, pp 40-41, over de logeerpartij De Beaufort (ed ), 1879, ρ. 476; over de verhouding tussen Van der Capellen en Van
der Marck: De Jong, 1921, pp. 518-523, over de politieke situatie te Deventer § 6 3 e ν
Zie over de benoeming van een nieuwe professor: SAD res. S&R 23 december 1782 Het
geven van colleges in de landstaal was een bijzondere (en ook modieuze) wens, omdat het
Latijn nog een monopolie als academische taal bezat Nederlandstalige colleges zouden ook
voor belangstellenden die geen classicus waren te volgen zijn Vgl ook· Loosjes 6, 1791, pp.
366-367, De Beaufort (ed.), 1879, pp 451, 489-493.
Zie § 6 2 2.

sen Van der Capellen en Dumbar, maar uiteindelijk heeft hun vriendschap daar
met blijvend onder geleden. 33
Van der Capellen kreeg inderdaad zijn zin. O p n maart 1783 plaatste de
schoolraad van het Athenaeum Van der Marck als eerste op de voordracht aan
de stadsregering voor de benoeming van een tweede gewoon juridisch hoogleraar.
De uitverkoren kandidaat was opgetogen. Weliswaar zou het traktement lager
zijn dan dat te Lingen, maar (en hier komt een motief ter sprake dat voor Van
der Marck wel heel veel moet hebben betekend): 'de triomf over mijne vijanden
is mij oneindig meer waard'. Bovendien kon misschien de oudste zoon Anton
Adriaan van der Marck later zijn vader in Deventer opvolgen. 3 4
De benoeming volgde op 31 maart 1783; het traktement van ƒ. 700,-- per jaar
moest worden opgebracht door de rentambten van het kapittel en de proosdij;
de stad vergoedde de verhuiskosten. Bovendien werd de nieuwe professor met
het grootburgerschap vereerd (al gold dat niet voor zijn kinderen). 3 5 Aan een be
vriende Patriot schreef Van der Marck:
'Wat ^egt ge daarvan, laaten de aristocraten ons zulke stappen eens nadoen, als ze dur
ven. UEd verkeert tans midden onder hen, ik bidde U breng hen toch aan het ver
stand, dat al hun poogen vrugteloos geweest is, omdat zij zig niet door het volk hebben
laten ondersteunen.' 3

33
34

35

36

Van Doorninck, 1874, pp. 307-314, Van der Pot, 1958, pp. 134-135; Mccking, 1985, pp 169170, Jansen, 1987A, pp. 61-65, ^ a n Wijnen, 1989, p. 93.
Citaat uit een brief van K.A. van der Marck aan J.D. van der Capellen (I.ingen, 13 maart
1783), als onderdeel van een grotere reeks brieven, in· Nationaal Archief, Archief Van der
Capellen, nr. 52 De benoeming is te vinden in. SAD Acta des Schoolraadts binnen Deven
ter, π maart 1783, Woeldcrink, 1979, ρ li, nr 2 Zie ook het artikel 'Bnev van Groninganus
Secundus over de denkwyze zyner Landgenootcn weegens de veroordeling en het herstel van
den Hoogleraar mr F.A van der Marck', in: De Politieke Kruyer, dl. 1, 43 (1783) pp 515-517
Vgl Hardenbroek IV, 1915, p. 399 Zie inzake de opvolging· Van der Marck, 1783, p. 60; De
Beaufort (cd), 1879, pp 476, 482-485, 488-489, 503, 544, Lindeboom, 1938 A, pp 120-123
Van de verhoopte opvolging is later geen sprake meer Zie over Anton Adriaan ook § 7 3.
Het niet toekennen van het grootburgerschap aan zijn kinderen, met name aan zijn drie
zoons, zat Van der Marck bi|zonder hoog. In een brief (Lingen, 4 april 1783) ter gelegenheid
van zi|n benoeming, aan stadssecretaris mr A.H. Cramer, sprak hi| de wens uit, dat de magi
straat het uitsluiten van de kinderen van de aanbieding van het grootburgerschap na de ver
huizing van het gezin naar Deventer zou zijn vergeten, zie: UB Leiden, BPL nr. 1158. Stuk
ken over dit onderwerp zijn voorts aanwezig in: Ibidem, nr. 1157I. In zijn rapportage over de
grieven van de burgerij tegen het regeringsbestcl (6 januari 1786) zou Van der Marck dit
punt opnieuw aan de orde stellen zie § 7.2. Zie voorts: Lindeboom, 1938 Λ, ρ 123. BIJ het
schenken van het grootburgerrecht gold geen vaste regel aangaande het al dan niet mede
toekennen van dat recht aan kinderen. In de benoemingsbrief schreef de Deventer magi
straat over de 'geleerdheid en bekwaamheid' van de professor, met over diens politieke ge
zindheid, zie: SAD Rep I, nr. 24E, brief van 31 maart 1783.
Brieven van J.D van Capellen, 1907, p. 261. Zie over het traktement SAD res S&R 31 maart
1783. Zoals gebruikelijk moesten de geseculariseerde kerkelijke fondsen voorzien in onver
wachte stedelijke uitgaven. Vgl. Circulaire missive (...), 1783, passim; NNJ 1783, pp 662,
1266, 1644. Zie over de verhuiskosten. SAD res. S&R 26 januari 1784. Van der Marck pro
beerde via de meente alsnog het grootburgerschap te verwerven voor zijn zonen. Zie: SAD
Rep. II, nr. 128, pp. 168-170. De meente besloot echter, dat de benoeming duidelijk was over
het beperken van het grootburgerschap alleen tot de benoemde zelf: SAD res gezworen
gemeente, 8 februari 1785, te vinden t.a.p., p. 170. Zie ook. Lindeboom, 1938A, p. 123

325

O p J augustus 1783 kwam Van der Marck in zijn nieuwe standplaats aan. Hij ves
tigde zich aan de G r o t e Poot. H e t was juist in de tijd dat de regering de stadhou
der belet had zijn approbatierecht uit te oefenen en dat het vrijkorps was opge
richt. 3 7 O p 12 september werd de benoemde hoogleraar in de senaat verwelkomd
en op de 25*'° van die maand hield hij zijn inaugurele rede 'Over de Liefde tot het
Vaderland'. 3 8 H e t werd een onversneden pleidooi voor de Patriottenbeweging,
volkssoevereiniteit en grondrechten, een even duidelijk als rustig stuk.
In zijn voorwoord bij de Nederlandstalige gedrukte versie van zijn rede be
gon de spreker de 'Goedgunstigen Lezer' te trakteren op een lofrede op de Pa
triottenbeweging:
'Er is geene deugd, met betrekking tot den genen die ze ocffent, edeler, noch met op
zicht op anderen voortreffelijker, noch Gode zelven aangenaamcr, dan die welke men
met den naam van Patriotismus bestempelt. Hi) toch, die met deeze deugd begaafd is,
weet door grootmoedigheid het algemeene boven zijn bijzonder belang te stellen, door
altoos meer het geheel dan een zeker deel van het zelve in 't oog te houden, en dus
zoekt hij het heil van de moesten, of, waare dit mogelijk, van allen bij elke gelegenheid
te vermeerderen. Met een woord, hij stelt zijn' lust in het geluk van 't gantsche
menschdom - Deeze menschlievendheid, dat is, de liefde van den wijren, is de hoogste
deugd, de bestuurster van den burgerstaat, waar door regenten in 't geluk der burgeren
hun vermaak stellen , 1 9
De professor had het thema van zijn rede gekozen 'daar ik van de hooge Begun
stigers en Vrienden van het Patriotismus te Deventer beroepen was'. 4 0 Dat van
een politieke benoeming sprake was geweest, m o c h t in het openbaar worden
gezegd en gedrukt. Via auteurs, die te dezen een gidsfunctie vervulden als Ri
chard Price, 4 ' J o h n Locke 4 2 en Hugo de Groot, 4 1 kwam de spreker terecht bij de
vrijheid van drukpers, die van godsdienst en van koophandel. Zijn ontvankelijk
heid voor de idee van de mensenrechten was mede gewekt door het theoretisch
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In het straathoek van de Assenstraat (SAD RA nr. uif, Liber VIII), waar de eigenaren van
de panden aan onder meer de Grote Poot staan vermeld, komt Van der Marck niet voor, in
het register van renuntiatien evenmin, zodat hij waarschijnlijk in een huurhuis zal hebben
gewoond. Zie SAD res S&R 18 augustus 1783 inzake de oratie van Van der Marck, res S&R
26 september 1783 inzake de aanvang van het traktement, res S&R 21 oktober 1783 inzake
het drukken van de oratie en res S&R 23 juli 1784 inzake verhoging van het traktement
Woeldermk, 1979, nr 24; Van der Marck, Oratio de amore erga patriam (...) 1783, vertaald.
Redevoering (...) over den waaren aard van het zogenaamde Patriotismus, 1783 Een uitvoeri
ge bespreking van deze rede in 'Boekzaal der geleerde wacreld', 143 (juli 1786), pp 11-20. De
nieuw benoemde hoogleraar zond zijn rede onder meer aan erfstadhouder Willem V (van
wie geen reactie bekend is), aan de Pruisische koning Frederik II de Grote (die hem te Lmgen had benoemd en hem een vriendelijke ontvangstbevestiging zond, waarin hij zich ook
een Patriot noemde), alsmede aan diens troonopvolger en neef, crfprins Fredenk Willem II
(die ook een vriendelijk briefje naar Deventer zond). Zie: UB Leiden, BPL nr 1158.
Van der Marck, 1783, pp I-II.
Ibidem, ρ III
Zie §3.2.8.
Zie § 3 2.5.
Van der Marck, 1783, pp. Vili, Χ, 5

gerichte werk van Duitstalige auteurs als Pufendorf en Wolff. 44 De stemhebbende steden, zoals de hoofdsteden van Overijssel, kwalificeerde hij als 'Republieken'. 45 Theologische kwesties, die hem te Groningen problemen hadden gegeven, stelde de spreker niet aan de orde. 46 Voor Van der Marck was het vaderland
niet het land van geboorte of afstamming, maar dat wat men zich vrijwillig had
verkozen door zich te voegen bij een burgermaatschappij. In het algemeen is de
hele wereld ons vaderland, dat gebiedt de natuurwet, aldus de orerende nieuwe
hoogleraar. 47 Gedurende zijn bijna vijfjarig verblijf te Deventer zou deze rede de
enige wetenschappelijke publicatie van Van der Marck blijven.
De komst van Van der Marck naar Deventer inspireerde enkele poëten.
Drie van hen zagen hun verzen afgedrukt in 'De Politieke Kruyer'. Drie anderen
mochten publiceren achter de Nederlandstalige uitgave van de inaugurele rede
van hun idool. Zo heette het in een anonieme 'Gelukwensching':
'Zou myn hoogleeraar nu, voor 't oog der dwinglandij,
ook op het onrecht niet, met glorie, zegevieren?
Ja, braavc Van der Marck, wicn mi|ne pen bedoelt,
mijn vriend en leeraar, denk, hoc 't hart mi) sloeg van vreugde,
wat dankbaarheid aan God wierd in mijn ziel gevoeld,
toen mij die blijde maar', zo lang gebecn, verheugde' (..) ' 4

De in de hele Republiek bekende Patriotse advocaat en publicist J.C. Hespe
dichtte onder meer:
'Mijn zangster wil dit uur een krans van lauw'ren vlechten,
en met een 'blijde hand dien om uw schedel hechten,
brave Van der Marck' Die, 's dwing'lands wrok ten spijt,
door Deventer hersteld en thans gehuldigd zijt
door Deventer, dat tuk op vrijheid en haar' wetten,
het eerst de kneevlaarij der drosten dorst beletten,
een ed'len Derk herriep, onwettig uitgezet,
en uit het slafsch gareel de landliên heeft gered (...) '^
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Ibidem, pp. 11-22, 31, 49. Zie over Pufendorf § 3.2.1, over Wolff § 3.2.2. over hun betekenis
voorgeleerden als Van der Marck § 3.4 en Jansen, 1987Λ, pp. 99, 101-102. Met de praktische
uitwerking van de mensenrechten zou de hoogleraar in Deventer nog indringend worden
geconfronteerd.
Van der Marck, 1783, ρ 42.
Redevoering van F.A van der Marck, 1783. Zie-Jansen, I987A, p. 72. Typerend voor Van der
Marck was, dat hij zijn rede zowel m het Latijn als in het Nederlands publiceerde; SAD res
S&R 21 oktober 1783; Van der Heijden, 1947, pp 12-13. 'Vaderland' behoort tot de termen
waarvan de betekenis veelvuldig is veranderd. Zie hierover: Van Sas (red.), 1999, in het bij
zonder de bijdrage van Van Sas zelf. 'De vaderlandse imperatief. Begripsverandering en poli
tieke conjunctuur, 1763-1813', op pp. 275-308
Ibidem, pp., π, 17-21.
Gelukwensching, 1783, ρ 66.
Hespe, 1783, ρ 68.
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J. Voorman (mogelijk een pseudoniem) tenslotte schreef:
'Deventer, welks achtbre braaven pal staan voor mijn naam en zaak,
wilde U in Uw roem herstellen, trots 't gewoel der dolle wraak '
Groningen, door nijd ontsteeken, sloot voor U de school-portaal
Deventer, LO deugd erkennend'1 opent U gelcerdheids-zaal.
welk een wcntling' ( ).

Ook in de volgende jaren hield Van der Marck zich buiten de twisten van de
godgeleerden. Van der Capellen had hem dat geadviseerd om zijn positie in Deventer niet ter discussie te stellen.1"1 Binnen het Athenaeum wist Van der Marck
eveneens een aangename verstandhouding te bewaren. Met zijn collega proximus
kon hij het goed vinden, hoewel moet worden aangenomen, dat deze een deel
van zijn leeropdracht aan zijn nieuwe ambtgenoot had moeten afstaan. Van der
Marck stelde in zijn oratie dat hij was geroepen om te Onderwijzen in de Natuurlijke en Burgerlijke, algemeene en bijzondere, Vaderlandsche en Romeinsche
Rechten'. Waarschijnlijk nam het 'ius civile' een aanzienlijk deel van zijn takenpakket in.52 Voor een goede verstandhouding tussen de beide hoogleraren was
het van belang, dat ook Driessen het Patriots gedachtegoed deelde, al trad hij
daarbij niet bijzonder op de voorgrond. Met Van der Capellen stond Driessen in
briefwisselmg over methoden tot democratisering van het regeringsbestel door
adresbewegingen en het introduceren van een burgercomité. 53
In Van der Marcks tijd verschansten sommige hoogleraren zich binnen de
veilige beslotenheid van hun onderwijsinstelling, hun huiselijke studeerkamer en
het gebruik van hun geliefde Latijn. Een dergelijke houding was Van der Marck

50
51
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Voorman, 1783, p. 72
De Beaufort (ed.), 1879, ρ 580 'De godsdienstige vrijheid is een punt dat hij nooit moet
aanroeren met mond noch pen. Hij bcpaale zich alleen tot de burgerlijke.' Vgl. ook Van der
Heijden, 1947, ρ 25.
F.A van der Marck heeft in de Deventer archieven weinig sporen nagelaten. Veel meer
stukken zijn te vinden in· UB Leiden, BPL nr 1158, verzameling van stukken betreffende de
levensgeschiedenis van Van der Marck De aangehaalde resolutie van de Schoolraad van n
maart 1783 vermeldde de naam van Van der Marck als eerste op een voordracht van acht
iersoncn 'ter beroeping van een tweeden Professor in de Rechten' zonder specificatie van
eeropdracht /.ie: woeldermk, 1979, ρ ii, nr. 23 De eveneens aangehaalde besluiten tot
benoeming en honorering vermeldden evenmin een leeropdracht als de resolutie van S&R
van 18 augustus 1783 ter bepaling van het tijdstip van de inaugurele rede door Van der Marck
(zie ook Woeldermk, 1979, p. 12, nr. 25) en de gedrukte aankondiging van die oratie (zie:
Woeldermk, 1979, p. 15, nr. 41) De tekst van de oratie geeft wel enige informatie. Zie: van
der Marck, 1783, pp. 54, 61. In een 'Gclukwensching' is sprake van 'de Natuurlykc en Burgerlyke Rechten' (zie lijst gedrukte bronnen). Ook de aankondiging van de rede die Driessen
op 21 november 1776 had uitgesproken had overigens geen specificatie van diens leerop
dracht in de rechten bevat (zie hetzelfde nummer). Zie voorts. Van Dijk e.a. (red ), 1984, ρ
149, n r 148; Jansen, 1987Λ, p. 64. Over Van der Marck te Deventer Lindeboom, 1938; idem,
1947, pp. 132-149 In de staten van de halfjaarlijks te geven colleges (1743-1871) in het archief
van het Athenaeum is een lacune tussen het tweede semester van 1782 en het tweede semes
ter van 1789, zodat de ambtsperiode van Van der Marck (1783-1787) daarin ontbreekt. Zie.
Woeldermk, 1979, ρ 14, nr 39. In de tijd van Van der Marck had het natuurrecht zich een
vaste plaats verworven in het lesprogramma van de universiteiten in de Nederlanden: zie
Jansen, 1987A, pp. 88-89.

f
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Zie b v. De Beaufort (ed.), 1879, pp 430-442; Wertheim, 1981, pp. 34-35

echter vreemd. Vanaf 1784 gaf hij openbare lessen (al maakten deze geen deel uit
van het reguliere wetenschappelijke onderwijs) in de Nederlandse taal 'in het
recht des menschdoms' en het staatsrecht op het uitgesproken 'verlangen der
braave Burgerij'. Hij verzorgde die lessen 'met een singulier genoegen', maar zoals
hij zelfverklaarde, zeker niet om het volk op te ruien. Een jaar later volgde een
tweede reeks openbare colleges voor de burgerij. Op 11 oktober 1785 schreef Van
der Marck aan Robert Jasper van der Capellen dat al 98 personen, waaronder vijf
predikanten, hadden ingetekend op zijn voordrachten
'over Neerlands Staatswezen', Vullende het getal mijner toehoorders dees naar alle apparcntie verre over de honderd beloopen, 't welk een zeldzaam verschijnsel in onze Republiek is en veel speculatie zal baaren, vooral in onze tegenwoordige kritieke tijden.'5'*

Joan Derk van der Capellen had zijn protégé te Deventer mede aanbevolen omdat het Athenaeum dankzij deze veel nieuwe studenten zou trekken. Van een
toename van het (geringe) aantal ingeschrevenen gaf het album studiosorum echter geen blijk. Wel maakte Van der Marck deel uit van een intellectuele kring
van gelijkgestemden in en rond het Athenaeum. Voor deze kring fungeerde hij
bovendien als contactman met Van der Capellen, maar laatstgenoemde overleed
al in 1784. De 'kweekschoolfunctie' van het Athenaeum voor de Patriottenbeweging was dan ook beperkt en mede te danken aan de vormende invloed buiten de
collegezaal van Simon de Vries55 op zijn kring van jonge studentenvrienden. 56
Het bescheiden studentental van het Deventer Athenaeum was mede te wijten aan het feit, dat deze instelling geen universiteit was. H e t behoeft geen verwondering te wekken, dat de ambitieuze Van der Marck plannen maakte om
daarin verandering te brengen. Hij werkte de volgende opzet uit. H e t getal der
professoren moest vermeerderd worden. De promotiekosten moesten laag gehouden worden. De juridische faculteit moest als de belangrijkste beschouwd
worden, omdat die de meeste vermogende studenten zou trekken. De titel bij
rechten bleef luiden 'doctor utriusque iuris', maar de inhoud werd anders dan bij
de bestaande universiteiten. Met elk van beide rechten werd bedoeld het goddelijk en het menselijk recht. Het goddelijk recht diende uitgesplitst te worden in
54

55
56

RAG, collectie Van der Capellen, nr 528, brieven van F.A van der Marck aan RJ. van der
Capellen, eerste brief, van 11 oktober 1785 Zie inzake de openbare lessen: Lindeboom, 1947,
p. 141 Het citaat over de 'braave Burgerij' komt uit: Van der Marck, 1796, p. 50 Zie voor
net gebruik van de Nederlandse taal in het wetenschappelijk onderwijs ook· Van Dcurscn,
1970, pp. 79-80, waaruit blijkt, dat J de Rhoer in Groningen soms in het Nederlands doceerde, ondanks tegenstand van curatoren.
Zie § 6 2 1
Zie over het aantal ingeschrevenen: Van Slee, 1916, bijlage Album Studiosorum 1630-1872
met afzonderlijk toegevoegd register In het jaar 1783 schreven zich elf studenten in, waarvan één vóór de komst van de nieuwe hoogleraar en drie die zijn zonen waren In 1784 volgden acht jongens, in 1785 zes, in 1786 vijf en in 1787 drie. Onder hen bevonden zich een jonge
Van der Capellen ('Nobilis Gelrus"), H.W van Marie uit een opkomende Deventer familie,
AJ. Kronenberg uit een opkomend geslacht uit Dalfsen (spoedig te Deventer gevestigd) en
jongens uit bekende Deventer families. Van Suchtelen, Dumbar, Ribbius, Van Marckel
Bouwer en Jordens Niet al deze gasten studeerden noodzakelijkerwijs rechten Zie Van Slee
a.v Zie over Simon de Vries en zijn kring § 6.2.2.
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het natuurrecht en volkerenrecht. Onder het menselijk recht moest het vaderlands en het Romeins recht worden begrepen. H e t vaderlands recht kon weer
opgesplitst worden in het privaat- en het publiekrecht, de juridische faculteit zou
de volgende professoraten kennen: i) ius naturae, ius gentium, Notitia rerum
publicarum Europearum & Politica, 2) Historia iuris, Instituten en Pandecten, 3)
ius patrium privatum, ius publicum Belgicum en ius feudale. Van der Marck rekende op veel extra inkomsten voor de stad.' 7 H e t plan is nooit ten uitvoer gebracht. In Van der Marcks papieren bevindt zich een vergelijkbaar plan voor een
academie te Burgsteinfurt, de plaats waar hij na zijn Deventer professoraat werkzaam was. Of dit plan van zijn hand is, is onbekend. 58
Hoewel Van der Marck zich niet profileerde als een militant Patnot en zich
gematigd opstelde, plaatste hij zich evenmin buiten de politieke controversen
van zijn tijd. Dat zou niet in zijn aard hebben gelegen. Hij maakte deel uit van de
gecommitteerden uit de burgerij en de keurnoten der gilden en begin-1787 stond
hij aan het hoofd van de burgercommissie.' 9 Deze politieke functies waren voor
de stad van meer belang dan zijn inbreng in de beoefening van de rechtswetenschap. W e l trok hij veel aandacht en oefende hij invloed uit op anderen, maar
blijvende betekenis voor de ontwikkeling van het rationalistische natuurrecht
heeft Van der Marck nauwelijks gehad. Daarvoor was voorlopig de positie van
het natuurrecht te zwak en die van het Romeins recht te sterk. 60

6.2

Invloedrijke verbreiders van verlichte ideeën over recht en
staat in Deventer 6 '

6.2.1

Simon de Vries

Eén van de leidende geesten van de Patriotten te Deventer was niet te vinden
waar men hem zou verwachten. Niet in het stadhuis of het gebouw van het
Athenaeum vertoefde Simon de Vries (plm. 1723-1793), niet in het centrum van
de politiek of de wetenschap. Als doopsgezinde hield hij zich op de achtergrond.
Simons vader Sake de Vries was uit Friesland (vandaar ongetwijfeld de familienaam) naar Deventer gekomen, waar hij zich als bierbrouwer een aanzienlijk
vermogen had verworven. Op jeugdige leeftijd trad Simon al toe tot de familiefirma, maar in de praktijk had dat niet veel te betekenen. In plaats van bier te
57
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59

60
61

330

UB Leiden, BPL, nr 1157, Plan tot oprichting van een academie in Deventer. Vgl Fnjhoff,
1982, pp. 45, 52; Jansen, 1987A, pp 66, 309, nt. 312.
UB Leiden, BPL, nr 1157 II, pp 153-169. Vgl Feenstra, 1991, ρ 38.
Over de politieke rol van Van der Marck in Deventer- Lindeboom, 1947, pp. 146-149, Te
Brake, 1977, pp 127-128 Van der Marck was ook lid van de kerkenraad van de Waalse ge
meente. Formeel was dit een met-politieke functie, maar deze kerkenraad was wel een tref
punt van Patriotten en kreeg dan ook collectief ontslag na de omwenteling van 20 septem
ber 1787 (SAD res. S&R 15 januari 1788) Zie hierover § 8.1
Van den Bergh, 1994, ρ 78.
Deze intellectuelen zijn, voor zover ze aan het Athenaeum Illustre waren verbonden, be
sproken in § 6 1

brouwen en te verkopen bezocht hij de Latijnse school te Deventer en publiceerde hij op zestienjarige leeftijd een toneelstuk onder de titel: 'De bedrogen
Liefde of de Slavin in Mevrouws Ledikant'. Aansluitend studeerde De Vries theologie te Deventer, vanaf 1739 te Utrecht. In laatstgenoemde stad promoveerde
hij in 1744 en publiceerde hij in 1745 een verhandeling over de ascetische leer
(priscillianisme) van de Spaanse godsdienstige ijveraar Priscillianus (4 dc eeuw).62
Aansluitend studeerde hij letteren in Leiden en wijsbegeerte te Oxford. In
laatstgenoemde stad leerde Simon de geschriften kennen van auteurs als Locke, 6 '
Hume, Priestley 64 en Price 65 . Deze auteurs maakten grote indruk op hem en
vormden de jonge bierbrouwerzoon tot een vurig democraat. 66
Teruggekeerd te Deventer deed hij de brouwerij van de hand, zette hij een
groothandel op (denkelijk een door hem rendabel geachte investering van zijn
kapitaal), 67 maar ontplooide hij zich vooral als historicus. Boeken publiceerde hij
niet, wel bijdragen aan periodieken (zoals de maandbladen Den Rhapsodist en
Den Denker) en verzamelwerken, onder meer over de antieke Perzen en Egyptenaren: uitingen van ongewone wetenschappelijke belangstelling, maar ook van
modern denken (omdat hij religiositeit in de Oudheid ruimer zag dan die van het
Oude Testament en het Joodse volk alleen). Vervolgens gaf De Vries gedichten
uit, zoals 'Lyck-dicht over het Over-Lyden van den eerweerden, Godtzaligcn,
seer voor-sichtigen Jacob Wils, in syn leven ouderlingh der gemeynte Cristi'.
Ook vertaalde hij Engelstalige literaire en zedenkundige uitgaven, zoals de in zijn
tijd bijzonder populaire roman 'The Vicar of Wakefield' (1768) van de onder invloed van Rousseau 68 staande Olivier Goldsmith. Bekend werd verder zijn vertaling van 'De wijsgerige landman of leven van Jacob Goijer, een landbouwer en
wijsgeer te Wermetschweil nabij Zürich' (1767), oorspronkelijk van Hans Georg
Hirzel. In die tijd kwamen te Deventer ook verschillende andere vertalingen van
Engelstalige publicaties uit. Naar het schijnt waren deze onder Simons toezicht
vervaardigd. In zijn woning in de Polstraat 69 beschikte hij over een ruime bibliotheek, die rijk was voorzien van werken over vaderlandse geschiedenis, van uitga62
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Ketner, 1886, kol 144. De dissertatie handelde over de oorsprong en de voortgang van de
christelijke godsdienst in het oude Pcrzie en was van kerkhistorische aard ('Dissertano histonco-ccclesiastica de ungine et Progressi] Religioms Chnstianac in veten Pcrsarum regno'). Aan het slot van het proefschrift waren enkele lofdichten opgenomen van Simons
vrienden Ρ Schagen rijmde: 'Manmoedig Jongeling, en wordt nooit blokkensmoê Beklim
de stelle kruin der Wyshcit, hoe verheven ( )'. 'Blokkensmoê' zou de jonge Simon niet worden. Vgl. Paardekooper, 1995, ρ 124, die er echter ten onrechte vanuit gaat, dat De Vries'
verhandeling over het priscillianisme (1745) eveneens een academisch proefschrift was Uit
het zojuist aangehaalde Albus Studiosorum van F Kctncr blijkt dat echter niet het geval te
zijn 'Dissertatio' kan namelijk ook gewoon 'verhandeling' betekenen en dat was de studie
uit 1745 dan ook.
Zie § 3.2.5.
Zie § 3.2.9.
Zie § 3.2.8.
Zandstra, 1984, p. 35.
Simon de Vries trad op als geldschieter voor particulieren, zie bv SAD RA memorienbock,
nr. I24r (ongepagineerd), dd. 7 juni 1784
Zie § 3.2.4.
Nu Polstraat 7, een kantoor van de gemeente Deventer.
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ven van eigentijdse buitenlandse schrijvers en van periodieken. T o t zijn correspondentievrienden behoorde Jean Henri van Swinden (1746-1823), die na een
hoogleraarschap te Franeker vanaf 1785 wis-, natuur- en sterrenkunde doceerde
aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Van Swinden, een man van het beschavingsideaal en de genootschappelijkheid van zijn tijd, legde de nadruk op het
maatschappelijk nut van de natuurwetenschappelijke studie. Zijn praktische inslag bleek onder meer uit de leiding die hij gaf aan de eerste Amsterdamse
volkstelling en aan een groot project over de volksgezondheid in die stad.70
De Vries koesterde vrijzinnige, door het rationalisme gekleurde denkbeelden. Deze verspreidde hij in de enige nevenfunctie die van hem bekend is: die
van secretaris van de in 1777 te Deventer gestichte 'Oeconomische Tak' (van de
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de latere Maatschappij voor
Handel en Nijverheid departement Deventer). 7 ' H e t was één van de genootschappen waarin Patriotsgezinden elkaar ontmoetten en hun denkbeelden uitwerkten. Zijn studies stonden in het teken van zijn Patriotse denkbeelden, waartoe hij door zijn religieuze overtuiging en vrijzinnigheid als het ware was voorbestemd. Zijn kennis van de Engelse taal was in zijn tijd bijzonder (hetgeen ook
gold voor mannen als Van der Capellen, Dumbar en Schimmelpenninck).' 2 Deze
kennis bood hem toegang tot in zijn tijd in de Nederlanden minder bekende Engelstalige politieke literatuur, die hij door vertaling ook voor anderen ontsloot.
Op deze wijze stimuleerde De Vries bij Deventer studiosi de belangstelling voor
de politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten.
Simon de Vries hield zijn kennis niet voor zich. Hij ontpopte zich als gids
voor jongemannen die een wetenschappelijke en maatschappelijke belangstelling
hadden en vormde met hen een kring voor studie en gedachtewisseling. Tot die
kring behoorden figuren als Augustijn Gerhard Besier (de latere gemeensman,
die Priestley vertaalde en samen met Dumbar over de rechtsgeschiedenis van
Almelo schreef), Herman Joan Jordens (zoon van de Patriotse burgemeester
Gerhard David Jordens en zelf later stadssecretaris en griffier van de rechtbank
te Deventer), Rutger Jan Schimmelpenninck (later diplomaat, raadpensionaris
van de Bataafse Republiek, senator en al genoemd als belangrijk theoreticus van
de Patriottenbeweging) 73 en Gerhard Dumbar de jongere. Deze jongemannen
ontvingen met anderen, naast hun studie aan het Athenaeum, van De Vries een
aanvullende vorming in culturele en politieke zin, die werd gekleurd door de
twintig jaar lange vriendschap van hun mentor met Joan Derk van der Capellen. 74
Ook na 1787 liet Simon van zich spreken. 75
70
71

72
73
74
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Thcunisscn, 2000, pp. 24-25
Egtc Stukken, 1783, pp 8-9 Zie voor de 'Oeconomische Tak': Bierens de I laan, (Oeconomische Tak), 1952, idem, I lollaiulbchc Maatschappi], 1952, pp 160-176, verder hfdst 8, alsmede.
Leeb, 1973, ρ io6 en voor een vergelijking met de situatie te Zwolle: Streng, 1997, pp. 297298.
Zie resp §§ ί 2.1, 6 2.2 en 4.2.2.
Schimmelpenninck, 1845, p. 7.
Zie over Simon de Vries voorts. Inleiding, hfdst 1, §§ 2 4,4 2, 4.3 en §§ 8 1-8.3, alsmede
NNRW I, kol 1527-1528; Van Fxk en Bosscha, 1830, p. 75; Molhuyscn, 1852, pp. 259-260,

6.2.2

Gerhard Dumbar (de 'jongere^

Al vroeg in de 18 eeuw viel een opleving te signaleren van de belangstelling voor
lokale en regionale geschiedenis en recht. Het publiceren van stadsbeschrijvingen, met veelal daarin opgenomen oude rechtsbronnen, vormde voor deze belangstelling een indicatie. 76 Zo gaven H.F. van Heussen en H. van Rijn in 1725
hun O u d h e d e n en Gestichten van het bisdom van Deventer' uit en Gerhard.
Dumbar (de oudere) in 1732 het eerste deel van 'Het Kerkelyk en Wereltlyk Deventer'. 77 In beide werken zijn tal van archiefstukken gepubliceerd, waaronder
inmiddels verdwenen oorkonden. Daarmee zijn deze uitgaven ten dele aan te
merken als bronnenpublicaties. Dumbar gaf in zijn genoemde werk ook het
(tweede) stadrecht van i486 uit. 78 Meer dan tevoren koesterden leden van de
stadsregering in de 18 c eeuw belangstelling voor de juridische basis van hun arbeid. Dat bracht sommigen van hen tot het samenstellen van uitvoerige registers
op de resolutiën van schepenen en raad en op de concordaten die dat college met
de gezworen gemeente sloot. 79 Daarbij kwamen de toenemende omvang van de
massa stedelijke resoluties en verordeningen (de groeiende regeldichtheid), alsmede het feit dat verhoudingsgewijs meer juristen in de stedelijke regering zaten
dan in de 17 L eeuw.
Interesse binnen de regering was echter nog iets anders dan openbaarheid.
Niet voor niets heette de archiefbewaarplaats van de Deventer stadsregering de
'secreetkamer' en was deze slechts bereikbaar via een deur in het goed bewaakte
werkvertrek van de cameraar, de 'Nieuwe Kamer'. Het stadsarchief stond volledig onder controle van de leden van de regering. Op de stedelijke privileges waren deze heren trots: ze bepaalden de eigen positie van Deventer tegenover de
rest van de wereld en die positie was geen geringe, zo meenden de regenten. De
privileges verdienden daarom wel publiciteit. Dat gold ook voor die keuren, ordonnanties en anders genaamde proeven van stedelijke regelgeving waaraan de

75
76
77

78
79

Van Doorninck, 1872, passim; Houtk en Dixon, 1898, ρ loy; I.ugard, 'De zingende stad', pp
91-102, De Vries, 1979, pp. 37-39, Franken, 1984, pp 211, 213; Mecking, 1985, ρ i68; Radema
ker, 1988, pp 75,102, 122, 126, 129, 132, Van Wijnen, 1989, ρ 92; Klein, 1995, PP 7982,
Streng, 2001, p. 29. Vermeldingen van De Vries in de briefwisseling van Van der Capellen
staan in. De Beaufort (cd.), 1879, pp. 485, 580.
Zie §§ 8.1 en 8.2.
Kloek-Mijnhardt, 2001, pp. 149-150
Van Heussen en Van Rijn, 1725, resp. Dumbar, 1732 Eerstgenoemd werk werd aanvankelijk
door II F. van Heussen in het Latijn samengesteld Η van Rijn vertaalde het in het Neder
lands. De eerste druk verscheen anoniem te Leiden; herdrukken volgden. Het boek was ge
schreven vanuit een voor katholieken sympathiek perspectief
Dumbar, 1732, pp. 154-174 (SAD ΜΛ, nr 133); zie hfdst 1
Zie SAD Rep. I, nr. 9, Alfabetische index op de registers van resolutiën en publication van
het stedelijk bestuur, 1640-1700 (door Η W. Dumbar); ibidem, nr. 10, hetzelfde 1700-1759
(door G.GJ. van Suchtelen) (3 delen); ibidem, nr 11, Alfabetische indices op de registers van
resolution van het stedelijk bestuur, 1759-1779, 1780-1787 en 1787-1795; ibidem, nr 12, Alfabe
tische index op de registers van concordaten, 1640-1769 (door Η W Dumbar), ibidem, nr. 13,
hetzelfde 1751-1789 (door Λ. van Suchtelen); ibidem, nr. 14, Alfabetische indices op de regis
ters van concordaten 1640-1769 en op de resolutiën 1640-1700 (door H.W Dumbar); SAD
Rep II, nr. 126, Alfabetische index op het register van concordaten 1538-1782; ibidem, nr. 127,
Alfabetische index op het register van concordaten 1586-1705
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stedelijke regering de naleving van groot belang achtte, waaronder het stadrecht.
IJverige leden van de regering en rechtsgeleerden lieten hun gedrukte editie van
dat laatste doorschieten met blanco bladen om er aantekeningen in te kunnen
maken, met name betreffende latere aanvullingen en wijzigingen van het stadrecht en inzake jurisprudentie.
W i e denkt aan Patriotsgezinden te Deventer, is geneigd deze allereerst onder de regeringsleden te zoeken. 80 In het burgemeestersgestoelte ten stadhuize
zaten twee van hen, leden van de familie Jordens: dr. Gerhard David Jordens
(1734-1803) en mr. Coenraad Alexander Jordens (1749-1807).81 Met name eerstgenoemde was wel een Patriot met invloed in de magistraat, maar nauwelijks daarbuiten. Bovendien was hij een genuanceerd denkend man, die in een brief op 2
mei 1775 schreef: 'Mijne voorouders zijn altoos door het Huis van Oranje zeer
begunstigd geworden, ik heb van hen geleerd nooit ondankbaar te zijn'. Lid van
de magistraat was ook mr. Augustijn Gerhard Besier (1756-1829). Zijn invloed als
Patriots politicus en advocaat reikte ver, maar op het kussen in de raadzaal zat
hij slechts van Petri 1787 tot de omwenteling van 20 september van dat jaar. 2
De echte leider van de Deventer Patriotten zat evenzeer in de raadzaal, echter niet in het burgemeestersgestoelte, maar aan een tafeltje en meer nog in de
secretarie. Hij behoorde in de functie van Oudste secretaris' de stadsregering in
alle zaken aangaande het bestuur van stad, gewest en Unie van deskundige adviezen te voorzien. De secretaris diende zich daarom diepgaand bezig te houden
met vragen die het openbare leven van zijn tijd beroerden. Aan dergelijke vragen
ontbrak het niet. Door die juridische adviesfunctie vervulde hij een rol die te
vergelijken was met die van de pensionarissen in de Hollandse steden, een rol die

80
81

Zie bijlage 3.
De familie Jordens behoorde tot de kern van het Deventer regentenpatriuaat De familie
kwam al in de tweede helft van de 15 c eeuw te Deventer voor en haar leden hadden daar in
de periode 1646-1787 onafgebroken zitting in de regering. Zie- Ilogenstijn, 2002, pp 13-23
Dr. Gerhard David en mr Coenraad Alexander waren (althans in de mannelijke linie) achter-achter-achterneven Eerstgenoemde was mede gecommitteerde ter Statenvergadering
van Overijssel en zou in de Bataafse tijd lid en voorzitter worden van de Eerste en de Tweede Nationale Vergadering en lid van het Hoog Nationaal Gerechtshof Zie over hem: Van
Doorninck, 1883, passim, alsmede- Ilouck en Dixon, 1898, pp 111-112, alwaar ook het aangehaalde citaat. Laatstgenoemde was eveneens gecommitteerde ten Landdagc, laatste ambtman van Colmschate en bovendien provisor van het Kinderhuis en van net Weeshuis in
voor die instellingen roerige tijden. 71c Ilogenstijn, 1994, pp CO, 68, 84, 87, 98, 115 en 166
Daarenboven was mr. Rudolf Jordens, gemeensman van de Bergstraat en landrentmeester
van Twente, de oudere broer van Gerhard David, een stille kracht op de achtergrond, die de
redactie voerde van Patriots gezinde geschriften. Zandstra maakt in dit verband melding van
Herman Joan Jordens. Die maakte in de beschreven periode echter geen deel van de regering uit, maar was vóór hij te Leiden ging studeren wel pupil van Simon de Vries Laatstgenoemde stelde voor hem een lijst van aanbevolen literatuur samen Zie. Zandstra, 'De ontwikkeling', ρ 24; Klein, 1995, ρ 8i (nt. 136)

82

Besier kwam uit een Zutphcnse familie waarvan de stamvader omstreeks 1600 besiendcr
(opzichter) van de tol aldaar was geweest In de 18 ' eeuw kwam de familie naar Deventer,
waar zij (ongetwijfeld dankzij een huwelijk met Gerhardina Jordens) snel tot de meente
doordrong. Mr. Augustijn Gerhard Besier zou in de Bataafse tijd achtereenvolgens lid van
het Uitvoerend Bewind en van het Staatsbewind worden en onder het Koninkrijk lid van de
Staten van Overijssel en van de raad van Deventer Met Van der Capellen stond hij in brief
wisseling, zie b v. De Beaufort (ed.), 1879, pp. 488 (met vermelding van 'de Deventerschc
vricnden"), 527-528, 690-696; Theunisz, 1943, pp. 19, 25.
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uitsteeg boven die van een hoge ambtenaar in een provinciestad achter de IJssel.83 Hij was een secretaris met een meer dan gewone juridische, staatkundige en
historische kennis, een sterke persoonlijkheid bovendien die goede contacten
onderhield met politieke geestverwanten en geleerden binnen en buiten de stad.
Bij die contacten kon hi) onder meer gebruik maken van zijn lidmaatschappen
van enkele 'geleerden-genootschappen': de Maatschappij der Nederlandse Let
terkunde, het Provinciaal U t r e c h t s G e n o o t s c h a p van Kunsten en Wetenschap
pen en h e t (rechtshistorische) G e n o o t s c h a p P r o Excolendo Iure Patrio, resp.
gevestigd te Leiden, U t r e c h t en Groningen. 4 Deze man luisterde naar de naam
van Gerhard Dumbar.
Mr. Gerhard D u m b a r (de jongere) (1743-1802) was evenals zijn gelijknamige
grootvader een bibliofiele jurist, stadssecretaris en geschiedschrijver. 85 Bij de uit
oefening van zijn ambt en nevenfuncties alsmede de beoefening van rechtswe
tenschap en geschiedenis verloochende hij zijn (door gematigdheid getemperde)
Patriotse gezindheid niet Sociaal, cultureel en familiaal behoorden de Dumbars,
zoals veel secretarissen, t o t de kring van de Deventer regeringsfamilies en van de
Waalse gemeente. D e jongere Gerhard, over wie het vervolg handelt, 8 6 verloor
83

Ook elders traden soms opmerkelijke secretarissen op de voorgrond, zoals te Hardenberg,
waar Jacob van Riemsdijk leider was van de plaatselijke Patriotten. Niet de burgemecsteren
maar hl) vertegenwoordigde zijn stad bij beraad op provinciaal niveau. Ook was Van Riems
dijk kapitein-commandant van de plaatselijke schutterij. Zie Hoffmann, 1984, pp 160-162.
Hoewel de benaming 'pensionaris' in steden in het oosten des lands niet voorkwam, heeft de
stad Nijmegen in de 17 eeuw verscheidene gepromoveerde juristen als juridisch adviseur in
vaste dienst gehad Deze droegen de in Duitse steden gebruikelijke benaming van 'syndicus';
zie- Moorman van Kappen 2000Λ, pp. 576-577 en met name ook nt 65 In het Oosten van
het tegenwoordige Nederland (bijv te Nijmegen maar met in Overijssel) kende men ook de
benaming 'syndicus'

84
85

Vgl Fockema Andreae, 1969, pp 156-157.
Dumbar stamde uit een Schotse familie, die waarschijnlijk via een telg die als militair in het
Staatse leger diende in de Nederlanden terecht was gekomen. Zie. RAO handschriften van
de VORG, nr. 107, genealogische aantekeningen Dumbar. In 1675 maakte de eerste Dumbar
zijn opwachting in de Deventer mcente. Zijn kleinzoon mr. Gerhard Dumbar (de 'oudere')
(1680- 1744) werd stadssecretaris en geschiedschrijver. Diens zoon mr. Derk Dumbar (17131789) was griffier van achtereenvolgens de Overijsselse ridderschap (1757-1762) en de Staten
(1762-1789). Derks zoon mr. Gerhard Dumbar (de 'jongere') (1743-1802) trad als stadssecreta
ris en geschiedschrijver in de voetsporen van zijn grootvader en naamgenoot De jongere
Gerhard zou (als opvolger van achtereenvolgens zijn vader en mr. Mijnhard Tydcman) na de
Omwenteling griffier van de Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel wor
den (1795-1798). Zie voor Dumbar senior: Houck en Dixon, 1898, p. 109 en voor Dumbar ju
nior, ibidem, pp. 109-110. Vgl. ook RAO handschriften van de VORG, nr 288-289, 'evensschets van Gerhard Dumbar (door mr. J van Doorninck) In de familie Dumbar heten vanaf
1680 tot heden de oudste zoons afwisselend Gerhard en Dcrk De familie woonde in Deven
ter lange tijd aan de Stromarkt (nu nr 8, Ficvez, De Groot & Muller advocaten, ook Ger
hard de 'jongere' woonde daar) en beschikte over het spijker Wijnbergen in de buurschap
Hengforden onder Olst. liet hoofdwerk van grootvader vormde het eerste deel van 'Het
Kcrkelyk en Wcreltlyk' Deventer (Deventer, 1732 Kleinzoon zette dit werk voort (Deven
ter, 1788). Zie over beiden- N N B W I, kol 758-759 resp. 759-762; Dekkers, 1951, pp 48 49;
Van der Pot, 1958A, pp 123-129, resp. ibidem, pp 129-142; Ilogenstijn, 1981, pp. 93-95,
Theeuwen, 2002, pp 652, 722-723

86

Zie over Gerhard Dumbar (de jongere): Fockema Andreae, 1946, passim, Schulte Nordholt,
1979, ρ 250; Roelevink, 1985, pp 90, 96, Van Wijnen, 1989, pp. 89-100, Streng, 2001, pp 19,
21 Dumbar en zijn werk zijn hiervoor al enkele malen ter sprake gekomen. Zie over het se
cretarisambt § 2 3 4, Dumbars relatie met de Verenigde Staten §§ 3 3 en 4 3 3 en over zijn
publicistische activiteiten inzake de hoofdthema's van de Overijsselse politiek van zijn tijd §
5.3. Zie voorts: Inleiding, hfdst 1, §§ 2.1, 2.4, 3 4, 4.1-4.4, 5.1-5 4, 6.1-6.6 en §§ 8 2 en 8 3.
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jong zijn moeder en werd mede opgevoed door haar ouders, het echtpaar Hagedoorn-Borgerink. Deze grootouders brachten hem naar verluidt in contact met
de zojuist genoemde Simon de Vries. 87 Met gelijkgezinden als mr. Herman Bosscha en mr. Hendrik Gerhard Kronenberg maakte Dumbar deel uit van de
dichtkrans 'De Regenboog'. 88
Na zijn studies te Deventer en Utrecht en een periode als gemeensman, tevens advocaat, schiep de stadsregering ten behoeve van Gerhard in 1770 de post
van supernumerair secretaris 'met expectance van bij de eerste vacature als ordinair secretaris in te vallen'. Met (noodzakelijke) instemming van de stadhouder
geschiedde de benoeming 'buiten nadeel of kosten van de stad of van de tegenwoordige secretarissen, alleen op de jura, die hij in de secretary zoude komen te
verdienen'. Zes jaar later volgde de benoeming tot 'ordinair secretaris', een functie waarin Dumbar de stadsregering moest adviseren in velerlei juridische en
staatkundige kwesties. De eerste taak voor de nieuwbenoemde 'supernumerair'
was gelegen in de zorg voor het archief. Dankbaar kon hij er gebruik van maken
bij zijn voorbereidende werk aan de Overijsselse delen van de 'Tegenwoordige
Staat' en het tweede en laatste deel van de stadsgeschiedenis, die zijn grootvader
paternel onvoltooid had moeten laten. 89 Evenals andere lokale archiefvorsers en
publicisten was de jongere Dumbar in de ban geraakt van de stormachtige ontwikkelingen op staatkundig gebied. 90 Hij hield de ontwikkelingen van zijn tijd
bij, maar beïnvloedde deze ook. Zo was hij vertrouwd met de werken van Montesquieu, Rousseau, Locke, Price, Priestley en Pieter Paulus. 9 '
Medewerking aan de 'Tegenwoordige Staat' was op Dumbars weg gekomen
toen Jan Wagenaar 92 zijn betrokkenheid bij dit grote project had beëindigd. De
uitgever (aanvankelijk Isaac Tirion, later een heel consortium) moest toen op
zoek naar auteurs voor de nog niet verschenen vervolgdelen. Voor wat Overijssel
betreft leidde dat tot overeenstemming met Gerhard, die voor het werk aan de
'Tegenwoordige Staat' was gekwalificeerd dankzij zijn studie, zijn vertrouwdheid
met het archief van zijn woonplaats, zijn overige werk in het stadhuis en op gewestelijk niveau, alsmede als gevolg van zijn kleinere publicaties, die hij over juridische en historische thema's liet verschijnen. Dumbars Overijsselse delen vormen een uitstekend voorbeeld van de wijze, waarop toentertijd recht en historie
werden gebruikt als gewichtige bouwstenen van een historisch-topografische
beschrijving van steden, streken en een provincie. 93
87
88
89

Zie § 6 2 1
Paardekoopcr, 1995, p. 126.
Hedendaagse Historie, 1781-1803 D e voltooiing van dit werk heeft geruime ti)d geduurd
o m d a t D u m b a r in beslag werd g e n o m e n door ambtelijke, wetenschappeli|ke en vooral politieke werkyaamheden. / i e over de moeilijke beschikbaarheid van historische bronnen Ketelaar, 1985, p. 29, Roelevink, 1985, p. 86.

90

Bots en Mijnhardt ( r e d ) , 1988, pp 71-73, het artikel van J. Roelevink. 'Patriotten, prinsgezinden en de archieven van hun overheden'.
Zie resp § § 3 2 3, 3 2 4, 3.2 5, 3 2 8 en 3.2 9
Zie § 4 2 1
Zie over J a n W a g e n a a r en de 'Tegenwoordige Staat', § 4.2.1. De volledige titel luidt- ' I l e dendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, behelzende de beschryving

91
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93
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Titelvignet van: G. Durnbar (de oudere), Het Kerkelyk en Wereltlyk Deventer (Deventer, 1732)
(Stadsarchief en Athenacumbibliotheek)

De Deventer secretaris heeft de opdracht tot het schrijven van de Overijsselse
delen van Tirions reeks zeer serieus genomen. Hij publiceerde ongeveer negentienhonderd pagina's, verdeeld over vier delen en 33 hoofdstukken. 94 Dumbars
stelregel was dat de historicus alleen de chronologische volgorde van de gebeur-

94

dcr vereenigdc Nederlanden, en wel in 't byzonder van Overyssel' [door G. Dumbar jr.]
(Amsterdam, Leiden, Dordrecht, Harlingen, 1781-1803) (4 delen) (herdrukt als delen 25 t/m
32 in de serie: Nederland in vroeger tijd, Zaltbommel, 1966). Eerste deel, 1781, herdruk delen
25 en 26, tweede deel, 1790, herdruk delen 27 en 28, derde deel, 1801, herdruk delen 29, 30 en
31, vierde deel, 1803, herdruk deel 32; aangehaald als Tegenwoordige Staat, gevolgd door het
deelnummer en het jaar van uitgifte van de oorspronkelijke editie. Lange tijd bestond onzekerheid over het auteurschap van dit (voor wat de Overijsselse delen betreft) anonieme
werk. Molhuysen leverde echter het bewijs dat Dumbar de schrijver was, zie: Molhuysen,
1852, pp. 257-263. Zie voor een door mr. J. van Doorninck geannoteerde editie van de Overijsselse delen: RAO handschriften van de VORG, nr. 163-166. Zie voor een bespreking van
de Tegenwoordige Staat van Overijssel: 'Boekzaal der geleerde waereld', 138 (maart 1783) pp.
277-285.
Bij het navolgende is vooral gebruik gemaakt van: Mecking, 1985, pp. 175-183; vgl. Van Wijnen, 1989, p. 6; Streng, 1990, p. 102. De opbouw van het werk lijkt op het eerste gezicht
chaotisch. Deze opbouw is echter een weerspiegeling van de ingewikkelde bestuurlijke
structuur van het gewest Overijssel, waarvan Dumbar de historische en staatsrechtelijke
ontwikkeling gaf. Globaal gezien bevatten de delen één en twee van de 'Hedendaagsche
Historie' onderwerpen die betrekking hebben op het hele gewest Overijssel. Het derde deel
gaat over de steden Deventer, Kampen en Zwolle en omstreken. In het laatste deel zouden
de beschrijvingen van de drie kwartieren Salland, Twente en Vollenhove aan de beurt zijn
gekomen. Maar wegens het overlijden van de auteur is het bij de beschrijving van het kwartier Salland gebleven. Wel heeft de VORG in 1859 nog twee hfdst. naar het handschrift van
Dumbar uitgegeven, namelijk over het stadje Goor resp. de hoge heerlijkheid Almelo en
Vriezenveen. Na een algemene geografische en topografische beschrijving van het gewest
vervolgt Dumbar met een chronologisch geschiedverhaal tot 1748. Hierna volgen uitvoerige
beschrijvingen van de inrichting, taken en werkwijze van de verschillende gewestelijke organen en een overzicht van de provinciale financiën. Aansluitend komen de drie hoofdsteden
met hun omstreken aan de beurt, gevolgd door een behandeling van het kwartier Salland.
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tenissen moest beschrijven, zonder 'dezelve te beoordelen' (d.w.z. zonder daarin
een partijdig a-prioristisch standpunt in te nemen). 95 Zijn werk is echter niet te
begrijpen zonder het te plaatsen in een tijd van felle tegenstellingen, waar de auteur bepaald niet buiten stond. Hij meende, evenals andere Patriotten, in een
wat naïeve voorstelling van zaken, dat de burgers lang geleden over politieke
macht hadden beschikt. Herstel van deze macht was mogelijk met behulp van
rechtshistorisch onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van recht en instellingen. Van dat streven vormde Dumbars werk een goed voorbeeld. Hij wilde:
'alles uit den grond ophalen en den lang7amen voortgang der gebeurtenissen volgen,
om dus te toonen door welke oorzaken en langs welke wegen de dingen die wij thans
vinden in den tegenwoordigen toestand zijn gekomen'.9 '

Wanneer gebeurtenissen, hoe belangrijk dan ook, geen directe invloed hadden
gehad op het staatsrecht, vond Dumbar het, zoals hij zelf zegt, onnodig hierbij
stil te blijven staan. Hij schreef daarom niets over zaken als de beeldenstorm, de
beginjaren van de Opstand of de Plooierijen. Die voorzichtige opstelling vrijwaarde Dumbar tegelijkertijd van kritiek op de behandeling van politiek controversiële thema's. Zijn deel II verscheen in 1790, toen stadhouder Willem V vaster in het zadel zat dan ooit en een verwijzing naar de antistadhouderlijke Nieuwe Plooi (aan het begin van de 18 c eeuw in Gelderland) zou de prins onwelgevallig kunnen zijn.97 Voorts veronderstelde hij dat de lezer bekend was met de algemene geschiedenis van de Republiek en beperkte hij zich uitsluitend tot Overijssel, want dat was het onderwerp van zijn deel in een senewerk over de Noordelijke Nederlanden.
Dumbar deed een beroep op het verleden, op historische rechten van vorst
en volk. De bisschoppen van Utrecht hadden hun onderdanen in Overijssel veel
rechten verleend. 98 Noch hun eigen rechten als landsheer, noch die van hun onderdanen waren volgens Dumbar als gevolg van de overdracht van de temporaliteit aan Karel V in 1528 veranderd. Dat betekende dat de wetgeving in handen
was gekomen van de landsheer uit het Habsburgse Huis of diens stadhouder 'benevens Ridderschap en Steden'. 99 Toen Filips II zijn macht wilde uitbreiden ten
koste van het aandeel daarin van Ridderschap en Steden verdedigden de Overijsselaars hun rechten. Nadat Filips geweld had gebruikt, had het volk zich genoodzaakt gezien, zijn gehoorzaamheid aan hem op te zeggen. Op dat moment was
volgens Dumbar de volledige regeringsmacht over het gewest in handen geko-

95
%
97
98
99
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SAD coll. Dumbar, nr 95, in 'Verhandeling over de vereischtcn in een lofrede'
Tegenwoordige Staat III, 1801, p. 558
Vgl Fockema Andreae, 1969, ρ 157
Tegenwoordige Staat I, 1781, pp. 53, 193, 195. Vgl voor het navolgende ook Mecking, 1985,
pp 179-180
Tegenwoordige Staat I, 1781, ρ zoo

men van Ridderschap en Steden, ofwel de Staten van Overijssel. 100 De stadhouder stond ten dienste van de Staten en was aan hen ondergeschikt. 101 Het toekennen van veel bevoegdheden (in de regeringsreglementen) aan de stadhouder
voerde in deze opvatting tot een te grote concentratie van macht. Dumbar was
wel geporteerd voor het afschaffen van de regeringsreglementen, niet echter van
het stadhouderschap, want dat zou niet bijdragen 'tot vermeerdering van de ware
Vrijheid'.' 02
De hoofdstukken over de financiële en economische ontwikkelingen (zaken
die zijn bijzondere belangstelling genoten) heeft Dumbar behandeld overeenkomstig de inzichten van Adam Smith. Hij gebruikte diens in 1776 uitgegeven, en
daarna beroemd geworden boek 'The Wealth of Nations' nadat 'dit werk met
meer dan gemeene goedkeuring door hem gelezen was'.101 Hij deelde het oordeel
van Smith, dat de rijkdom van het volk het belangrijkst is en dat de primaire
bron van rijkdom de arbeid is, die gericht is op het voortbrengen van stoffelijke
goederen. Verder diende volgens hem de staat zich zo min mogelijk met de economie te bemoeien. Het belangrijkste overheidsingrijpen bestond in het heffen
van belastingen. Dumbar wilde deze hervormen door invoering van een algemene
inkomsten- en vermogensbelasting, waarbij het tarief evenredig zou zijn aan ieders vermogen.
Dumbar was geen revolutionair. Hij wilde de instellingen van het openbaar
bestuur niet afschaffen, want hij was beducht voor een scherpe breuk met het
verleden. Wel beoogde hij, de staatsinrichting te verbeteren. Hij was een man
van het natuurrecht, hij aanvaardde het principe van volkssoevereiniteit 104 en
streefde wat de Republiek als zodanig betrof niet naar een eenheidsstaat. Hoewel Dumbar zich primair liet beïnvloeden door Anglo-Amerikaanse filosofen en
juristen, greep hij - vooral in zijn publicaties van na 1795 - terug op de scheiding
der machten overeenkomstig de ideeën van Montesquieu. 105 Deze reikte Dumbar een model aan waarmee de Deventenaar beoogde de staatsinrichting van de
Republiek in positieve zin te vernieuwen.' 06
Binnen de opzet van de 'Tegenwoordige Staat' bewerkstelligde Dumbar met
zijn beschrijving van 'het inwendig staatsregt van de provincie' een trendbreuk.
Wagenaar had zich hoofdzakelijk beperkt tot (in huidige termen) geschiedenis,
geografie en topografie. Dumbar voegde een juridische en met name een rechtshistorische component daaraan toe, deelgebieden waarop Wagenaar niet sterk
Ibidem, ρ 203.
Ibidem, pp 216-217
Ibidem, p. 216
Phillipson, 1981, pp 32-40. Tegenwoordige Staat II, 1790, 423
Het begrip 'volkssoevereiniteit' speelde in de 18 ': eeuw een belangrijke rol in het denken In
iedere staat behoorde een permanente hoogste macht te bestaan als begeleidend verschi|nscl
bi) de ontwikkeling van de natiestaat met zijn nadruk op centralisatie van gezag en zijn zorg
voor de openbare orde. Zie hierover- Wood, 1991, pp. 344-354; Klein, 1995, pp 195-223
105 Zie §3 2.3
106 Colenbrandcr, 1897, p. 188; Goslinga, 1936, p. 21, Zwager, 1980, p. 45; Hampson, 1981, pp. 44,
47, Mecking, 1985, pp 182-183, Wessels, 1988, ρ 236, Storing, 1990, pp. 21-23, Hazard, 1992,
passim met name pp 158-159; Wood, 1993, pp. 150-161
100
101
102
103
104
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was geweest. Met name voor Overijssel was een dergelijke benadering zinvol om
dat voor dat gewest geen plakkaat- of charterboek bestond. Dumbars voorbeeld
zou in later te verschijnen delen van de Tegenwoordige Staat (over Friesland en
10
Groningen) bij anderen navolging vinden. "
Zijn behandeling van de stad Deventer begon Dumbar met beschouwingen
over de oorsprong, de betekenis van de naam, de topografie en de oudste ge
schiedenis van de stad. Evenals in andere delen van zijn werk steunde hij daarbij
op de door hemzelf voortgezette publicatie van zijn grootvader ' H e t Kerkelyk en
Wereltlyk Deventer'. Ook auteurs als A. Moonen, J. Revius (beiden gezagheb
bende schrijvers over Deventer), J . de Rhoer, J . W . Racer, J.F. Gronovius en ui
teraard J. Wagenaar leverden hem stof. Hierna liep de auteur chronologisch de
stadsgeschiedenis door, waarbij zijn aandacht met name uitging naar oorlogen,
belegeringen, politieke verwikkelingen, maar ook naar gasthuizen, kloosters en
de opkomst van de hervorming. De Opstand kreeg verhoudingsgewijs veel aan
dacht.
'De geschiedenissen van eencn Staat worden wijdlopiger, naar mate men tot later ti|den
afdaalt het tegendeel heeft plaats in die van bijzondere steden '
Aanvankelijk maakte iedere stad immers 'eeniger mate een gemeenebest op zig
zelve uit', hetgeen tot een eigen historische ontwikkelingsgang leidde. De lotge
vallen van de steden zijn later echter overgegaan in die van de provincies en op
het moment dat Dumbars werk uitkwam lag het accent zelfs op de eenheids
staat. De stadsgeschiedenis na de Reductie kwam daarom slechts summier aan
de orde. 1 0 "
Hierna kon Dumbar zich uitleven in een vooral rechtshistorische beschou
wing van meer dan honderd pagina's 'Over de Regeringswijze der stad Deventer
in ouder en later tijden'. Ditmaal zijn het niet alleen verwijzingen naar de eerder
genoemde auteurs en naar (de eveneens gezaghebbende) G. Sylvanus die het be
toog staven, maar ook stukken 'onder Stads archiven berustende'. De opdracht
van de magistraat aan Dumbar om voor het archief te zorgen was niet tevergeefs
geweest."" De auteur begon met, toen ten dele speculatieve, beschouwingen over
de oorsprong, de samenstelling en de inrichting van de verschillende organen en
ambten van de stad en van hun bevoegdheden. Vanaf de i5 d l eeuw kon Dumbar
steeds meer zekerheid geven over de door hem meegedeelde en met veel citaten
gedocumenteerde gegevens.'"
c

Eenmaal aangekomen in het midden van de 17 eeuw kon hij terugvallen op
het stadrecht van 1642, dat hij beknopt weergaf en becommentarieerde aan de

107 Tegenwoordige Staat I, 1781, ρ 254, Molhuysen, 1852, pp 257-268, Fockema Andreac, 1950,
ρ 5i; Van Ommeren, 1967, p. 1.
108 Tegenwoordige Staat III, 1801, pp 40-81
109 Ibidem, pp 81 (citaat)-89
110 Ibidem, pp. 89-193; citaat op p. 90
111 Ibidem, pp 89-124
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hand van relevante resoluties en concordaten. Uiteraard kwamen daarbij ook het
gewestelijke regeringsreglement en de consequenties daarvan voor het plaatselijke regeringsbestel aan de orde. H e t laat zich raden dat het invoeren, afschaffen
en opnieuw invoeren van het reglement voor Dumbar als Patriot stof voor kritische beschouwingen opleverde. Niet minder kritisch was de auteur over de contracten van correspondentie, waardoor 'de aristocratie de ganschc keurplegtigheid nog meer dan ooit te voren tot een spel gemaakt had'. De keuzevrijheid van
de gemeenslieden was dan ook in de stadhouderloze tijdperken evenzeer een
illusie gebleken als tijdens het stadhouderlijk bewind, aldus Dumbar." 2 De auteur
vervolgde met de behandeling van één van zijn favoriete onderwerpen, namelijk
de stedelijke belastingen, inclusief accijnzen, tollen en de bank van lening, alsmede van de drie financiële commissies ('kamers')."' Dan hervatte Dumbar de
behandeling van de ambten, stapte over op de secretarissen en eindigde met een
korte beschrijving van het wapen van de stad."''
In het hierna volgende gedeelte van zijn stadsbeschrijving gaf Dumbar enkele beschouwingen over de ligging van de stad, het klimaat en de gezondheidstoestand ter plaatse." 5 H e t gebruik van statistieken en de pioniersrol daarin van
de door Dumbar bewonderde jonggestorven Deventer medicus Jan Wijngaard
werden met waardering genoemd." 6 Op de beschrijving van de openbare gebouwen, de onderwijsvoorzieningen en de kerkgenootschappen" 7 volgde de behandeling van de weldadige instellingen, waarvan vele aan het toezicht van de stadsregering waren onderworpen." 8 Hierop sloot nog een passage aan over de financiële administratie van de stad en de controle daarop. Dan stapte de schrijver
over op de vestingwerken en de daarbuiten gelegen landerijen en stadsweiden,
dijken, parken en de grenzen van de stadsvrijheid." 9 Vanuit dit laatste onderwerp
was de overgang naar de behandeling van het door de stad bestuurde schoutambt
Colmschate - en daarmee naar het einde van de bespreking van Deventer - een
logische stap.
In zijn behandeling van Dumbar als historicus in het licht van zijn tijd komt
G.J. Mecking tot de volgende conclusie:
'Vooral uit de Tegenwoordige Staat komt Dumbar naar voren als een gematigd Patriot
en gematigd verlicht denker. (...) Op belangri]kc punten, als bronnengebruik en onderzoeksmethode, was hij het oneens met wat hij zelf de 'filosofische geschiedbeoefening'
noemt, omdat zijns inziens 'alle bespiegeling die niet op wezenli|ke feiten rust, geene
historische bespiegeling mag genoemd worden'. De geschiedenis moest de waarheid
'tot haren grondslag hebben en door dezelve beperkt worden'. (...) Voor Dumbar waren

112
113
114
115
116
117
118
119

Ibidem, pp. 124-165, citaat op pp 143-144.
Ibidem, pp. 165-187
Ibidem, pp 187-193, vgl. § 2 3
Ibidem, pp. 194-200.
Ibidem, pp. 200-204, v g'· §§ 4· 1 e n 6 3·
Tegenwoordige Staat III, 1803, pp 204-245
Ibidem, pp. 245-255, resp. 257-258.
Ibidem, pp. 258-270
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algemene beschouwingen van weinig waarde indien ze niet waren gebaseerd op nauwkeurige kennis van de kleinste feiten. (...) Toch ging het ook hem niet in de eerste
plaats om de historie Als pragmaticus en Patriot ging hi| uit van de volkssoevereiniteit
en deed hij een beroep op het verleden, op historische rechten.'

Wijze lessen en nuttige voorbeelden moest de verlichte geschiedschrijver leveren. Daarom legde Dumbar bundels aantekeningen aan over de behandeling van
strijdvragen in het verleden en met name over zaken die in zijn eigen tijd ter discussie stonden. 12 ' Hij onderbrak zijn beschouwingen telkens om de lezer van het
nut van de geschiedenis te doordringen. Het woord leren stond bij hem centraal.
'Dit voorbeeld leert ons, met honderden anderen ( , . ) om leerzaam te zijn' 'Dan het
naderhand gebeurde kan ons leeren', ' (...) om het staatsbcstier beter te doen ken,122

nen

De belangrijkste les die Dumbar zelf trok uit de geschiedenis, is dat een regeringsvorm alleen dan behouden kan blijven wanneer zij de goedkeuring van het
volk geniet, en verder dat de federalistische regeringsvorm de beste is. Het was
ook vanuit die visie dat hij zich indringend bezig hield met de staatsinrichting
van de Verenigde Staten en met de lering die daaruit voor de Republiek kon
worden getrokken. De geschiedenis was voor de verlichte geschiedschrijvers het
verhaal van de vooruitgang. Niet de volken uit de Oudheid zijn de wijste geweest,
maar de eigentijdse achttiende-eeuwse volken. In deze geschiedschrijving werd
de mens centraal gesteld en niet de Godsregering of de Voorzienigheid.
Dumbar was, evenals zijn tijdgenoten-historici, pragmatisch ingesteld. Hij
wilde het heden uit het verleden toelichten zonder zich 'in het ruime veld der
versleten oudheidkunde te verliezen'. De lezer moest zoveel van het oude vernemen dat hij het huidige beter kon begrijpen. Daarmee wordt de enigszins paradoxale titel 'Hedendaagse Historie' duidelijk. De oude en de hedendaagse historie vormden één geheel, met dit verschil dat de hedendaagse nog niet voorbij
was.12' Uit de geschiedenis had Dumbar geleerd, dat bevoorrechting van bepaalde
bevolkingsgroepen (zoals de grootburgers waartoe hij zelf behoorde) niet tot
meer welvaart leidde. Verdeling van gemene gronden zag hij als eerste eis voor
verbetering van de landbouw. De in zijn tijd gebruikelijke politiek van geldlenin-

120 Mecking, 1985, pp 184-188
121 SAD Rep. II, nr. 165X, Aantekeningen van G. Dumbar betreffende de strijd tussen de ridderschap en de steden Deventer, Kampen en Zwolle over de soevereiniteit in de provincie
Ovcri)Ssel in 1677 (ca. 1780) en ibidem, nr. 165XX, Aantekeningen van dezelfde over een plan
tot verbetering van de bestuursinrichting van de provincie Overijssel en haar financiën in
1699 (ca. 1780).
122 Mecking, 1985, p. 186
123 Het citaat over de bespiegelingen komt uit. Tegenwoordige Staat II, 1790, ρ 224. Zie over
het lering trekken uit gemaakte fouten: Van Deursen, 1970, p. 57 Het citaat over de versle
ten oudheidkunde komt uit: Tegenwoordige Staat II, 1790, ρ 36 De opmerking over beter
begrip van het huidige komt uit Tegenwoordige Staat I, 1781, ρ 191 Zie voor de eenheid
van de oude en hedendaagse historie. Van Deursen, 1970, p. 64
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gen door de overheid zonder geregeld aflossingsplan verwierp hij.' 24 In dit verband paste ook de nieuwe wetenschap van de statistiek, waarin (om de huidige
termen te gebruiken) recht, geschiedenis, economie, politiek en sociale geografie
samenkwamen. Vanuit zijn beschouwingen sloeg Dumbar soms ook een blik in
de toekomst. Dan stelde hij, dat vermeerdering van welvaart en bevolking voor
een landprovincie als Overijssel en zeker voor de aldaar gelegen steden, uitgesloten zou zijn. O p een toekomst voor de in zijn tijd bescheiden nijverheid was dan
ook geen vooruitzicht. Tot zover Dumbar in de Tegenwoordige Staat.
Bij de actuele politiek werd Dumbar betrokken toen de Vierde Engelse
Oorlog noodzaakte tot belastingverhoging en onenigheden daarover binnen de
Overijsselse Staten hem tot historische en economische studies brachten. Zijn
onderzoek diende niet alleen om de stadsregering te adviseren, maar stimuleerde
ook zijn interesse in maatschappelijke vraagstukken. H e t inspireerde hem tot
een publicatie, nog in hetzelfde jaar (1782) gevolgd door een verhandeling over
één van de favoriete thema's van de Patriotten: het jachtrecht.' 25
Zijn publicistische activiteiten en zijn vriendschap met vooraanstaande Patriotten maakten Dumbars naam ook buiten Overijssel bekend. Zo nam hij te
Amsterdam op 1 augustus 1785 deel aan een vergadering van 'vaderlandsche regenten'. Deze vergadering zond hem als lid van een delegatie naar Utrecht om
daar te proberen te bemiddelen tussen de stadsregering en veranderingsgezinde
burgers. Al bereikte deze missie weinig, de aanwijzing van Dumbar als delegatielid liet wel zien dat hij ook ver buiten zijn vaderstad gezag genoot. Juist als gematigd Patriot werd hij als de bemiddelaar geschikt geacht. 126 Ook fungeerde Dumbar als officier in het Deventer vrijkorps' 2 " en als secretaris van de commissie die
moest rapporteren over het concept-regeringsreglement. De passages in het rapport (augustus 1786) van die commissie over grondwetten en volksregering verraadden de belangstelling van haar secretaris voor de actuele ontwikkelingen in
de Verenigde Staten.' 2Ν De relatie tussen Dumbar en Joan Derk van der Capellen
tot den Pol 1 2 9 was altijd wat ongemakkelijk, omdat de stadssecretaris gematigder
en pessimistischer was dan de bevlogen, optimistische Burgerbaron. In een brief
van A.G. Besier aan Van der Capellen gaf eerstgenoemde een kijkje achter de
schermen van de Deventer Patriotten:
124 Fockema Andreae, 1946.
125 Dumbar, Vertoog, 1782. Deze eersteling zou commercieel geen succes worden- de Kamper
uitgever J.A. de Chalmot, die veel publicaties van Patriots gezinden op de markt bracht,
bleef met bi|na de gehele oplaag zitten: zie Dumbar, II, 1790, 422, nt. 6, resp. Dumbar, His
torie van het jagtregt, 1782 Dit thema sloot nauw aan op de kort tevoren verschenen ver
handeling van J.W. Racer over de rechten van de kleine steden in Racer I, 1781, zie hierover
onder 5.4. Zie voor een vermelding van Jacques Alexandre de Chalmot (1734-1801) en zijn
werk. VMORG, 79 (1964) pp. XXVIII-XXX, alsmede Ixnfermk (red.), 1993, pp. 182, 188.
126 Zie voor de ontwikkelingen te Utrecht in de Patriottentijd' Van Hulzen, 1966, passim; Isra
el, 1996, pp. 1241-1242, vlg. Mccking, 198c, ρ 170, Van Wijnen, 1989, ρ 95.
127 Zie §6.6.
128 Van der Pot, igjSA, pp. 138-139 Dumbar is waarschijnlijk ook de auteur geweest van de op
17 februari 1795 uitgevaardigde Overijsselse publicatie over de rechten van de mens. Zie
hiervoor: Van der Pot, 1958, p. 139.
129 Zie §5.2.1.
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'(. ) Maar wat ik u bidden mag' so wij te samen komen & clkand'en onse denkwijs
openhartig belijden, laat ons gematigd sijn; laat verscheidenheid van begrippen over de
wijse hoe men het land sal redden, toch geen oorsaak sijn, dat die redding agterbli|ve
( .) Beiden sijt gì) onontbeerlijk in onse Provincie. D(umbar) heeft tans vrij veel invloed op ons stadhuis en is de eenigste, die de werktuigen daar behooreli|k aan den
gang kan helpen. Uwen roem kan ik niet melden, die is te groot voor mijne pen. Nog
een aanmerking, beider sielen si)n immers wars van heerschsugt, dit monster bestrijd
gij- divide & impera [verdeel en heers - C.H ] is sijn eerste regel, laat ons die verijdelen.
Uwe edelmoedige denkwijs sal mij dit schrijven niet kwalijk neemen: sucht voor mijn
vaderland en diepe hoogagting voor beide bestierden mijne pen, en sullen ook, als wij
te samen komen, mijne tong bestieren (...).''30

Vooral na het overlijden van Joan Derk verlegde Dumbar zijn contacten naar
diens achterneef Robert Jasper van der Capellen tot de Marsch. Robert Jasper
was in gesprek met Patriotten in vele steden en gewesten en leverde commentaar
op teksten die Dumbar hem ter beoordeling voorlegde.' 3 ' Zijn politieke opstelling noopte Dumbar, het secretarisambt na de omwenteling van 1787 neer te leggen, met als gevolg dat hij zijn historische werk weer kon hervatten.' 32 Na de Bataafse Revolutie werd hij korte tijd (1795) weer stadssecretaris en daarna (evenals
zijn vader was geweest) griffier van het provinciaal bestuur (1795-1798). Bovendien was Dumbar, een overtuigd federalist, op het niveau van de Bataafse Republiek actief als lid van de Nationale Vergadering (1796-1798) en van het Wetgevend Lichaam (iSoi-iSoi).' 33
Dumbars belangrijkste publicatie na de Patriottentijd was zijn grote, driedelige werk over de Verenigde Staten: 'Een keurig stelzel van egte praktikale Staatkunde'.' 34 De overeenkomsten (die hij het belangrijkste achtte) en de verschillen
tussen de situatie in dat land en die in de Noordelijke Nederlanden riepen de
behoefte op aan een vergelijkende studie, zoals Dumbar meedeelt in het voorwoord van het eerste deel van 'De oude en nieuwe Constitutie der Vereenigde
Staten van Amerika uit de beste schriften in haare gronden ontvouwd' (1793). Er
was tot dan in de Nederlandse taal niet veel verschenen over de staatsinrichting
in de Noord-Amerikaanse republiek. T o t de weinige publicaties in deze sfeer
behoorde het proefschrift van Rutger Jan Schimmelpenninck. Dumbar, die voor
130 Nationaal Archief, Archief Van der Capellen, nr. 8, brief van A G Bcsier aan J D van der
Capellen, 7 maart 1783, gepubliceerd in De Beaufort (ed.), 1879, ρ 488.
131 RAG, archieven van de familie Van der Capellen, nr 512
132 Van der Pot, 1958A, pp 135-136 en met name Mecking, 1985, pp. 171-172, met een vermelding
van Dumbars publicaties en van zijn deelname aan de werkzaamheden van drie geleerde ge
nootschappen (die zo kenmerkend waren voor de wetenschapsbeoefening in de tweede helft
van de 18 eeuw). Karakteristiek voor Dumbars Anglo-Amerikaanse oriëntatie was zijn vertaling uit het Duits van een omvangrijk werk van de Londense predikant dr G F A. Wendeborn ( die overigens in het Duits schreef en uit Duitsland afkomstig was) over de Britse
constitutie, godsdienst, wetenschap en kunst. Zie. Wendeborn, 1790-1792 in deel I (1790)
verzorgde Dumbar een (anoniem) 'Bengt des vertalers' (pp X-XIV), gedateerd- 'Louwmaand [januari] 1789', alsmede 'Nadere aanteekingen van den vertaler' (pp. 319-323) Dit vertaalwerk bood Dumbar een goede voorbereiding voor zijn grote boek over de Verenigde
Staten.
133 Molhuysen, 1852, ρ zói, Thcunisz, 1943, pp. 24, 27, 69; Van Wijnen, 1989, pp. 97-99.
134 Dumbar III, 1796, ρ 292.
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Schimmelpennincks werk grote waardering koesterde,' 35 had dit terrein tot studie gemaakt, in de veronderstelling dat hij er een groot publiek mee zou dienen.
H e t werk is een mengsel geworden van eigen gedachten en vertalingen van Amerikaanse documenten. O o k maakte de auteur gebruik van zijn ervaringen bij het
redigeren van het concept-regeringsreglement voor Deventer (1786), waarin hij
enkele grondrechten naar Amerikaans model had opgenomen. Juist op het gebied van grondrechten was Dumbars werk uitvoerig en goed gedocumenteerd.
Naast de 'Tegenwoordige Staat van Overijssel' werd de publicatie over Amerika
zijn tweede grote werk. H e t omvatte ongeveer achthonderd pagina's, verdeeld
over eenentwintig hoofdstukken. H e t boek bracht de wat getaande belangstelling voor Amerika in de Noordelijke Nederlanden weer op gang. In zijn voorwoord bij het tweede deel toonde de auteur zich aangenaam verrast over de prijzende recensies voor het eerste deel in 'The Monthly Review' en de 'Algemeene
Vaderlandsche Letteroeffeningen'.' 36 In de voetnoten gaf Dumbar eigen opinies
weer. Soms bekritiseerde hij zijn zegslieden, soms gaf hij nadere uitleg over de
effecten die bepaalde opvattingen konden hebben op de Nederlandse situatie.

135 Zie § 4.2.2. Dumbar schreef over Schimmelpennincks proefschrift 'ik herinner mij met ooit
iets systematiquer op dit sujet gelezen te hebben. Het is waarlijk een schoon stuk (,„)', zie:
SAD collectie Dumbar, nr. 94, notitie van boeken en aanmerkingen, dienstig tot het ontwerpen van constitutien
136 Dumbar I, 1793, II 1794, III 1796 Hoewel dit werk verscheen na de in dit bock besproken
periode, wordt het hier behandeld vanwege de samenhang met de rest van de stof en met
name met het conccpt-regcringsrcglemcnt voor Deventer (1786) (waarover meer m S 7.3)
Rik deel begint met een voorbericht aan de lezer, gevolgd door een inhoudsopgave. In het
laatste deel is een cumulatief register opgenomen, dat de hanteerbaarheid van het werk vergroot. Het eerste, derde, zevende en achtste hfdst zijn voornamelijk van historische aard en
bestaan 'uit eigen opstel' (aldus Dumbar 1,1793, p. V). De bronnen waaruit Dumbar hierbij
heeft geput, staan af en toe in zijn voetnoten vermeld De belangrijkste bron is de 'History
of the American Revolution' van David Ramsay. Het werk van David Ramsay (1749-1815)
verscheen voor het eerst in twee delen in 1789 te Londen en in een tweede druk, eveneens in
twee delen, aldaar in 1793. Ramsay was vanaf 1782 lid van het Amerikaanse congres geweest
en had goed gebruik gemaakt van de hem geboden mogelijkheid, kopieën te maken van voor
de staatsvorming aldaar relevante bescheiden. Hen Nederlandse vertaling van zijn werk verscheen in vier delen in 1792-1794 te Kampen bij J.A de Chalmot. Aan dit werk ontleent
Dumbar, die Ramsay hoog aansloeg, de goede historische achtergrond. In het tweede en negende hfdst staan de grondwetten van 1778 en 1787 integraal afgedrukt, zie Dumbar I 1793,
pp. 20-46, resp 220-255. In de overige hfdst haalt Dumbar met grote instemming de argumenten aan van de Amerikaanse verdedigers van de grondwet, Hamilton, Madison en Jay in
hun beroemde essays in het destijds befaamde tijdschrift 'The Federalist' Dumbar vond dit
blad op juridisch en staatkundig gebied van het hoogste niveau Een deel van zijn werk bestaat uit vertalingen van die opstellen Dumbar drukt de lezer wegens deze vertalingen diverse malen op het hart dat hij 'de gcdagten der kundigste Amerikanen over hunne eigen
staatsgestcldhcid, en niet onze op ecnen verre afstand gemaakte bespiegelingen' zal gaan Ie
zen (zie deel I, pp. IX en X en deel II, pp. IV en 263) Hij heeft volgens eigen zeggen alleen
af en toe iets toegevoegd om 'aan de verspreide overgenomen stukken den nodigen samenhang te geven' (zie deel I, pp IX en X en deel II, pp IV en 263) Ondanks Dumbars bescheidenheid stelt Schulte Nordholt, dat zijn werk 'zeker het grondigste en belangrijkste' is
geweest dat in ons land in de 18 c eeuw over Amerika is verschenen (zie. Schulte Nordholt,
'9791 Ρ 2 5 1 )· Vgl. voorts: Mecking, 1985, p. 183; Van Boven, 1990, ρ 58 Zie over de grond
rechten Dumbar a w., di. I l l , pp. 267-277. Een behandeling van de inhoud van het gehele
werk geeft: Van Wijnen, 1989, pp. 101-105. De waarderende opmerking over de recensies
van het eerste deel zijn opgenomen in ibidem dl. II, p. IV. Zie hiervoor b.v. Algemeene Va
derlandsche letteroeffeningen, 1794, pp 168-176, 632-640.
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H e t principe van gelijke vertegenwoordiging van de Amerikaanse staten in de
Senaat juichte Dumbar toe.' 37 In een vergelijking met de omstandigheden in de
Republiek, concludeerde hij dat dit de enige mogelijkheid was om het grote
overwicht van Holland tegen te gaan. De belangen van Holland verschilden immers sterk van die van de andere provincies, met name van die van de landgewesten. Vooral op het gebied van de handel waren de verhoudingen binnen de Unie
van belang. O p dat moment was ieder gewest nog vrij om over zijn eigen handel
te beschikken. De provincies behandelden elkaar als vreemde staten. Als in de
Republiek een federale regering zeggenschap zou krijgen over zowel buitenlandse als binnenlandse handel en in- en uitvoerrechten tussen de provincies zou verbieden, terwijl daarenboven de machtsverhoudingen binnen de Unie bepaald
zouden worden door de omvang van de provinciale bevolking, dan zou Holland
de belangen van de andere provincies gemakkelijk terzijde kunnen schuiven. Met
name de minder machtige provincies zoals Overijssel, zouden daar economisch
nadeel van kunnen ondervinden.' 3
Eén van de voornaamste staatkundige thema's achtte Dumbar de uitvoerende macht. De Amerikaanse federalisten vertrouwden die macht toe aan één persoon, namelijk de president. Dumbar prefereerde meer personen in de uitvoerende macht.
'Hoc bczwaarli|k moet het niet zijn, ten allen tijde iemand te vinden, die de vercischte
talenten en tevens een genoegzaam vertrouwen bij het volk bezit, om in eenen zo gewigtigen en neteligen post alleen geplaatst te kunnen worden.'' 3 '

Een belangrijk onderwerp in Dumbars werk is dat de Amerikaanse constitutie
van 1787 beter was dan de eerste van 1778. De oude regeling ('Articles of Confederation') had de dertien geconfedereerde staten teveel zelfstandigheid gelaten,
waardoor het Congres geen enkele rechtstreekse bevoegdheid had tegenover de
burgers van de verschillende lidstaten. De nieuwe regeling gaf de federale regering dergelijke bevoegdheden wel.' 40 Voor Dumbar, die op zoek was naar een
goed evenwicht in een federaal staatsbestel tussen enerzijds de federale organen
en anderzijds die van de lidstaten, was dit een interessante conclusie die leerzaam
was voor de toekomstige staatsinrichting hier te lande. Hieruit blijkt, dat Dumbar een voorstander was van het versterken van de onderlinge band tussen de
Zeven Provinciën door omzetting van een statenbond naar een bondsstaat. Ook
andere elementen uit de Amerikaanse constitutie trokken hem ter navolging in
de Nederlanden aan, zoals een zwaardere rol van de federale organen ten koste
van de gewesten. Na de Bataafse Omwenteling heeft hij dan ook aan de hand van

137 Ibidem, pp 71-74. Vgl Wood, 1993, pp 553-562
138 Dumbar III, 1796, pp 74-77, nt χ Vgl. Van Wijnen, 1989, ρ io6
139 Dumbar III, 1796, p. 160 n t , r; Van Wijnen, 1989, pp 105-106 Vgl Dumbar III, 1796, pp.
134-141.
140 Van Caencgcm, 1977, pp. 295-296 Vgl Dumbar II, 1794, pp 109-145; Wood, 1993, pp 471506
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Amerikaanse modellen volop deelgenomen aan het debat over de inrichting van
de nieuwe Nederlandse staat. Beducht voor dominantie van Holland (hij kwam
per slot van rekening uit Overijssel) c.q. van een sterke centrale regering stelde
hij zich op als overtuigd federalist.' 4 '
In zijn eerder aangehaalde artikel 'Mr. Gerhard Dumbar, een verlicht historicus?' stelt G J . Mecking in navolging van J . W . Schulte Nordholt,' 4 2 dat Dumbar
wilde laten zien, hoeveel beter de Amerikaanse revolutie was verlopen dan de
Franse. De Amerikaanse constitutie was namelijk ontworpen door een rechtstreeks door het volk gekozen en in omvang kleine Conventie. De Franse 'Constituante' daarentegen bestond uit een groot aantal afgevaardigden, waardoor zij
haar werk via commissies moest uitvoeren en daarom niet tot overeenstemming
kon geraken. De Franse revolutie leert:
'hoe gemakkeli|k het is alles, afte breken en hoe een te grote machtsconcentratie 'ook
in eenen Republiek, alle de ijsselijkheden van het despotisme kunnen voortbrengen'.
De Amerikaanse revolutie daarentegen heeft een regeringsvorm doen ontstaan welke
nooit 'het ziftend onderzoek van den wijsgeer, van den door historie en ondervinding
verlichten staatsman beter zal kunnen doorstaan'.

Aldus Mecking' 43 in haar vier jaar later gepubliceerde artikel 'Eenheid naar buiten, federalisme naar binnen'. Gerhard Dumbar (1743-1802), pleitbezorger van de
Amerikaanse Constitutie' wijst M.-A. van Wijnen er echter (terecht) op:
'Deze stelling (...) lijkt mij niet juist. Toen Dumbar aan zijn eerste deel begon, was het
1792 en was de Terreur in Frankrijk nog met begonnen Dumbar schrijft expliciet dat
tijdens zijn arbeid in de zomer van 1792 alles in de Republiek nog rustig was. Pas bij het
verschijnen van het boek in 1793, als Frankrijk de oorlog heeft verklaard aan Nederland, is 'het toneel vol van verbazende gebeurtenissen', die de aandacht wel eens konden afleiden van staatkundige bespiegelingen over het verre Amerika Volgens Mecking en volgens Schulte Nordholt werkt Dumbar de tegenstelling tussen Frankrijk en
Amerika nadrukkelijk uit. Ik heb dat met kunnen ontdekken Weliswaar noemt Dumbar de Franse Revolutie, maar pas in deel drie dat hij schreef in 1795, en dan nog in
slechts één alinea Het vergelijken van de twee revoluties kan niet als doelstelling voor
het schrijven van zijn boek worden aangemerkt.' 44

Dumbar voorzag met dit boek in een behoefte. Op het moment dat de Fransen
de Republiek binnenvielen, had Dumbar er reeds voor gezorgd dat er naast het
Franse model ook een Amerikaans alternatief voorhanden was. Dumbar had een
afkeer van de Franse Revolutie, die hij te radicaal achtte.' 45 Dumbar sprak zich

141 Mecking, 1985, pp 174, 183-184; Van Wijnen, 1989, pp 106-107 Ibidem, pp. 108-114, geeft
een bespreking van Dumbars loopbaan en denkbeelden na 1795
142 Mecking, 1985, p. 184
143 Mecking, a.w., p. 184, met citaat uit· Dumbar, Amerika III, iv
144 Van Wijnen, 1989, p. 107.
145 Wellicht heeft voor de zo historisch denkende Dumbar ook een rol gespeeld dat de Fransen
streden voor onhistorische abstracties en de Amerikanen voor rechten die zij al hadden ver-
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daarover pas uit op het moment dat de Bataafse Republiek - naar Frans voorbeeld - een constitutie (in formele zin) moest krijgen. En dat moment kwam eigenlijk pas toen hij zijn werk al bijna had voltooid, in 1795.146 Zes jaar later kwam
Dumbar met een plan van constitutie waarbij hij zich had laten inspireren door
de Amerikaanse constitutie van 1787.147
In 1805 kwam postuum Dumbars (in zijn sterfjaar 1802 geschreven) 'Regten
en pligten van den mensch' uit.' 48 Deze 'proeve', zoals de auteur zijn boekje in
zijn voorwoord noemde, had hem 'jaren van overdenken gekost'. Dumbar schreef
vanuit een religieus bepaald standpunt voor een breed publiek 'ook ongeletterden, met eene matige belezenheid en gezond verstand voorzien'. Hij behandelde
in 25 hoofdstukjes, onderverdeeld in korte paragrafen, zaken als huwelijk en gezin, ouders, kinderen en hun onderlinge betrekkingen, getemde dieren, bezit,
erfrecht, maar ook meer abstracte begrippen als vordering in volmaaktheid, vrijheid, rechtvaardigheid en het maatschappelijk verdrag. Deze brede aanpak leidde
de auteur tot uitspraken die soms ver waren gelegen buiten het gebruikelijke gebied van de mensenrechten. Zo kende hij ieder die geboren wordt een gelijk
recht op leven toe, maar ook een gelijk recht op voedsel. Een kind heeft evenzeer
tegenover de moeder als tegenover de vader het recht op opvoeding, al is daartoe
de eerst genoemde het meest geschikt en beschikt de man daarentegen over
meer kracht, moed en besluitvaardigheid dan de vrouw. Zolang de opvoeding van
de kinderen duurt is het huwelijk, inclusief het samenwonen, voor beide echtelieden een plicht. De Schepper onderkende in de mens 'eene begeerte tot aangename aandoeningen en afkeer van smert; met één woord een trek tot geluk'.
De genoemde en andere rechten vloeien volgens Dumbar voort uit de natuur
en de omstandigheden waarin de mens is geplaatst. H e t zijn derhalve natuurlijke
rechten. Daar staan natuurlijke plichten tegenover. Beide categorieën tezamen
vormen de natuurwet. Mensen zijn niet gelijk: zij verschillen naar lichaam, naar
geest en naar 'de onderscheiden mengeling der hartstogten'. Niettemin beschik-

kregen in de vorm van geschreven en ongeschreven (constitutioneel) recht. Zie Goslinga,
1936, pp lo-ii
146 Van Wijnen, 1989, p. 107 De radicaalprogressievc vleugel van de Unitarissen (de z.g. 'Democraten'), die in 1798 na een staatsgreep de Bataafse Republiek gingen domineren, waren
echter van een federalistisch, gematigde constitutie à la Dumbar en Amerika niet gediend.
De constitutie van 1798 bracht een strak gecentraliseerde eenheidsstaat. Zie § 8.3.
147 Toen in 1798 een staatsregeling tot stand kwam, uitte Dumbar daarop forse kritiek ne Van
Boven, 1990, ρ 175 Enige tijd later begon de voorbereiding van het plan van constitutie, dat
zou resulteren in de staatsregeling van 1801. Dumbar, die als federalist veel bewondering
koesterde voor de wipe waarop de Amerikanen de verlichte ideeën over staat en recht hadden toegepast op hun federatie, schreef toen een ontwerp van een staatsregeling voor de Bataafse Republiek, dat was gebaseerd op de Amerikaanse constitutie van 1787 Het heeft er
even naar uitgezien, dat zijn plan een serieuze kans maakte om als basis te dienen voor een
nieuwe staatsregeling, maar uiteindelijk werd het werkstuk van de directeuren van het Uitvoerend Bewind ter goedkeuring aan Napoleon voorgedragen en kwam een gedecentraliseerde eenheidsstaat tot stand Zie· Dumbar, Plan eener Constitutie, Van Boven, 1990, pp
175-176 Op laatstgenoemde ρ (nt 162) maakt Van Boven tevens melding van een federalis
tisch Plan van Constitutie dat waarschijnlijk van de hand was van mr A.G. Besier, Dumbars
Deventer politieke geestverwant
148 Dumbar, 1805.
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ken zij over gelijke rechten en plichten (voor zover ze tot andere mensen in gelij
ke betrekkingen staan) en zijn allen vrij.
Wanneer mensen zich aaneensluiten in een maatschappij, vorderen ze snel
ler in beschaving dan wanneer ze in afzonderlijke en van elkaar onafhankeli)ke
huishoudingen blijven leven. H e t vormen van 'burgermaatschappijen' komt dan
ook overeen met de oogmerken van de Schepper en met de natuurwet.
Aan een dergelijke samenleving ligt een maatschappelijk verdrag ten grond
slag. Zodra een zodanig verdrag is gesloten, ontstaat een burgerstaat. Alle leden
daarvan tezamen dragen de naam van: het volk.
Dumbars relaas werd bepaald door het rationalistische natuurrecht van zijn
tijd. Zowel de theoretische fundering van het natuurrecht op de menselijke rede
als de leer van het maatschappelijk verdrag ter verklaring van de overgang van
een natuurtoestand naar een burgerstaat, komen in zijn tekst aan de orde: Dum
49
bar kende zijn Hobbes, Pufendorf en Rousseau,' maar ook de klassieke AngloI5U
Amerikaanse auteurs over grondrechten Locke, Blackstone en hun epigonen,
wier opvattingen hij impliciet via zijn geschriften over de constitutie van de
Verenigde Staten, over de mensenrechten en dergelijke in de Noordelijke Ne
5
derlanden verspreidde.' ' Dumbars 'trek naar geluk', die volgens hem de mens is
ingeboren, vormt een echo van de opvatting van Rousseau over het geluk van het
volk als doel van de staat en van de Amerikaanse erkenning van het recht van
ieder mens op het nastreven van zijn persoonlijk geluk: 'the pursuit of happiness'
uit de Declaration of Independence. Al eerder had de stadssecretaris deze kern
van zijn betoog neergelegd in hoofdstuk ι van het concept-regeringsreglement
van Deventer.' 5 2 Bij deze en zijn andere publicaties kon Dumbar gebruik maken
van zijn rijke bibliotheek. I ' 3
149
150
151
152
153

Zie §§ 3.1, 3.2.1 en 3.2.4
Zie §§ 3.2 5, rcsp. 3 2 6.
Zie §§ 3.3 en 3 4
Zie § 7 3 en bijlage 6.
In tegenstelling tot de erfgenamen van Jan Willem Racer hebben die van Dumbar zijn bi
bliotheek niet bewaard De veilingcatalogus is echter raadpleegbaar (het enige in een Ne
derlandse openbare collectie bewaard gebleven exemplaar is afkomstig van C J Snuif en be
vindt zich in de bibliotheek van de Oudheidkamer Iwenthe bi) het Van Dcinse-instituut te
Enschede; slechts een handgeschreven aantekening op het titelblad verraadt, dat het hier
om Dumbars boeken gaat). Zie. Catalogus, 1817. Terwijl Racer enkele zeer oude werken be
zat (zie over zijn boekerij § 522) was de collectie van Dumbar recenter en veel uitgebrei
der De ruim 1.350 veilmgnummers betroffen werken in het Nederlands, Latijn, Frans, En
gels en enkele in het Duits en het Italiaans. Recht, geschiedenis, topografie en statistiek (in
de ruime betekenis van die tijd) namen de voornaamste plaats in, waarbij de klassieke Oud
heid prominent aanwezig was Vrijwel alle in dit boek behandelde invloedrijke denkers over
staat en recht waren vertegenwoordigd, waarbij de favorieten van Simon de Vries duidelijk
herkenbaar zijn Er waren plakkaat- en chartcrbockcn, plaatsbeschrijvingen, land-, stad- en
dijkrcchtcn, politieke pamfletten, encyclopedieën, woordenboeken, atlassen, veeldehgc historiewerken, losse kaarten en plattegronden De belangstelling voor de Verenigde Staten gaf
Dumbar ook in zijn boekenverzameling vorm, getuige de aanwezigheid van Amerikaanse
werken over geschiedenis, staatkunde en economie, wettenverzamelingen en tijdschriften
uit dat continent, handelingen van het confederale Congres en van de volksvertegenwoordigingen van kolonistenstaatjes Daarnaast bezat hij Franstalige bijbeluitgaven en andere theologische werken, akten van kerkelijke synoden (van die van Dordrecht, maar ook van de
remonstranten en van de Walen waartoe hij zichzelf rekende) en series uitgaven van de geleerde genootschappen waarvan hij deel uitmaakte Het geheel werd gecompleteerd met
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6.3

Politieke en economische ontwikkelingen
Ô Deventer' Uw roem moet stijgen,
En, dag'lijks, meerder aanwas krijgen;
Daar gij, vol mannenmoed, in 't perk,
Voor vrijheid treedt, en, voor de rechten
Des burgers, durft, als helden, vechten;
Ja' Daargij de onschuld eert, in mijnen Van der Marck'
Deez' daad /al ieder roemen, prijken.
De Godheid zal, met gunstbewijzen,
U steeds bekroonen, in Uw doen.
De laate naneef zal noch juichen,
Als hij 's lands Chartres ziet betuigen:
Dit is de stad, die recht en onschuld wou behoên.

De ruim achtduizend inwoners die Deventer in de tweede helft van de 18 e eeuw
telde, zagen hun stad als de eerste van Overijssel (al had Zwolle die functie de
facto overgenomen). Zij waren fier op haar belangrijke functies in het economische, het bestuurlijke en het culturele leven. Hun gevoel van eigenwaarde werd
nog versterkt door het gegeven dat, zoals in de gehele Republiek, hun politiek
identiteitsbesef primair lokaal en gewestelijk was bepaald.'" De glorieuze geschiedenis van de stad, waaraan het hen omringende gebouwde erfgoed herinnerde, vervulde hen met trots. In het spraakgebruik van de i8 d e eeuw zou men
Deventer 'een stille, nette plaats' kunnen noemen. Tegelijkertijd konden de ingezetenen zich, zeker in vergelijking met dat verre verleden, niet onttrekken aan
het beeld van een stad in neergang, die bovendien was gelegen in een Republiek
die als geheel een teruglopende economische conjunctuur liet zien.' 56
Duidelijk bleek dat uit de demografische crisis die zich rond 1780 voordeed.
De geboorte- en huwelijkscijfers daalden, terwijl de sterftecijfers stegen. Dat
laatste gebeurde vooral ten gevolge van de pokkenepidemie in de jaren 1779-1785.
Niet alleen de pokken vormden echter een bedreiging voor de volksgezondheid.
uitgaven over landhuizen, tuinen en architectuur, over 'een gemakkelijke waschmachine'
(Amsterdam, 1766), alsmede portretten en platen met natuur- en jachtscènes.
154 Uit de Lierzang, bij gelegenheid der roemruchtige herstcllinge van den Hooggeleerden Heer
Mr F A van der Marck beroepen hoogleeraar, te Deventer. (L , 21 grasmaand 1783, Een
jong Batavier)
155 Franken, 2002, p. 299.
156 Van Dillen, 1970, pp. 617-648; Faber, 1980, pp. 213-219; Te Brake, 1989, pp. 11-12. Een contemporaine bron voor de stand van de lokale economie in Deventer is te vinden in: 'De Politieke Kruyer', dl. 8 (1786), nr. 412, pp. 698-699, in een deel van een aldaar gepubliceerde
'Zamcnspraak' tussen een 'Groninger' en een 'Deventenaar'. De kritische 'Groninger' stelde,
dat steden die katholieken niet cfiscnmineerden welvarender waren dan steden, zoals Deventer, die dat wel deden. Hij signaleerde 'dat de oude, ruime en hoog opgetimmcrdc Huizen bewijzen oplecveren, dat in Deventer eene vrij algemcener Koophandel heeft plaats gehad'. In veel van die huizen woonden nu echter renteniers, terwijl veel kleinere woningen
leeg stonden De stijging van het aantal armen, de daling van het aantal inwoners, de noodzakelijke zuinigheid van de bazen, de lage lonen van hun bekwame knechts, alsmede de verplaatsing van veel zakelijke activiteiten naar Amsterdam wezen op een neergang van het
Deventer zakenleven
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Ten gevolge van eenzijdige voeding en geringe zindelijkheid was ook de 'rode
loop' (dysenterie) epidemisch. Daarenboven ontwrichtten watersnoden (bijvoorbeeld in het voorjaar van 1784) het dagelijks leven.'57 Tussen 1748 en 1795 bleef
het aantal inwoners steken op ongeveer 8.200.'58 Demografische ontwikkelingen
genoten grote belangstelling aan het eind van de i8 dc eeuw, 'deze eeuw van licht,
kennis, en lust tot waernemingen'.' 59 In het perspectief daarvan wordt het begrijpelijk, dat overheden demografische gegevens gingen verzamelen en interpreteren. De Deventer stadsregering liep daarbij voorop dankzij het initiatief van Jan
Wijngaard (1739-1781), lector in de heel-, vroed- en ontleedkunde aan het
Athenaeum. Wijngaard formuleerde een voorstel voor een bevolkingsregistratie
('Ontwerp ter naaeukeunger en uitvoeringer dagtekeninge der Huwelyken, Geboornen, en Overledenen') op basis van de volkstelling die begin-1778 voor het
eerst was gehouden. Opmerkelijk in zijn opzet was het vermelden van de doodsoorzaken en van de mate waarin bepaalde ziekten bij de beoefenaren van sommige beroepen zich voordeden. Schepenen en raad stemden met Wijngaards plan
in, lieten diens statistiek jaarlijks drukken door de stadsdrukker Jan de Lange en
gaven deze laatste toestemming om extra exemplaren uit te brengen die De Langes knecht als nieuwjaarsgroet aan klanten mocht aanbieden - uiteraard in de
hoop op een fooi. De 'Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken' namen de jaarlijkse
statistieken over en propageerden deze als zinvolle voorbeelden voor andere steden.' 60
De Deventer Almanak voor 1780 liet zien, dat de stad het middelpunt vormde van een uitgebreid en fijnmazig netwerk van verbindingen over water en over
land. Drie maal per week voer een beurtschip van Deventer naar Amsterdam en
terug. Twee maal per week passeerde de postkoets van Naarden via Hamburg
naar Berlijn en v.v. de stad. Dagelijks reden postwagens heen en weer tussen Deventer en Zwolle, resp. Harderwijk, twee maal per week tussen Deventer en
Utrecht, resp. Arnhem, Enschede, Ootmarsum, Borculo, Diepenheim, Winterswijk en Lochern. Éénmaal per week reed een kar naar Heino, naar Raaltc en naar
Emmerik. Elke morgen vertrok een zending brieven van Deventer naar Amsterdam, elke avond retour. Twee maal per week werd post gebracht naar alle andere
steden in de Republiek, naar de Generaliteitslanden, Vlaanderen, Frankrijk, het
Rijnland, Westfalen en de grote Noord-Duitse handelssteden. De postwagens

157 Tegenwoordige Staat III, 1801, ρ 198. Zie over de rode loop in Deventer ook: Hogenstijn,
1991, ρ ÏO.
158 Te Brake, 1977, p. 99, idem, 1989, pp. 12-13. Vgl. Van Zanden, 1994 Veel publicaties met
maatregelen tegen besmettelijke ziekten bi) mens en dier komen voor in SAD Rep I, nr 7,
het register van publicaticn.
159 Citaat uit: NNJ 1778, p. 1.
160 SAD res. S&R 4 december 1778, strekkende tot toestemming aan Jan Wi]ngaard, idem, 29
december 1779, in/ake het drukken van de overzichten door Jan de Lange Wijngaard trad
zelf als uitgever op, voor het eerst in 1779. Zie verder: NNJ 1780, pp. 2-12 en bijlage met
overeenkomstige publicaties in daarop volgende jaren. Het vierde overzicht, dat over 1782, is
door de toenmalige Ontwerpstudio en Drukkeri) Birnie en Te Wechel te Deventer bi) de
jaarwisseling 1982-1983 in facsimile gepubliceerd. Vgl. voorts. § 6.2.2, Tegenwoordige Staat
III, 1801, pp. 200-204, Klock-Mijnhardt, 2001, p. 309.
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naar Zutphen reden vier dagen per week twee maal per dag heen en weer, terwijl
op de beide resterende werkdagen een bode lopend brieven en kleine pakjes v.v.
bracht. H e t vervoer vond dus grotendeels over land plaats en strekte zich uit
over alle windstreken. Met name de contacten met Twente en de Graafschap
waren hecht. De beschikbare verbindingen maakten een snelle briefwisseling
mogelijk tussen Deventer en de andere Overijsselse hoofdsteden, de commerciële en intellectuele centra in het midden en westen van de Republiek en met
Twente. Tussen de drie hoofdsteden reisden zo nodig ook stedelijke boden heen
en weer. Wanneer het stadhouderlijk hof in Den Haag verbleef, zorgde de
'Hamburger Post' voor het transport van brieven uit de Overijsselse hoofdsteden.
AI deze communicatiemiddelen zouden in de jaren vanaf 1780 indringend worden gebruikt. Naast de demografische crisis vormde echter de kwantitatieve
ontwikkeling van het vervoer ook een indicatie voor neergang. In 1700 nam Deventer 29,4% van het vervoer in Overijssel voor zijn rekening, in 1725 was dit nog
maar 20,2% en in 1775 slechts 15,5%; in 1793 nam het aandeel van de stad weer
iets toe tot i9,5%.' 6 '
Ook de samenstelling van de beroepsbevolking is informatief. B.H. Sucher
van Bath heeft voor omstreeks 1795 een berekening gemaakt' 62 waaruit blijkt, dat
Deventer een stad was van veel winkeliers en geschoolde handwerkslieden. Velen
van hen waren werkzaam in het bouwbedrijf en de kledingindustrie. Ook leer- en
metaalbewerking door schoenmakers resp. smeden namen een voorname plaats
in. De productie en distributie van voedsel gaven werk aan molenaars, bakkers en
slagers. Veel van deze neringdoenden bezaten een relatief klein bedrijf, waarin de
eigenaar met enkele knechten en leerlingen zowel de productie als de verkoop
voor hun rekening namen. Groot was het aantal beroepsbeoefenaren dat viel onder het rekbare begrip van de 'handel'. Veel kooplieden exploiteerden een winkel, sommigen in combinatie met een lokaal of regionaal gerichte groothandel.
Anderen leidden een marginaal bestaan. Over het geheel genomen was de lagere
middenklasse in de stad goed vertegenwoordigd. Van enigszins grootschalige
industrieën was (mede als gevolg van de nader te noemen gildendwang) geen
sprake. Dergelijke bedrijven zouden ook met goed in de fijnmazige plaatselijke
economische structuur hebben gepast. De actieradius van de handel was vrijwel
geheel op de stad en haar directe omgeving gericht. Slechts een product als koek
kende een veel groter verspreidingsgebied. Bovendien deden kooplui als zijdekramers, wijnverlaters en wantsnijders (handelaren in resp. zijde, wijn en wollen
stoffen) inkopen over grote afstanden en beperkten zij zich daarom in hun zaken
niet tot de regio rond Deventer.' 63

161 Zie voor de verbindingen van en naar D e v e n t e r : D e v e n t e r C a l e n d e r of Schryf-Almanach
1780 (ongepagineerd). D e postwagens hadden hun halteplaatsen met name bi) herbergen op
h e t G r o t e Kerkhof. Zie voor de kwantitatieve o n t w i k k e l i n g van het vervoer: Slither van
Bath, 1977, ρ 223
162 Slicher van Bath, 1977, pp. 174, 177, 179, 185, 186, 188, 190, 192, 193, 194, 198, 200, 222-225, 227,
228
163 T e Brake, 1977, p . 98, idem, 1989, p p 16-17; Hogensti]n, 1998, pp 36-39 Een klaagzang over
het verval van de handel is re vinden in: H e t klagende Deventer, 1785
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Veelbetekenend is verder, dat ruim 30% van de mannelijke beroepsbevolking
geen ambacht had geleerd en geen zaken deed. Deze lieden vielen onder de laagste maatschappelijke klasse, die van 'losse arbeiders'.' 64 Bovendien leefde ongeveer 10% van de beroepsbevolking van de bedeling. Om de werkgelegenheid te
stimuleren plaatste de stad in couranten een oproep voor een prijsvraag 'om arme
luiden en kinderen aan den arbeid te helpen'. De Zwitser Gautier Zindel, die in
Den Haag woonde, won de prijs met een voorstel voor een katoenfabriek met
drukkerij. Uiteindelijk zouden uit dit (niet zeer succesvolle) initiatief de later
vermaard geworden Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken voortkomen.' 65
Handwerkslieden, kooplui en winkeliers hadden zich vanouds aaneengesloten in hun besloten gilden. Aan het begin van de 18 L eeuw bestonden nog 27 van
deze exclusieve gezelschappen, aan het eind van die eeuw waren het er nog
slechts 18. Ze beheersten een groot deel van het plaatselijke economische leven,
maar waren als zodanig niet in enig stedelijk bestuurscollege vertegenwoordigd.
Wel bestonden vele personele unies tussen de bestuurders van de gilden, de leden van de gezworen gemeente en de officieren van de stedelijke burgerwacht.' 66
Aanvankelijk maakten de gilden de harde kern uit van de Patriottenbeweging in
Deventer, maar bij het uiteenvallen van de Patnotse coalitie kwam daarin verandering.' 67 Invloedrijk waren óók sommige predikanten van de (Nederduits164 Slicher van Bath, 1977, p. 184.
165 SAD Rep. I, nrs 297, 298, 351, 355, Stukken betreffende de armenfabriek, 1776-1791; Res.
S&R 4 februari 1772, 6 januari en 13 februari 1776, 2 en 9 mei, 15, 23 en 24 juli 1777 Zie ook
Loosjes 1,1786, ρ i66
166 Dumbar, 1732, pp 39-51, de enige uitvoerige en betrouwbare verhandeling over de Deventer
gilden onder de Republiek Archieven van gilden zi|n te Deventer nauwelijks bewaard geble
ven Vgl. ook· Van Eeghen, 1965; Te Brake, 1977, ρ ιοο, alsmede de bespreking van de gil
den in hfdst 1. Een nauwkeurig overzicht van de gilden die in 1788 fungeerden is te vinden
in: ΚΗΛ Λ 31-222 VI, in een 'Extract uit 't boekjen houdende aantekening der leden van de
respectieve gilden die de eed op de constitutie hebben afgelegd'. Het extract maakt melding
van gilden van bakkers, tappers, kleermakers, smeden, schoenmakers, hnnenwevers, schip
pers, kramers, koekenbakkers, molenaars, timmerlieden (het 'Vier gekroond gilde'), glazen
makers, kuipers, bouwlieden, bierdragers, vissers, slagers en slijters. Sommige van deze ge
zelschappen telden enkele tientallen leden, andere maar enkele Zo maakten slechts /es
bouwlieden (landbouwers) deel van hun gilde uit Een heet hangijzer in het debat tijdens de
Patriottentijd over de positie van de gilden vormde de uitsluiting van katholieken (tot wie
b.v. veel boeren behoorden) van het lidmaatschap Zie § § 7 4 en 7 5. Een contemporaine
bron terzake vormt de zojuist aangehaalde 'Zamenspraak'· zie- 'De Politieke Kruycr', dl 8,
nr 412, pp 699-702, 704-707, 713-721. De eerder genoemde kritische 'Groninger die deel
nam aan de gedachtewisseling en die deel uitmaakte van de lutherse gemeente, stelde, dat
uitsluiting van aanhangers van een bepaalde denominatie onverenigbaar met het wezen van
het Christendom zelf was, dat een door sommigen gevreesde 'katholieke opstand' een her
senschim was en dat in katholiek gedomineerde landen protestanten niet meer werden ver
volgd. De personele unies tussen de gildenbestuurders en de meenslieden, officieren en de
stedelijke burgerwacht, een feit dat tot dusverre in de literatuur over Deventer geen aan
dacht van betekenis heeft gekregen, komt aan de orde in Brief van een burger uit Campen
aan een burger te Deventer, s a., (1786), pp. ιο-ιι. Ook in andere steden waren de personele
banden van regering, gilden en burgerwacht c.q. schutterij sterk; zie b.v. voor Gouda: De
Jong, 1985, pp 47-48 (inzake gilden) en voor Leiden. Prak, 1985, pp. 36-56 (over de schutter,,)
·
167 Aan het slot van de 18 c eeuw tekende zich het einde af van de monopoliepositie van de
gilden In die tijd ontstonden ook de eerste proto-industnele ondernemingen in de vorm
van kleine fabriekjes van b v. stoelen, manden en leerproductcn. Hun eigenaren maakten
geen deel van een gilde uit en zij waren afhankelijk van ongeorganiseerde loonarbeid. Ook
de textielnijverheid begon 7ich toen via thuiswerkers te ontwikkelen in de richting van fa-
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gereformeerde) Kerk, de beoefenaren van vrije beroepen en zij die (vooral hoger)
onderwijs gaven. Geen van hen maakte echter deel van de gilden uit.
De grote thema's die de politiek van de Republiek en van het gewest Over
ijssel in de behandelde periode bepaalden, brachten binnen de stad de gemoede
ren heftig in beweging. O m d a t de Patnottenbeweging te Deventer het eerst van
alle steden in Overijssel voet aan de grond kreeg, kon deze beweging aldaar een
politiek leidende rol vervullen: in Overijssel (waar van de hoofdsteden Deventer
zich het meest radicaal toonde, Kampen het minst en Zwolle een tussenpositie
6
innam), maar tot op zekere hoogte ook in de rest van de Republiek.' Mogelijk
was ontevredenheid over de economische neergang een drijfveer om naar veran
dering te streven. Zeker was de rol van de gilden van betekenis, al zou de inhoud
van die rol wisselend zijn. Van belang was ook de kring van studenten en docen
ten aan het Athenaeum. Zij stonden open voor nieuwe, 'verlichte' denkbeelden.
Dan waren er de vele contacten met het naar vernieuwing van het openbaar be
stuur hunkerende Twente. Verder bestond weerstand tegen het besloten karak
ter van de stadsregering en tegen de grote invloed van de stadhouder op haar
samenstelling. Relatief veel dissenters verzetten zich daarenboven tegen de be
69
voorrechte positie van de heersende confessie.'
De diversiteit in de aanhang van de Patriottenbeweging, zoals die uit het vo
renstaande blijkt, bevestigt nog eens het karakter van die beweging als een mon
sterverbond: niet alleen tussen regeringspersonen in de landprovincies en de zeegewesten, maar ook tussen zeer heterogene bevolkingsgroepen binnen een stad
als Deventer. Met enige voorzichtigheid kan wel worden gesteld, dat velen van
hen te plaatsen waren in het midden van de sociale piramide.' 7 0

bneksmatige productie Zie: Te Brake, 1989, pp 17-18, die mede gebruik heeft gemaakt van
handschrift 212 van de VORG in RAO. Zie: ibidem, pp. 33-34
168 Te Brake, 1977, ρ 97
169 Franken (1984, pp 211-212) probeert een verklaring te vinden voor de voortrekkersrol van
Deventer in de Patriottentijd Voorzichtig poneert hij dat in een stad met relatief meer in
gezetenen uit de lagere middenklasse en minder onvermogenden (dan te Zwolle en Kampen)
en met een centrumfunctie in progressief-intellectuele zin betere voorwaarden aanwezig wa
ren voor actiebereidheid tegen het bestaande bestel Zonder twijfel heeft de besproken pe
riode in Deventer daarenboven een bijzondere eigenheid gekregen door de specifieke rol die
de gilden vervulden: aanvankelijk één in denken en handelen met veel intellectuele gezeten
regeringsleden, later zich van hen afkerend uit vrees voor verlies van eigen privileges en invloed, zie. Zandstra, 'De ontwikkeling', p. 33. Voor wat betreft de plaats van godsdienstig
achtergestelde groepen is interessant dat de Amsterdamse pastoor J. Cramer later verklaarde, dat het nauwelijks mogelijk was om goed katholiek te zijn zonder Patnotse beginselen
aan te hangen, zie· Van der Heyden, 1947, ρ 57 Zie over de grote aanhang van de Patnot
tenbeweging te Deventer voorts: Prak, 1999, p. 168. Frappant is dat de stukken over Deven
ter in het goed geconserveerde archief van stadhouder Willem V (in het KHA) onvergelijk
baar omvangrijker zijn dan die over de andere Overijsselse hoofdsteden
170 Prak, 1999, ρ 172.
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De regio Deventer aan het eind van de 18 c eeuw, fragment uit 'Nieuwe kaart van Over IJssel'
uitgave van Joh. Allart, Amsterdam, 1797
(www.overijsselinkaart.nl)

Binnen korte tijd raakte Deventer evenals Zwolle in de ban van de nieuwe politieke cultuur van de jaren tachtig. Een brede volksbeweging bracht een enorme
dynamiek in de stad, ook in kringen waar die dynamiek tot dan toe ongekend
was geweest. I71 De gezworen gemeente werd in eerste instantie tot spreekbuis
van de veranderingsgezinden. Deventer was de eerste stad in Overijssel waar een
vrijkorps en de tweede waar een burgercomité tot stand kwam, een stad bovendien waarin massaal getekende petities het openbaar bestuur onder druk zetten.' 72 De Patriotten, aan wie deze volksbeweging te danken was, behaalden in
hoog tempo politieke successen: het afschaffen van de drostendiensten, de readmissie van Van der Capellen en de vrije keur van de leden van de stadsregering.
In de zomer van 1783 blaakten hun voormannen van geestdrift en zelfvertrouwen.

171 Zie voor de nieuwe politieke cultuur van de jaren 1780 § 3.2. Prak (1994, p. 66) spreekt over
de voortrekkersrol die Overijssel bij het ontstaan van nieuwe burgerbewegingen binnen de
Republiek vervulde. Vgl. ook: Blok, 1914, pp. 600-603.
172 De eerste georganiseerde politieke actie vond te Deventer plaats na het uitbreken van de
Vierde Engelse Oorlog (1780) en het verschijnen van Van der Capellens 'Aan het Volk van
Nederland' (1781). In 1782 werden drie petities aangeboden en het burgercomité opgericht.
Het jaar daarna volgden een vierde petitie, de oprichting van het vrijkorps en de vrije keur.
Zie ook Te Brake, 1989, pp. 69-87.
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Het burgercomité zou in de daarna volgende tijd hun eisen kracht bijzetten en
het vrijkorps zou hun optreden met machtsvertoon onderstrepen.' 73
AI deze woelingen waren terug te vinden in de beraadslagingen en besluitvorming van de stedelijke regering. Met name is het interessant te zien, hoe de
tevoren korte, formele gezamenlijke vergaderingen van magistraat en meente
vanaf ongeveer 1780 uitgroeiden tot een arena voor politieke krachtmetingen.
H e t aantal bijeenkomsten nam toe van vijf per jaar tot tenminste een maal per
twee weken en de besluitenlijst groeide van enkele bladen tot vele pagina's per
keer.' 74 Het was vooral de gezworen gemeente die zich een veel actievere rol dan
in het verleden aanmat. Dat bleek onder meer in de rechtstreekse contacten die
zij ging onderhouden met de meenten van de beide andere Overijsselse hoofdsteden en met die van de kleine Twentse steden.' 75
Te Deventer kwam ontevredenheid met de bestaande orde voor het eerst
aan het licht toen de gezworen gemeente de magistraat op 8 februari 1779 verzocht om de provisoren van de gasthuizen en de kerkmeesters in het vervolg aan
te stellen: 'op de nominatie van de in leven zijnde provisor of kerkmeester, gelijk
vanouds altoos gebruikelijk geweest is' (hierna volgden voorbeelden van dergelijke benoemingen in het verleden).' 76 Schepenen en raad voelden echter niets voor
deze nieuwlichterij. Sedert lange jaren hadden hun ambtsvoorgangers en zij immers de aangehaalde functies vergeven zonder dat de meente bedenkingen daartegen had geuit. Een nominatie zou bovendien (hier raakte de magistraat een
teer punt bij de gemeenslieden die belust waren op het vervullen van nevenfuncties om daarmee carrière te maken in het stedelijke overheidsapparaat) verandering kunnen brengen in de vanzelfsprekendheid waarmee schepenen en raad tot
dan onveranderlijk gemeenslieden tot provisor en kerkmeester hadden gekozen.
Tenslotte zouden kandidaten voor besturen met weinig werk gemakkelijk kunnen worden gevonden, maar voor veeleisende functies niet. Kortom: zoals het
ging, ging het goed.'""
De gezworen gemeente liet het er niet bij zitten. Het antwoord dat zij had
ontvangen bewees op geen enkele manier, dat zij zich niet mocht bezig houden
173 Een deel van de beraadslagingen en de besluitvorming is te vinden in SAI) Familiearchief
Jordeni, nr 377, stukken betreffende het verhandelde tussen de ge/woren gemeente en
schepenen en raad, 1773-1785; 71c voor overeenkomstige bronnen van de provinciale regeringSAD collectie Van Marie, nr. 32a, memorie van overgenomen en door Ridderschap en Steden in advies gehouden zaken, 1731-1787 en ibidem, nr 32b, extracten uit de resoluties van
Ridderschap en Steden en van Gedeputeerde Staten, 1784-1785. Zie voorts. Israel, 1996, ρ
1224.

174 SAD Rep. II, nr 124, concordaten.
175 Zie b.v. voor onderwerpen waarover de Deventer meente contact opnam met de collegainstellingen van Zwolle en Kampen. Rep. II, nr. 128, resoluties van de 'Perpetuelc Commis
sie' van resp 2 december 1783 (inzake het splitsen der commissièn), 26 januari 1784 (inzake
de kwestie van de overstemming) en 29 april 1784 (inzake het begeven der commissièn). Zie
voor de initiatieven in de richting van de kleine Twentse steden § 5.4.3.
176 SAD concordaat 8 februari 1779. Zandstra, 1984, stelde dit besluit ten onrechte op 'februari
1780'. Toen (concordaat van de 8ste van die maand) herhaalde de meente slechts haar eerder
verzoek (evenals zij dat had gedaan bi] concordaat van 15 en 30 december 1779). Zie over de
nevenfuncties van de regeringsleden § 2.3 4.
177 SAD concordaat 8 februari 1780.
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met een nieuwe benoemingsprocedure en: 'Dat het haar hart grondig leed doet,
haar [voor] de noodzaak gesteld te zien, van haar daarover bitter te moeten beklagen', dat de magistraat inmiddels 'een notoir attentaat' had gepleegd door eigener beweging een provisor aan te wijzen van het St. Jurriën Gasthuis.' 7 Een
jaar later bereikten 'beide leden van de regering' overeenstemming over het instellen van een gezamenlijke commissie die de benoemingskwestie zou bezien.'' 9
De commissie kwam met een voorstel dat volledig recht deed aan de wensen uit
de meente: in het vervolg zouden bij vacatures van provisoren en kerkmeesters
de zittende functionaris(sen) en de gemeente elk twee kandidaten noemen, de
meente uit eigen gelederen. Uit die voordracht zouden schepenen en raad vervolgens hun keuze maken.' 80
Een vergelijkbaar meningsverschil speelde zich af rond de zorg voor ouderloze kinderen. In 1560 had de stad het Burgerweeshuis opgericht. Zoals de naam
aangaf, was dit huis uitsluitend bestemd voor kinderen van grootburgers. Hiervóói'H' is al vermeld, dat kinderen van kleinburgers, van andere ingezetenen, van
vreemdelingen, alsmede onwettige kinderen (ook van grootburgers) en vondelingen, waren aangewezen op de armenzorg. In 1679 kwam aan deze onbevredigende situatie een einde door de oprichting van het Kinderhuis. Het bestuur daarover was in handen van twee van de provisoren van de Huisarmenstaat. Beide
huizen werden bestuurd door provisoren uit de gezworen gemeente. Die van het
Weeshuis bestierden een gefortuneerde instelling, waar de weinige grootburgerwezen veel ruimte kregen voor een goede opleiding, terwijl die van het Kinderhuis zorg droegen voor een drukbevolkte instelling in de sfeer van de armenzorg,
waar hard weken voorop stond. Het hieruit voortvloeiende standsverschil wekte
wrevel op bij Patriotten, waarvan velen behoorden tot de kleinburgers.'" 2
Zo kwam de functie van het Kinderhuis een eeuw na zijn stichting ter discussie te staan. De Huisarmenstaat en het Kinderhuis waren uit elkaar gegroeid.
Eerstgenoemde instelling richtte zich op een grote groep thuis verblijvende armen van alle leeftijden, laatstgenoemde op een veel kleinere groep kinderen die
intern leefde. De toename van het aantal hulpbehoevenden had geleid tot een
forse expansie van de Huisarmenstaat. In combinatie met het Kinderhuis leverde
dit een complex geheel op dat moeizaam te besturen viel. In het beheer waren
allerlei feilen ingeslopen, die steeds met lapwerk waren verholpen. Ook werd het
178 Ibidem, 23 maart 1780
179 ibidem, 8 februari 1781.
180 Ibidem, 8 februari 1782. In dit meningsverschil had de magistraat overigens zeker niet geheel
ongelijk De gasthuizen kenden aanvankelijk geen uniform bestuursmodel Een eerste aanzet daartoe werd gegeven bij concordaat van 24 januari 1578. De gemeente verzocht toen de
magistraat de bedieningen van kerkmeester, provisor van gasthuizen en andere gewone bedieningen 'nae older gewoenthen' aan gemeensmannen op te dragen Van een voordracht
door zittende functionaris(sen) was geen sprake De magistraat antwoordde in 1578 tegen
het inbrengen van de meente geen bezwaar te hebben. Naderhand is dit concordaat herhaalde malen hernieuwd en is de desbetreffende regel in de praktijk gevolgd. SAD concordaat 24 januari 1578, beschreven onder meer in Hogcnstijn, 1994, p. 19.
181 Zie over de wezenzorg § 2 4 1 .
182 Zie over het Weeshuis en het Kinderhuis: Hogenstijn, 1994, over de oprichting van het
Kinderhuis, t.a.p., pp. 79-84
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als onredelijk gezien, vrijetijdsbestuurders te belasten met de zorg voor dit conglomeraat. De magistraat kon bijna geen kandidaten meer vinden en het bestuurswerk ging ten koste van de hoofdfunctie en het privé-belang van de provisoren. Door de grote hoeveelheid werk was adequaat inwerken nauwelijks mogelijk. Persoonlijke bekendheid met de bedeelden en met de kinderen was wel
wenselijk, maar door hun grote aantallen, onhaalbaar.' 83
Schepenen en raad stelden voor, de inkomsten en het dagelijks bestuur van
het Kinderhuis te scheiden van die van de Huisarmenstaat. De financiële uitwerking van dit voorstel viel zeer in het voordeel van het Kinderhuis uit. Dit huis
verkreeg namelijk 'de bestendigste en minst aan verandering blootgestelde fondsen', terwijl de Onzekere en fluctueerende inkomsten' bij de Huisarmenstaat
zouden blijven. H e t dagelijks bestuur van het Kinderhuis zou in handen komen
van drie provisoren, dus niet van de gebruikelijke twee.1"4 Op 7 februari 1781
verenigde de gemeente zich met deze voorstellen en per 1 april van dat jaar was
de scheiding een feit.'85 De nieuw benoemde provisoren van het Kinderhuis kregen een reglement mee waaruit bleek, dat de stadsregering deze instelling wilde
laten functioneren naar analogie van het Weeshuis. In beide instellingen lag het
accent bij de vorming van de pupillen niet op werken, maar op onderwijs. Weeshuis en Kinderhuis groeiden steeds verder naar elkaar toe.' 86
H e t Kinderhuis kon nu een goede zorg bieden, maar dat leidde wel tot financiële problemen. De scheiding tussen wezen van groot- en kleinburgers
bracht bovendien ontevredenheid bij de bevolking. Mr. Augustijn Gerhard Besier en mr. Gerhard Dumbar pleitten voor vernieuwing van de armen- en wezenzorg.'"7 De meente wilde als onderdeel daarvan de wezen van de kleinburgers
overplaatsen naar het Weeshuis. Daarmee haalde zij zich de woede op de hals
van provisor dr. Alexander van Suchtelen. In een uitvoerige kroniek gaf deze een
gekleurd beeld van de geschiedenis van het Weeshuis en van de exclusieve claim
van de grootburgers op deze instelling. De eeuwenoude band van de deftige
grootburgerfanrulies met de stad kon niet worden vergeleken met de veelal recent
voor weinig geld verworven kleine burgerschap van eenvoudige zielen, aldus
Alexander. H e t Weeshuis bestond mede dankzij schenkingen door de grootburgerfamilies, en die hadden deze schenkingen uiteraard alleen gedaan ten bate van
kinderen uit hun eigen milieu, zo stelde hij.' 88
Ondanks Van Suchtelens verontwaardiging besloot de regering dat het Kinderhuis zich zou beperken tot het kroost van de inwoners zonder burgerrecht,
dat van vreemdelingen, alsmede tot vondelingen en onechte kinderen. De kinde-

183 SAD res. S&R 21 maart en 1 december 1780, concordaat 13 november 1780
184 SAD concordaat 30 november 1780; vlg. Acquoy, 1929
185 SAD concordaten 7 en 10 februari 1781, SAD familiearchief Jordens, nr 374, stukken betreffende de voorgenomen scheiding van de administraties van het Kinderhuis en de Huisarmenstaat, 1780.
186 Zie over de verzelfstandiging van het Kinderhuis: Hogensti]n, 1994, pp 86-90
187 SAD concordaat 1 december 1784
188 SAD Archief Burgerweeshuis, nr 421, Kroniek van Alexander van Suchtelen, plm 1782.
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ren van kleinburgers zouden met ingang van 1786 in het Weeshuis worden opgenomen.' 89 Als goede Patriotten wensten de heren van de regering wel dat de
rechtsongelijkheid tussen kinderen van groot- en kleinburgers werd beëindigd.
Hun gevoel voor gelijkheid omvatte echter niet de andere doelgroepen van het
Kinderhuis: dat zou in hun beleving te ver zijn gegaan."' 0
Ook in het religieuze leven drongen nieuwe opvattingen over mens en maatschappij door. Dat bleek al in 1782 toen Winand Suermond, (Nederduits-gereformeerd) predikant te Olst, naar Deventer werd beroepen. In heel de streek stond
deze herder bekend om zijn Patriotse overtuiging. Na zijn beroep, maar nog vóór
zijn intrede, preekte Suermond te Deventer (op 27 oktober 1782) over psalm 137,
5-6. Hij maakte gebruik van de Statenvertaling, waarin de aangehaalde tekst als
volgt luidt:
(5) Indien ick u vergete, o Jerusalem, so vergete mi|ne rechterhand [haer zelfs,]
(6) Mijne tonge kleve acn mijn gehemelte, so ick aan u niet en gedeneke, so ick Jerusalem niet en verheffe boven het hooehstc mi|ner blijtschap."*'

Op het eerste gezicht hield Suermond een zeer schriftuurlijke preek, maar wie de
tekst daarvan kritisch leest, vindt verwijzingen naar de toenmalige actualiteit. Zo
sprak de predikant zeer lovend over zijn thema 'Vaderlandsliefde' (door sommigen gezien als een synoniem van 'de Patriottenbeweging') als 'eene hemeldeugd',
ging hij uitvoerig in op de voortreffelijkheid van 'een vaderland als het onze' en
werkte hij zijn standpunt uit in drie lessen over 'Onze Vaderlandsliefde' die
'voorzichtig, maar ongeveinsd' behoorde te zijn, 'ijverig, maar zonder kwaad belang' en 'bedaard, maar onvertzaagd'.' 92
Na het overlijden van Van der Capellen had Hendrik Bergh, luthers predikant te Doetinchem, een lijkrede gehouden waarin hij de overledene herdacht als
een 'vader des vaderlands'.' 93 Heel wat Deventenaren waren benieuwd wie die
predikant wel was die de eer van 'de brave Capellen' openlijk had durven te verdedigen. Zo kwam het dat de lutheraan uit de Graafschap Zutphen op uitnodiging op 2Ó september 1784 te Deventer kwam preken. Christenen uit allerlei
kerkgenootschappen hadden zich rond de kansel verzameld, zowel Nedcrduits189 SAD concordaat 1 december 1784, SAD Familiearchief Jordens, nr. 375, Rapport met bijlagen over de toestand van het Burgerweeshuis, uitgebracht door een door de stedelijke regering benoemde commissie, ca 1784-1785; Besier, 1786, Tweede brief aan een vriend re
Utrecht, 1786.
190 Zie over de opname van wezen van kleinburgers in het Burgerweeshuis. Hogenstijn, 1994, ρ
9i. Vgl. ook- SAD concordaten 20 juli 1785 en 24 april 1786, alsmede SAD Familiearchief
Jordens, nr 376, rapport uitgebracht door een door de stadsregering benoemde commissie
over de vereniging van de stadsdiaconie en de Huisarmenstaat, ca 1785; SAD collectie
Dumbar, nr. 23, Plan van scheiding van het Kinderhuis en het Weeshuis.
191 Statenvertaling van de Bijbel, boek van de Psalmen, Psalm 137, verzen 5 en 6.
192 Suermond, 1782, resp. pp 36-37, 39-40, 45-48, 'Boekzaal der geleerde waereld', 138 (februari
1783), pp. 141-150 winand Suermond en zijn vrouw Johanna Lamberts vestigden zich te De
venter blijkens de renuntiatieregistcrs in de Spijkerboorsteeg, nabij de hoek met de Grote
Overstaat, nu nr. 11. Suermond zou na de restauratie van 20 september 1787 worden ontsla
gen, zie § 8.1
193 Bergh, 1784 A; vgl. Schama, 1977, p. in.
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gereformeerden als dissenters. Dat zijn vriend Van der Marck, maar ook de professoren Rückersfelder en Chernac, alsmede ds. W . Suermond zich onder zijn
gehoor bevonden, verheugde de dominee bijzonder. De dienst werd een Patriots
treffen en het politieke element ontbrak in de preek over ι Petrus 5, 7 geenszins:
'Getuigen van de nadeehge gevolgen der agtcloosheid en onverschilligheid zij ons geheele vaderland, vrienden en vijanden' - getuigen van de goede vrugten der waakzaam
heid zi) elk Nederlander, inzonderheid dit gewest, dit gelukkige üverysscl' - Erkent
dan, vaderland-minnende zielen' - erkent o Deventer uwe dubbele verpligting' - houd
moed en rust niet voor gij de vri|hcid weder geheel veilig op haaren troon hebt geplaatst' - beleid, dapperheid en standvastigheid, van uwc zi|de, zijn 'er de waare middelen toe, - vereeuwigt uwen braven Capellen tot den Pol, met ononderbroken het
plan te volgen, 't welk hij heeft gemaakt1' (...) 'Luistert naar hen die openbaar als Patriotten voor en met u spreken' - maar, nimmer naar geheime sluipers' Noch een korte
tijd is er nodig, en gi) zult de zieltogende verkorters uwer rechten en vrijheden alle leeren kennen en den geest zien geven; dan zal Babel die groote gevallen zijn en Neêrland
worden vrij gemaakt!'

De preek werd in brochurevorm gepubliceerd. Opvallend was de gemengde samenstelling van het gehoor van Bergh: een illustratie van het feit dat Patriotten
te vinden waren in de kringen van zowel de heersende als van de achtergestelde
kerkelijke gemeenten. Te Deventer was dat niet anders dan elders.' 95 Het monsterverbond dat de Patriotten daar vormden bestond hoofdzakelijk uit gildenleden, dissenters en door de Verlichting geïnspireerde en natuurrechtelijk denkende juristen, theologen en andere leden van de maatschappelijke voorhoede, ontevreden regenten incluis.
H e t waren deze Deventer Patriotten die in hoge mate een stempel zouden
drukken op de politiek in hun stad in de jaren tachtig van de i8 dc eeuw. Enkele,
deels juridisch bepaalde kwesties gingen de stedelijke politiek domineren. Daarbij richtten de Patriotten zich met een brede volksbeweging op staatkundige
vernieuwingen. Dat streven maakte hen soms verdacht. Volgens geruchten zou
de stad een gevaar vormen voor de veiligheid van de Republiek. Zwitserse huursoldaten zouden er zelfs heen gezonden zijn om de bestaande orde te handhaven.""' Van aanwijzingen in de richting van een dergelijke militaire bedreiging is
tot dusverre echter niet gebleken.

194 Bergh, 1784 B, pp 4, 38-39.
195 Van den Berg, 1988, pp. 122-123. Ds. Bergh bleef zich ook later inzetten voor de Patnotse
zaak Zo verdedigde hij in een preek geestverwante journalisten die werden vervolgd en gevangen waren genomen; zie· 'De Politieke Kruycr', dl. 5, nr 252, pp. 657-665, de preek, gedateerd mei 1785, had op een uitgever van genoemd weekblad betrekking. Bergh trad verder op
als auteur van spectatoriale geschriften; zie· Buijnsters, 1991, pp 28-30, 107 Zie over Bergh
voorts: Voltman-Vaags, 1980 passim
196 Hardenbroek IV, 1915, ρ 178
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6-4

De eerste petities en de oprichting van het burgercomité

De door de Patriotten opgewekte volksbeweging domineerde, na een gematigde
aanloop in 1781, het openbare leven te Deventer in de jaren 1782 en 1783. H e t
ondertekenen en indienen van petities, het oprichten van een burgercomité, de
vrije keur, het oprichten van een vnjkorps en het werken aan constitutionele
vernieuwing, het waren zaken die elkaar snel opvolgden, elkaar ten dele onderling beïnvloedden en die de Patriottenbeweging naar een hoogtepunt van geestdrift en zelfvertrouwen stuwden. Auteurs als Locke, Blackstone, Price, Priestley
en Paine wezen daarbij de weg met hun natuurrechtelijk gekleurde beschouwingen over vrijheid, volkssoevereiniteit en grondrechten.' 9 7 De wijze waarop de
Amerikanen juridisch vorm gaven aan de zojuist genoemde begrippen was voor
de Deventer Patriotten richtinggevend."'
Voorstanders van politieke vernieuwing beoogden de publieke opinie te
beïnvloeden met behulp van rekesten, ook petities, petitionnementen of adressen genaamd (deze termen worden in dit boek door elkaar gebruikt). Nieuw voor
deze tijd was de grootschalige toepassing daarvan als een - in wezen - politiek
pressiemiddel en het feit, dat deze petities door de Patriotten werden geïnitieerd
en opgesteld en door omvangrijke groepen inwoners die als zodanig niet georganiseerd waren werden getekend. Op deze wijze werd op stedelijk niveau de fictie
ontkracht dat de meente altijd de bevolking vertegenwoordigde (hetgeen niet
juist was omdat meente en magistraat in personele zin nauw met elkaar verbonden waren en zich tezamen hadden afgesloten van een groot deel van de verdere
stedelijke bevolking) en was het mogelijk dat velen hun stem lieten horen over
zaken van algemeen belang. Onder die velen waren er niet weinigen die tot dan
toe in het openbare leven niet te horen waren geweest: omdat zij zich uit beginsel afzijdig hadden gehouden (bijvoorbeeld omdat zij doopsgezind waren), omdat
zij als tweederangsburgers werden geacht te zwijgen (bijvoorbeeld omdat zij katholiek waren) of omdat zij om andere redenen buiten de vorming van de publieke opinie waren gebleven (bijvoorbeeld omdat zij als stadsboeren of eenvoudige
handwerkslieden er zelfs niet van hadden kunnen dromen om ooit in het openbaar voor hun mening uit te komen). Als neveneffect frustreerden de voortdurende petities soms het kleine en op routine gerichte regeringsapparaat. De Gelderse Staten, die met hetzelfde probleem te maken kregen, verboden met het
oog hierop zelfs het gebruik van adressen.' 99

197 Gobbcrs, 1963, pp 228, 232, 236-238 Zie voor de aangehaalde auteurs resp §§ 3 2.5, 3 2 6 ,
3.2 8, 3.2 9 en 3.2.10.
198 Egte stukken, 1783, ρ 3. Zie over de Patnotse volksbeweging, ook te Deventer: 'De Post van
den Neder-Rhijn', 9 november en 21 december 1782, 4 januari, 8 en 15 februari, 1 maart 1783
Zie over de pctitiebeweging in het algemeen voorts Aanspraak aan de Burgers, Boeren (. )
van Overijssel, 1782, Velema, 1999, ρ 296; Thceuwen, 2002, pp. 253-254.
199 De meeste stukken over de petities te Deventer zijn samengebracht in· SAD Rep. II, nrs
132X, 133. Zie verder de pamfletten: Aanspraak aan de Burgers, Boeren (zojuist vermeld) en
Gesprek tusschen een Boer en een Burger, 1782, alsmede een gedicht van I.G Β Η 'Aan de
Burgers van Zwolle, Deventer en Kampen Op het tekenen der beide lofwaardige Requcsten
in October 1782', in: 'De Politieke Kruyer', dl. 1, 5 (1783), p. 42. Te Brake, 1989, geeft een uit-
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Het eerste rekest (april 1782) had betrekking op het erkennen van de onafhanke
lijkheid van de Verenigde Staten en van J o h n Adams als ambassadeur van de
Noord-Amerikaanse confederatie. H e t ging dus om een thema uit de buiten
landse politiek, dat voor de Deventer regering niet bedreigend was. De initia
tiefnemers van deze beweging, waarbij zich 66 personen uitspraken, bleven ano
200
niem. Een tweede petitie volgde in oktober 1782, dus een halfjaar na de eerste.
Ditmaal ging het om drie met elkaar samenhangende centrale kwesties van de
toenmalige Overijsselse politiek: het afschaffen van de drostendiensten, de readmissie van Van der Capellen tot de Staten en de regeling van de kwestie van de
overstemming. Daarbij kwam een ander internstedelijke kwestie, namelijk het
instellen van een (lokale Deventer) 'Commissie van Redres' (die het functioneren
van de stedelijke regering op 'notabele abusen en afwijkingen' moest doorlichten
en die misstanden samen met de meente door herziening van het stadrecht
moest elimineren), alsmede een verwijzing in misprijzende zin naar een incident
20
te Bathmen. ' Niet minder dan 1.460 adressanten ondertekenden dit petitionnement. Drijvende krachten achter deze menigte vormden de gilden en de bur
gerwacht. Analoge acties (maar zonder dat een 'Commissie van Redres' werd
202
verlangd) vonden plaats te Zwolle en te Kampen.

voenge behandeling van de verschillende adressen met op pp. 69-87 een analyse van de na
men en de personalia van de ondertekenaren van de verschillende rekesten. Zie over de De
venter pctitiebewegingen voorts: Prak, 1999, pp. 168-169, I92~I93- Zie over het Gelderse
verbod: Gelderse Plakfcatenlijst, 1982, p. 99, nr. 301, alsmede: Van Heel, 1993, ρ 57 BIJ brief
van 7 oktober 1782 waarschuwde S.V.G.L. van Heiden Hompesch de stadhouder dat Van
der Capellen tot den Pol te Zwolle en Deventer pctitiebewegingen organiseerde, zie. KHA
A 31-222 III.
200 Zie over de Verenigde Staten §§ 3 3 en 4 3 3.
201 Zie §6.5.
202 Een nadere behandeling van dit tweede adres is te vinden in § 5 3 3. Tot de ondertekenaren
van het rekest behoorden telgen uit regermgsfamilies, maar ook en vooral intellectuelen
(hoogleraren, artsen, juristen, predikanten), studenten, ambachtslieden, winkeliers, kooplui
en eigengeerfde landbouwers: gezeten burgers die buiten de beperkte kring van de familie
regering werden gehouden. Velen van hen voorzagen in hun eigen levensonderhoud, be
schikten over enig bezit en konden (ten minste hun naam) schrijven In elk geval één was
een vrouw de uit Enter afkomstige Jenneken Gerrits de Wilde, weduwe van Jan Bussink.
Denkelijk zette ZIJ het bedrijf van haar overleden man voort. Dit gevarieerde gezelschap
vormt een mooie illustratie van wat Patriotten in een stad in het oosten van de Republiek
waren. Tot hen behoorde b ν Hendrik(us) te Riele (1752-1819), een katholieke 'wortelboer'
(stadsboer) met een forse eigen boerderij in de Walstraat en weilanden en akkers buiten de
vesting Hij is een directe voorvader van moederszijde van schrijver dezes.
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Aanhef van de tweede Deventer petitie (ongedateerd, oktober 1782), door burgers en ingezetenen
gericht aan de gezworen gemeente, met een pleidooi voor het afschaffen van drostendiensten, de
re-admissie van J.D. van der Capellen tot de Staten en de regeling van de kwestie van de over
stemming, tevens ingaande op de misstanden te Bathmen. I lieronder volgden 1.460 handteke
ningen, te beginnen met die van de leden van de burgerwacht en de gilden
(Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, Rep. II, nr, 133 (oud) (nu: Archief Gezworen Gemeente
nr. 32)
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De leden van de Deventer gilden en burgerwacht tekenden collectief en direct na
de tekst van het rekest. Daarna volgden de 'particulieren'. Zo zou het bij volgende adressen veelal ook gaan en daarmee was tevens een beeld gegeven van de initiatiefnemers en de categorieën van ondertekenaars. De petitie stelde onderwerpen aan de orde die de Deventer regering rechtstreeks raakten (al waren de gestelde eisen voor haar niet nadelig), zodat een grotere deelname vanuit de bevolking dan bij het rekest over de Amerikaanse thema's niet verwonderlijk was.
Het tweede rekest van oktober 1782 was gericht aan de gezworen gemeente
en ging vergezeld van een brief aan de magistraat. De adressering was een teken
van een andere rol dan de meente tot dusverre had gespeeld, een blijk namelijk
van een meer zelfstandige positie naast die van schepenen en raad. Die ontwikkeling vroeg om meer dan enkel de notie, dat de Polstraat de 'voorzittende' wijk
was die de ereplaats innam. De behoefte aan een duidelijk herkenbare voorzitter
werd manifest. T o t die functie ontwikkelde zich het oudste lid in jaren, de 'senior' van de Polstraat, na verloop van tijd zelfs als de 'president' van de meente
aangeduid. Dat was mr. Adam Persoon (1726-1801), die zich had laten kennen als
een onversneden Patriot. 203
Het was deze Adam Persoon, die medio oktober 1782 thuis bezoek kreeg van
de burgerluitenants Pieter Rempelaar 2 ° 4 en Joan Christoffel Frister en de 'generale ouderlieden der gilden' Hendrik Alfrink en Hermanus Hoekers. In hun
kwaliteit van 'Gecommitteerden van de gezamenlijke burgers en ingezetenen'
boden zij hem het zojuist genoemde rekest aan, dat door zovelen was ondertekend. De heren uit de stedelijke burgerwacht en de gilden (die voorlopers vormden van het op 1 december op te richten burgercomité, waarover dadelijk meer)
201 ü e familie Persoon was eerst met Adams vader in de Deventer regering gekomen, oneetwi]feld dankzij het huwelijk van de/e predikantenzoon dr Antony Joan Persoon met Henrica
Jordens. Zie over de familie- Duinkerken, 1990, pp. 180-181. Adam studeerde te Deventer
(Athenaeum) en Harderwijk (universiteit, promotie) Met een echtecnotc Ten Brink en een
schoonmoeder IJsscl versterkte hij zijn positie in de stad verder Lid van de magistraat, zoals
zijn vader, werd hij niet In aanzien staande ambtelijke functies, zoals die van rentmeester
van het kapittel ('het grote en het kleine kapittel' zoals het rentambt officieel heette) en
schout en ontvanger van Colmschate (met de notoire Deventer Patriot mr Johan Jacob
Schmaus als zijn waarnemer in laatstgenoemde ambten), combineerde hij evenwel met een
langjarig (1743-1787) fungeren als gemcensman van de Polstraat. Zijn geheel eigen invulling
van de functie van 'senior' van de voornaamste wijk verschaften hem het nodige aanzien.
Ook het bezit van de buitenplaats Elmerink in de buurschap Ortele en tssen (nabij de Aar
ninksweg en de I lolterweg buiten het latere kerkdorp Colmschate en afkomstig van de Ten
Brinks) droeg daaraan bij. De familie Persoon beschikte daar over een landhuis en een koepel o f t Salon', afgebeeld in. Ten Hove, 1998, ρ io en bouwde er in 1774 op de plaats van de
schaapskooi de nog steeds bestaande boerderij Het herenhuis werd na veiling m 1817 ge
sloopt; het bouwhuis, het koetshuis, het tuinmanshuis en delen van de geometrische park
aanleg zijn nog aanwezig. Blijkens de renuntiatieboeken stond het (royale) huis van Persoon
in de binnenbocht van de Polstraat ter plaatse van het huidige nr 73, nu onderdeel van een
appartementencomplex. Zie over Adam Persoon ook· Schilder I, 1989, ρ 88 Curieus is, dat
de familie Persoon in het midden van de 18 ' eeuw nog bij de Oranjes in de gunst stond.
Adams vader dr. A.J. Persoon was in 1748 lid geweest van een commissie die erfstadhouder
Willem IV had geadviseerd over interne politieke conflicten in Friesland; zoon dr. Adam
was in hetzelfde jaar schepen geworden van de hoge heerlijkheid I Iet Loo, een toen nieuwe
creatie, waarmee de Staten van Gelderland de positie van Willem IV beoogden te verster
ken Zie- Franken, 2002, p. 60 resp. ρ 96
204 Zie §8.2.
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spraken de wens uit, dat de meente hoe eerder hoe beter de petitie zou bespreken. Als vertegenwoordiger van de burgerij moest de meente verbetering nastreven van de ellendige situatie waarin de provincie Overijssel was komen te verkeren. Beide regeringscolleges verklaarden zich bereid, te werken aan redres van de
gesignaleerde misstanden. 20ï Voor zover het daarbij ging om de drostendiensten
en de re-admissie, zouden concrete resultaten niet lang op zich laten wachten.
Tezelfdertijd begonnen voorbereidingen voor het oprichten van een burgercomité en van een vrijkorps, als resp. de stem en de (grotendeels symbolische)
vuist van de Deventer Patriotten. H e t bestaan van deze gezelschappen maakte
deel uit van de genootschappelijkheid, die zich vanaf de eerste helft van de i8de
eeuw overal in de Republiek manifesteerde 206 en die na 1787 het voortbestaan
van Patriotse netwerken mogelijk zou maken. Met de burgercommissie en het
vrijkorps begon een nieuwe en meer radicale episode in de strijd tussen Prinsgezinden en Patriotten. Als het ging om burgercomités 207 stelde Joan Derk van der
Capellen zich op het standpunt, dat de gezworen gemeentes met hun voor het
leven zitting hebbende leden, niet steeds op korte termijn in Patriotse geest
konden worden omgevormd. Vooral te Kampen en Zwolle vormde de meente
bepaald niet de door Joan Derk beoogde afspiegeling van de burgerij. Hij beklaagde zich:
'dat er niet alleen onder de magistraat, maar zelfs onder de meente veelen [zijn], die zig
het air geeven, van ook al aristocraten te zijn, en zig uitlaaien, dat het der burgen) niet
voegt, zig met regeenngszaaken te bemoeien, dat de ingezetenen pupillen, en ZIJ, God
betert' voogden zijn, en het pupillen niet betaamt, aan de voogden de wet voor te
schri)ven
En meer zulke zotteklap, die enkel uit heerschzugt voortkoomt, en kragtdadig dient tegengegaan te worden'

205 SAD Rep. II, nr 128, pp. 1-20, relaas over de behandeling van het rekest van oktober 1782,
voorafgaande aan de hoofdinhoud van het aangehaalde nummer, te weten de res van de
'Perpetuelc Commissie', waarover later in deze paragraaf meer
206 W W Mijnhardt geeft in zijn Utrechtse proefschrift de volgende omschrijving van een
'enootschap, die hij als een 'werkdefinitie' aanmerkt. 'Een geïnstitutionaliseerd en gcformaiseerd verschijnsel dat wetten heeft ' (Mijnhardt, 1988, p. 5). Mijnhardt maakt melding van
de vele soorten van genootschappen waaruit het rijke verenigingsleven van de 18 e eeuw bestond Naast de oudere, vooral intern gerichte culturele genootschappen (waarvan de opkomst werd bevorderd door veranderingen in leesgewoonten en groei van het lezerspubliek,
toename van een religieus getinte belangstelling voor de natuurwetenschappen (fysiotheologie) en de stijgende interesse voor letterkunde en geschiedenis), kwamen vanaf de jaren zeventig van de 18" eeuw ook extern gerichte genootschappen op, die maatschappelijke
veranderingen nastreefden. Zie: ibidem, pp. 78-79, 83-87, 88, 106-107 Sommige genootschappen vormden tussen 1787 en 1795 een dekmantel voor het ondergronds voortbestaan van de
Patnottenbcweging; zie hierover § 8 2 met opgave van meer literatuur
207 Zie over burgercomités en vnjkorpsen in het algemeen· Van der Capellen, 1781, pp. 75-76,
Kloek-Mijnhardt, 2001, ρ 123 Vgl ook Blok, 1914, ρ 577; Prak, 1994, pp 66-67 ^'e voor
een pleidooi inzake het aanstellen van 'Gecommitteerden uit de Burgerij de brief van Van
der Capellen aan de redactie van 'De Post van den Ncder-Rhijn', afgedrukt in- De Beaufort
(ed.), 1879, pp 512-514
208 Bij het navolgende is met name gebruik gemaakt van De Jong, 1921, pp 529-54. Zie voor de
positie van de meente als residu van vroegere democratische verhoudingen verder het arti
kel- Briev van Wouter Doe mee, over het onderscheiden gedrag, toestand, behandeling en
het regt der Gezwooren Gemeentens van Overysscl en Gelderland, in· 'De Politieke Kruyer', dl. 2, 104 (1784), pp. 1503-1511, alsmede: Ruijs, 1873, passim. In § 2.3.1 is al aangegeven, dat
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T e Deventer (waar de samenstelling van de meente overigens meer naar de
smaak van J o a n Derk was) kwam op ι december 1782 (de succesvolle petitiebe
weging van oktober daaraan voorafgaand had de plaatselijke Patriotten moed
gegeven) een burgercomité tot stand. Na dat te Ootmarsum was dit comité het
tweede in Overijssel (hoewel stadssecretaris mr. Gerhard Dumbar (de jongere) als steeds voorzichtiger dan Van der Capellen - er niet voor voelde) . H e t kreeg
tot taak,
'om van nu af aan en vervolgens, naar ti]dsomstandigheden, gepaste remarques en consideration, hetzij in form van memorie, remonstrantie, smeek- of dank-adres te ontwerpen en op te stellen, mitsgaders, na dezelve ons te hebben doen voorleezen, en,
door ons goedgekeurd zijnde, met onze handtekening te hebben doen bckragtigen, alsdan te exhibeeren, specialijk of respectievelijk, aan de Wel Ed Hoog Achtb. Magistraat
en aan de Wel Ed. Achtb. Gezworen Gemeente, wederom onder vriendelijke aanbeveeling, van daarbij altoos te observeeren die hoogachting en veneratie, welke wij verschuldigt zijn aan de aanzienlijke Digniteit van onze hooggeëerde overheden' 209
De betekenis van dit, uit twaalf personen bestaande comité school mede hierin,
dat het werd aangesteld bij uitdrukkelijke 'Acte van Qualificatie'. 210 De instelling
van het comité sloot aan op de eerdere petitiebewegingen. De historicus P J .
Blok noemde de oprichting:
'een belangrijke stap in democratische richting, het fondament des gebouws van den
nieuwen democratische staat, dien men hoopte te stichten'.
Vier van de leden waren de twee officieren van de stedelijke burgerwacht en de
twee overluiden van gilden die de eerder in deze paragraaf genoemde adressenbeweging in oktober 1782 hadden georganiseerd. H e t toetreden van officieren
van de burgerwacht en overluiden van de gilden, figuren van gewicht in de stede-

het simplistische model, dat de mcentc als gevolg van de invloed van de stadhouder overwegend Orangistisch zou zijn, niet overeen komt met de complexere werkelijkheid.
209 NNJ 1783, ρ 140; Egte Stukken, 1783, pp. 24-30, Colenbrander, 1897, pp. 281-282; Gcyl, 1947,
pp 72, 78; idem, 1959, pp 145-146; Te Brake, 1977, p. 42, Wertheim, 1981, p. 34, Jansen,
1987A, pp. 66-67; Te Brake, 1989, pp. 50-51; Theeuwen, 2002, pp. 252-253, 258 Zie over het
standpunt van Dumbar: Mecking, 1985, pp. 169-170. Een algemene studie over het oprichten
van burgercommissics is te vinden in- Onderzoek, of de opngting van vaste collégien van
burger-gecommitteerden in de Overijsselsche steeden nuttig zy, dan niet (s.a.) en in het.
Antwoord aan den schrijver van het onderzoek, of de opngting van vaste of permanente
collégien (...) (s a.) Eerstgenoemde publicatie beantwoordt de in de titel daarvan geformuleerde vraag in ontkennende zin, laatstgenoemde in bevestigende zin. Een pleidooi voor het
vormen van een burgercomité is te vinden in: Aanspraak en opwekking aan de Burgerij van
Deventer (...) (s.a.), pp. 12-13.
210 Zie bijlage 4. De Deventer 'Acte van Qualificatie' trok overal in de Noordelijke Nederlanden de aandacht en veel burgercommissics namen deze over Vgl. Loosjes 6, 1791, pp. 359360; Te Brake, 1989, ρ 8o Helaas is het origineel van de acte niet te vinden. Het aantal en
de namen van de ondertekenaren zijn daarom met bekend en kunnen dus met aan een nade
re beschouwing worden onderworpen, een vergelijking met het totale aantal ingezetenen
c q burgers is derhalve eveneens onmogelijk. Zoals hierna wordt aangegeven, konden slechts
nadere gegevens worden vergaard over de twaalf leden van het comité
211 Blok, 1914, pp. 601-602
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lijke samenleving, versterkte de positie van de commissie. 212 Ook bij komende
petities en bij het opstellen van plannen voor een nieuw conceptregeringsreglement zouden deze heren een leidende rol spelen, al te beginnen bij
de petitie van einddecember 1782.
De 'Acte van Qualificatie' was gesteld op naam van 'de gezamentlijke goede
burgerij en welmeenende ingezetenen der stad Deventer' (al maakte het opschrift gewag van 'gecommitteerdens uit de burgerij'). De tenaamstelling van de
acte roept de vraag op, of deze uitging van alleen groot- en kleinburgers of ook
van ingezetenen die geen burgers waren. In het eerste geval vormen de componenten de 'goede burgerij' en de 'welmeenende ingezetenen' twee aanduidingen
van één en dezelfde groep; de (groot- en klein)burgers waren immers allen tevens
ingezetenen van de stad. De tekst van de acte wijst in de richting van deze interpretatie, getuige omschrijvingen als: 'door het gantsche lichaam der burgerij' en
'andere (bekwame) medeburgers'. 2 ' 3 Bij gebreke van de originele acte en omdat
de gedrukte versie de namen van de ondertekenaren niet vermeldt, is het niet
mogelijk vast te stellen, of zich onder laatstgenoemden mede ingezetenen-niet
burgers bevonden. Ook een mogelijke constatering - na verder in te stellen onderzoek - dat alle leden van het comité het burgerrecht bezaten levert in deze
geen zekerheid. De initiatiefnemers kunnen immers welbewust alleen burgers tot
gecommitteerden hebben aangewezen om hun idee voor de magistraat acceptabeler te maken, hoewel ook ingezetenen-niet burgers hadden getekend. Een bewijsbaar juist antwoord op de hierboven geformuleerde vraag naar de juridische
status van de ondertekenaren van de acte is dan ook niet te geven. Vast staat wel,
dat deze last gaven aan acht nieuwbenoemde mannen om, tezamen met vier al
eerder in een soortgelijke 'qualiteit' fungerende personen (twee ouderlieden van
de gilden en twee officieren van de burgerwacht) op te treden namens de ondertekenaars en zelfs namens de burgers en andere inwoners die niet getekend hadden (een pretentie die de prinsgezinde stadgenoten met zal zijn ontgaan). Juridisch was het optreden namens de niet-tekenaars eigenlijk onmogelijk, maar het
werd in de acte gerechtvaardigd met een beroep op het voor het werven van
handtekeningen te grote aantal mensen.

212 De eerste samenstelling van de commissie was als volgt De twee officieren van de burgerwacht waren Pietcr Rempelaar en Joan Christoffei Fnster De 'tydelykc generaal üuderluiden der grootc en kleine Gilden' waren I lendnk Alfrink en Hermanus I lockers Dit was het
viertal dat medio oktober bi) mr Adam Persoon op bezoek was geweest. De overige 'Gecommitteerdens uit de Burgery' waren· Joannes Brmkhuys, Jan van Calcar, Gerhard Bannier,
Hendrik Bussemaker Lamb.zn., Alexander Elberts, Johannes van Veenhuizen, Engbcrt
Wynvoorden en Hendrik Brilman Laatstgenoemde, een bakker, was de enige die in de
tweede samenstelling van de commissie zou terugkeren. Slechts Bannier maakte enigszins
deel uit van de kring van regeringsgeslachten onder Republiek, hoewel van zijn familie niet
eens veel generaties aan het bestuur deelnamen Van Calcar en Bussemaker waren doopsgezind. Zie voor de samenstelling van de commissie· Egte Stukken, 1783, pp 26, 28; Van der
Ileyden, 1947, p. 58, vgl. voor de namen van de regcringsgeslachten: Keune, 1965; zie over
Gerhard Bannier bovendien. Te Brake, 1977, p. 106. Brmkhuys en Brilman waren tevens
keurmeesters van het kockcnbakkergilde: SAD res. S&R 31 januari 1781 In het navolgende
zal dit gezelschap worden aangeduid met: burgcrcommissie en -comité.
213 Zie bijlage 4.

367

Het burgercomite kreeg de opdracht om allerlei hervormingsvoorstellen op het
stuk van de provinciale en de stedelijke constitutie (in oude zin) te formuleren,
om deze neer te leggen in concept-adressen, -memonen en -remonstrantien en
om deze vervolgens (na uit hun ondertekening blijkende goedkeuring van hun
committenten), bij de magistraat en de meente in te dienen Daarbij kwam de
machtiging van de acht nieuwbenoemde gecommitteerden om hun gezelschap
jaarlijks - of zo nodig vaker - door coöptatie aan te vullen Tenslotte verbonden
de ondertekenaren zich tevens om hun gecommitteerden desnoods met hun 'lijf
en goed' in 'verdediging en bescherming' te nemen terzake van alle 'moeilijkheden of vexatien', hun bij de uitvoering van hun last overkomen Het betrof hier
dus een verbintenis tot 'schadelooshouding' (schadeloosstelling) en vrijwaring
Als gevolg van deze 'handtekeningenactie' pretendeerden de twaalf burgergecommitteerden dus bij de uitvoering van hun last 'het gantsche lichaam der
burgerij' te vertegenwoordigen ook degenen die niet hadden meegetekend Zo
hadden de Deventenaren naast hun traditionele vertegenwoordiging van de bur
gers in de vorm van de meente een nieuwe vertegenwoordiging van de gehele
stadsbevolking gesteld Omdat de bestaande, m de loop van de eeuwen gegroeide
Deventer constitutie met in een dergelijke vertegenwoordiging voorzag en de
magistraat en de meente deze constitutie evenmin langs legale weg hadden ge
wijzigd, kan de aanstelling van de gevolmachtigde gecommitteerden met een last
en een vertegenwoordigingsbevoegdheid, die zich tot het publiekrechtelijke do
mem beperkten, gelden als een daad van spontane rechtsschepping op constitutioneel terrein Het ging wel om een aanvulling van bescheiden aard de bestaan
de organen bleven qua samenstelling en bevoegdheden ongewijzigd intact en de
nieuwe commissie zou zich beperken tot het aanbieden van voorstellen Daar
stond tegenover, dat die voorstellen konden leiden tot politieke pressie op de
bestaande organen om de gewestelijke en stedelijke constitutie te veranderen
H e t idee van de Deventer burgercommissie kwam uit de burgerij, niet uit de
regering en evenmin rechtstreeks van Van der Capellen Deze laatste was er (in
navolging van de 'Committees of Correspondence', die de kern van de Amen
kaanse revolutionaire beweging uitmaakten) 2 ' 4 wel zeer op gesteld en had daar
van blijk gegeven in zijn 'Aan het Volk van Nederland' Hij was het ook, die de
rol van de gilden bij het samenstellen van de commissies bevorderde Wel be
schouwde Joan Derk de gilden als verouderde obstakels voor de ontplooiing van
het economisch leven, maar ze waren in de gegeven omstandigheden niettemin
een krachtig hulpmiddel met een hoge organisatiegraad, een sterke onderlinge
band en een ook getalsmatig aanzienlijke achterban Dat de leden van de commissie zichzelf mochten aanvullen stond hem echter niet aan en terecht het was
een bewijs van het ontbreken van voldoende besef van democratische verhoudingen bij de bevolking In een uitvoerig schrijven aan prof A F Ruckersfelder bestreed Van der Capellen het beginsel van coöptatie dan ook met kracht Hij wees
op de overeenkomst in het ontstaan van de bestaande organen van de stadsrege
214 / i e § 3 3 4
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ring en de nieuwe burgercomités en veronderstelde zelfs, dat de meente en de
magistraat van origine ook een soort burgercommissies waren geweest. De comités zouden kunnen worden ingekapseld in het regeringsapparaat en dan even
ondemocratisch kunnen worden als de bestaande organen. 2 ' 5
Directe democratie was volgens de Burgerbaron niet mogelijk:
'liet volk kan en moet 7clf nooit regccren Die hoop is te groot, dan dat er niet steeds
verwarring onder zou komen, ]a allergevaarli]kste onecnigheden. Maar het volk moet
zijne eigen voorstanders kiezen en volgends de leer van den grooten Montesquieu kan
niemand zulks beter Het volk weet accuraat, wie al, wie niet deszelfs vertrouwen
ι

,2l6

waardig zijn.
Heel anders keek mr. L.G. Rouse tegen de zaak aan. In een brief aan de prins
schreef hij:
'So dit niet door driftige en heethoofdige lieden wierd aangesticht, die dat so wel 't
Zwolle als in d'ander steden en plaatsen aanhitsten, soude het soverre aldacr niet
gcloopen sijn.'
Het was ook Van der Capellen die het idee ontwikkelde om te Zwolle en Kam
2

pen eveneens burgercommissies op te richten. ' Zelf bleef hij achter de scher
men, maar zijn vriend Rückersfelder inspireerde hij om te Deventer het idee te
lanceren van een adres door de burgers ter plaatse 'aan de gilden en verdere burgeren en ingezetenen' van de beide andere steden. Met een beroep op de historische betrekkingen tussen de drie steden moesten die van Deventer hun medeburgers van de andere steden voorstellen om eveneens een commissie in te stellen en om samenwerking tussen de drie commissies tot stand te brengen.
Dan vervolgde Joan Derk:
'Studieus ben ik bcdügt, dat die burgeren, die in gecne gilden zijn, als ook de ingezetenen, die gecne burgers zijn, niet worden over het hoofd gezien, omdat deze laatstgenoemde soorten ook belang in de algemeene zaak hebben, en de addressen dus mede
kunnen en moeten tekenen ' 2 ' 9

215 De Beaufort (cd.), 1879, nrs 462-463; Te Brake, 1989, ρ 8o Zie over prof. Λ h Ruckersfel
der§ 6.1
216 De Beaufort (cd ), 1879, nr 464
217 ΚΗΛ A3I-222 I, brief van L.G. Rouse (zie over hem § 5 1.) aan Willem V, 19 januari 1783
218 Zie over het Zwolse comité b.v.. NNJ 1783, pp 667-670. Lid van dit comité was onder meer
Jan Kverhard Hendrik Thorbecke, oom van de latere staatsman Johan Rudolf Thorbcckc,
die soms wel erg gemakkelijk als de geestelijke erfgenaam van de Patriotten is aangemerkt.
Zie voor briefwisseling tussen gildenbestuurders en burgcrgecommittcerden te Deventer,
resp. Zwolle; t a p , pp. 663-667, 670-672 Zie verder Lettinga, 1984, ρ 52, Klein, 1995, pp.
272-273 De Zwolse burgcrgecommittcerden publiceerden op 26 februari 1783 de teksten van
de rekesten die de burgerij van die stad had ondertekend en die handelden over alle hoofd
thema's van de politiek in Overijssel; zie: Requesten en adressen van de Burgerye der Stad
Zwolle, 1783
219 De Beaufort (ed ), 1879, nr 459
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Dit is een opmerkelijke passage. Katholieken en doopsgezinden waren uitgesloten van het lidmaatschap van de gilden, maar behoorden in de toekomst op basis
van gelijkwaardigheid aan het politieke leven te kunnen deelnemen, aldus Van
der Capellen. Wanneer te Deventer ingezetenen-niet burgers de 'Acte van Qualificatie' niet hadden getekend (zoals eerder in deze paragraaf betoogd is daarover
geen zekerheid te geven) zou Van der Capellen voor Kampen en Zwolle nog verder hebben willen gaan in het betrekken van de bevolking bij de stedelijke politiek dan te Deventer praktijk was.
Rückersfelder concipieerde in samenspraak met het burgercomité een missive die Van der Capellen 'weergaloos' noemde. Over de procedure was laatstgenoemde echter ontevreden. De brief moest volgens hem een soort politieke actio
popularis zijn en in de geest van de rekesten de handtekeningen krijgen van de
burgers zelf, niet alleen van de commissieleden. De Deventer initiatiefnemers
gingen op die suggestie echter niet in en zonden zelfs een andere tekst naar
Zwolle en Kampen dan de 'weergaloze'. 220
In het jaar 1782 kwam niet alleen een burgercommissie tot stand, maar ook
een 'Perpetuele {permanente] Commissie'. De oprichting daarvan was een vrucht
van het meer eigenstandig optreden van de gezworen gemeente, zoals al was gebleken tijdens de petitiebeweging in oktober van dat jaar. De meente voelde zich
steeds meer vertegenwoordigster van de burgerij en liet in toenemende mate van
zich horen door het aan de orde stellen van 'inbrengens' in haar periodiek overleg
met de magistraat. De meente wilde controleren of deze inbrengens en daarop
gebaseerde concordaten tot daadwerkelijke resultaten zouden leiden. De 'Perpetuele Commissie' kreeg die controletaak en zij zou, als 'een waakhond van de
meente', tevens attent zijn op zaken waarin de plenaire gemeente ten nutte van
de stad en haar burgerij initiatief moest nemen. De 'Perpetuele Commissie' bestond uit acht leden, uit elk van de wijken één en zou eens per maand bijeen komen.221

220 De quahficatic 'weergaloos' is te vinden in: De Beaufort (ed.), 1879, nr. 471. Zie over de ondertekening door alle burgers- De Beaufort (ed.), 1879, nr 475 Zie over de afwijzing door de
Deventer initiatiefnemers: De Beaufort (ed ), 1879, nr 477. Het zenden van een tekst naar
Zwolle en Kampen komt aan de orde in: De Beaufort (ed ), 1879, nr 480. Zie over de oprichting van een comité te Zwolle en de mislukte poging daartoe te Kampen. De Jong, 1921,
pp. 536-540. Stukken over de gang van zaken te Zwolle verschenen in druk bi] G. Brouwer te
Deventer (februari 1783). Deze stukken, de 'Acte van Quahficatic' met een 'Bengt' door Van
der Capellen, waren bedoeld om de publieke opinie te winnen voor het idee van burgercommissies. Zie. De Beaufort (ed.), 1879, nr 510. Vgl. Te Brake, 1977, p. 43 Een te Zwolle
gedrukte editie van het 'Bengt' is als bijlage bij een brief van mr LG. Rouse aan de prins
(van 13 februari 1783) te vinden in: KHA Λ 31-222 I
221 De samenstelling van de 'Perpetuele Commissie' was als volgt, waarbij achter iedere naam de
straat (wijk) staat vermeld waarvan de desbetreffende heer gemeensman was. Gerhard Slichtenbree, Polstraat, mr. Gerhard Antony Mennink, Waterstraat, Wolter Herman van Hoe
veil, Noordenbergstraat, mr Wilhelm Gijsbrecht Lcmker, Engestraat, Gerhard Willem Ja
cobson, Bisschopstraat, Georg van Hemcrt, Overstraat, mr. Rudolf Jordcns, Bergstraat en
mr Jacob van de Graaff, Assenstraat Van de voorgenomen vergaderfrequentie kwam niets
terecht Soms vergaderde de commissie veel vaker, soms veel minder vaak dan eens per
maand Zie voor de oprichting van de commissie. SAD Rep II, nr 128, pp. 20-23, " ^ be
sluitvorming door de gezworen gemeente en na de aangehaalde pp. voorbeelden van de
werkwijze van de commissie.
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Op verzoek van de gemeenslieden kreeg de commissie de beschikking over de
'Kapittelskamer' en over een eigen bode. Ruim een jaar later kwam het tot een
behoorlijke salariëring van die bode. 222 Vanaf het begin van haar werkzaamheden
stelde de commissie zich kritisch op. Zo entameerde zij een inbrengen in het
periodiek beraad tussen meente en magistraat over het veilig stellen van het
jachtrecht van Deventer burgers in heel Overijssel en stelde zij de eis, dat de cameraars in het vervolg niet meer aanwezig mochten zijn bij het afhoren van hun
rekeningen. 221
De toenemende eigendunk van de meente sprak ook uit haar wens, buiten
bemoeienis van de magistraat, maar wel met behulp van een stadssecretaris, brieven te kunnen verzegelen en verzenden. De magistraat stemde hierin toe 224 (en
stond de meente ook het gebruik van een eigen resolutieboek toe) en de meente
maakte er dankbaar gebruik van, bijvoorbeeld in verband met haar opstelling bij
de verkiezingen. Ook de prins begreep heel wel de toegenomen betekenis van de
meente. In een brief aan mr. L.G. Rouse schreef hij: '(...) zedert dat de Gemeenslieden zoo zeer de overhand hebben genomen en dat deeze zig nader onderworpen hebben aan Gecomm.[itteerden] uit de Burgerije'.22'
Ongetwijfeld gestimuleerd door de ten dele succesvolle resultaten van de
eerste twee petities, tekenden vele Deventenaren spoedig meer rekesten. In december 1782 organiseerde de 'Redrescommissie', waarover meer in de volgende
paragraaf, in haast een derde petitionnement, gericht op het afschaffen van het
stadhouderlijk recommandatierecht en op het invoeren van een vrije keur. H e t
aantal ondertekenaars bedroeg 384. Daarmee werd een aanzet gegeven tot vrije
verkiezingen. 226 Het vierde adres (van 18 februari 1783) handelde over de gewenste onschendbaarheid van regeringspersonen (om een zaak als de uitsluiting van
Van der Capellen in de toekomst onmogelijk te maken), over het publiceren van
de afschaffing van de drostendiensten en over Van der Capellens 'Twentse enquête' (en het publiceren van de resultaten daarvan). Nevenonderwerpen waren
het erkennen van de rechten van de kleine steden in de provincie en het afschaffen van de militaire jurisdictie (van de stadhouder). Het getal ondertekenaars
bedroeg ditmaal 714. Evenals bij voorgaande gelegenheden tekenden leden van de
gilden gezamenlijk, hun bestuurders als eersten.22"
222 SAD concordaat 23 december 1782 In het archief van de gezworen gemeente is een register
bewaard gebleven van resoluties van de gezworen gemeente en de 'Perpetuclc Commissie'
(1782-1787), zie- SAD Rep II, nr 128. De commissie vergaderde tussen 14 oktober 1782 en 18
mei 1787 SAD concordaten 9 februari en 23 maart 1784
223 SAD Rep II, nr. 128, pp. 34 (inzake jachtrecht), resp 35 (inzake cameraars) Zie over het
jachtrecht § 5 4 2
224 SAD concordaat 8 en res. S&R 14 februari 1783, voorbesproken in de 'Pcrpetuele Commissie' op 4 februari 1783, zie: Rep. II, nr 128. SAD concordaat 18 februari 1783
225 KHA A 31-222 II, brief van Willem V aan mr L G Rouse, 6 januari [786.
226 De (derde) petitie van 31 december 1782, is te vinden in SAD Rep. II, nr. 133 en nader toegelicht in § 6 5.
227 Een nadere behandeling van dit vierde rekest is te vinden in & 5.3.4· Mr. A Persoon had het
rekest op 18 februari 1783 thuis ontvangen uit handen van Hendrik Bussemaker L.Zn. en
Hendrik Brilman als 'gecommitteerden van de gezamenlijke burgerij'. Zie; Rep. II, nr. 128,
met een beschrijving van de voorbespreking van het verzoekschrift in 'Perpetuele Commis-
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6.5

D e 'vrije k e u r ' v a n 22 f e b r u a r i 1783 e n d e ' b e g e v i n g d e r
commissiën'

H e t recht om de eigen regering te mogen kiezen (de 'vrije keur') behoorde in de
beleving van burgers van de stad Deventer tot de kern van hun hooggeschatte
stedelijke vrijheid. Vanaf de 14 e eeuw tot de invoering van het regeringsreglement van 1675 had dit recht onbetwist getuigenis afgelegd van die vrijheid.22 De
gelding van het regeringsreglement was één, de toepassing ervan echter twee. De
erfstadhouder en zijn provinciale zetbazen interpreteerden de rechten die de
prins op basis van het reglement uitoefende zo ruim mogelijk. Daarmee reduceerden zij de bevoegdheden van de stedelijke regering.
H e t regeringsreglement gaf de erfstadhouder de bevoegdheid om de keuze
van leden van de magistraat en de meente goed- of af te keuren (approbatie resp.
improbatie). Keurde de erfstadhouder een voordracht niet goed, dan was hij bevoegd, uit de krmg van degenen die het passief kiesrecht bezaten zelf een keuze
te maken. 229 Dat betekende een inbreuk op de traditionele vrijheid van de gezworen gemeente en tegelijkertijd een absolute zeggenschap van de prins over
politieke carrières. 2 ' 0
Ofschoon de stadhouder volgens het Overijsselse regeringsreglement van
1675 en 1747 met de periodieke verkiezingen van de leden van de stedelijke regeringscolleges alleen achteraf bemoeienis had, was de werkelijkheid in de tweede
helft van de 18 c eeuw anders. Kandidaten voor de jaarlijks vacant komende zetels konden namelijk vooraf officieus bij de luitenant-stadhouders solliciteren.
O p aanbeveling van die prinselijke creaturen gaf de erfstadhouder dan een 'recommandatie' voor een keuze door de stadsregering. Deze laatste kreeg daarmee
tevoren gedicteerd wie zij te kiezen had, wilde achteraf approbatie volgen. Na
improbatie placht de erfstadhouder op instigatie van zijn zetbaas eigener beweging een ander te kiezen (lees: te benoemen). Hiervoor is al aangegeven, hoe dit
patronagestelsel in Overijssel functioneerde.^ l i e t laat zich raden dat het patro-
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bie', eerder op dezelfde dag. T.a.p. de tekst van het rekest aan de meente op pp 48-49 en dat
aan de magistraat op pp 49-56, het antwoord van de meente op p. 56 en dat van de magistraat op ρ 57. Beide regenngscollcges betoonden hun instemming met de wensen uit de
burgerij
Zie voor de vrijheid van de stad om de eigen regering te kiezen onder het landsheerlijk tijd
perk hfdst 1, voor dit thema onder de Republiek § 2 3.1. Een pamflet uit die tijd is Missive
behelzende een betoog, 1783. Vgl. ook: Streng, 1996, p. 108; Theeuwen, 2002, pp 253, 256,
259 Te Deventer werd onder 'keur' zowel een verordening als een verkiezing van de magi
straat verstaan
Regeringsreglement voor Overijssel, zie· Klein Plakkaatbock, 1919, ρ 328.
Bij het navolgende is gebruik gemaakt van De Jong, 1921, pp 554-568, aangevuld met archi
valia en verdere literatuur In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de personele samen
stelling van de stadsregering Voor zover te achterhalen viel is vermeld, of betrokkene een
Orangist, dan wel een Patriot was Zo worden de interne krachtsverhoudingen binnen de
magistraat althans ten dele duidelijk. Omdat de registers van de resoluties alleen besluiten
en geen weergave van de gevoerde discussies bevatten en ook overigens geen bronnen terza
ke beschikbaar zijn, is een verdergaand inzicht in de onderlinge krachtsverhoudingen in de
raadszaal niet te verkrijgen.
Zie §§ 2 1, 2.3 3 en 4 3 1 Vgl. over de regeringsrcglcmenten voorts: Hardenbroek VI, 1918,
PP Ó52-653

nagestelsel en de wijze waarop het toepassing vond volstrekt niet te rijmen waren
met de gedachten van Locke over de legitimiteit die een regering ontleent aan de
vertrouwensrelatie met het volk en over het bestuur overeenkomstig tevoren
vastgestelde en gepubliceerde en dus vaststaande wetten Evenmin was patronage
te verenigen met de politieke vrijheid van Price en Priestley of met de gekozen
volksvertegenwoordiging van Paine. 2 ' 2
Al vóór de Patriottentijd openbaarde zich soms in regeringskringen een streven naar herziening van de bepalingen in het stadrecht van 1642 over de inrichting van de stadsregering. In de loop van de i8<1<' eeuw openbaarde zich de roep
om op zijn minst redactionele vernieuwing van de constitutie steeds sterker, mede gestimuleerd door een groeiende belangstelling in het regeringsmilieu voor de
stedelijke rechtsgeschiedenis. Zo hadden de Deventer magistraat en de meente
al in 1774 besloten, een onderzoek in te stellen naar alle concordaten die sinds
het in werking treden van het (derde) stadrecht in 1642 op dat recht betrekking
hadden. De bedoeling was, deze concordaten 'te examineren en te extraheren'
om tot een nieuwe, gedrukte editie van het stadrecht te komen. In die uitgave
zouden ook enkele andere verordeningen worden opgenomen. De beoogde inventarisatie kwam eerst na acht jaar, in 1782 gereed. Zij omvatte 33 concordaten
die op de inhoud van het stadrecht betrekking hadden, voorts adviezen over enkele onduidelijkheden en doublures, alsmede een voorstel tot publicatie van alle
wijzigingen die in het stadrecht waren aangebracht. Tot de beoogde gedrukte en
geheel bijgewerkte editie van het stadrecht is het niet gekomen. 233
De (tweede en massaal getekende) Deventer petitie van oktober 1782 had
een herziening van het stadrecht opnieuw op de politieke agenda gebracht. Dit
rekest stelde de misbruiken aan de kaak die in het openbaar bestuur waren ingeslopen. I Iet was
'nu meer dan hoge tijd ( ) dat daarin ten ».poedigstcn ccnigzms. voorzien, en dat zo bezwaarlijke, als noodwendige en algemeen gewenschte redres eindlijk gemaakt worde'.
Wat nog resteerde 'van inwendige rust, van nationaalc eer, deugd, vrijheid en welvaart'
mocht niet in gevaar komen

232 Zie over de aangehaalde auteurs resp &S 3.2 5, 3 2 8, 3 2 9 en 3 2 10 De opvatting van Van
der Capellen terzake is te vinden in: NNJ, 1777, p. 791 /.κ over het verzet tegen regermgsrcelementen. Wcststratc, 1903, pp. 169-186. Over een gewenste herziening van het Overijs
selse regcringsrcglement zijn in de jaren 1785-1787 vele pamfletten verschenen, de meeste
ongedateerd Deze pamfletten droegen een polemisch karakter en reageerden veelal op el
kaar De vorm van een brief was daarbij populair Zie b.v · Brief aan een vriend, Brief aan
een vriend tot Zwolle; Brief van een burger uit Campen aan een burger te Deventer, Ant
woord aan een vriend tot Deventer; Aanspraak en opwekking; Algemeene staatkundige
stellingen, Consideratien nopens de verandering in het rcgcnngsreglement Enkele van deze
pamfletten komen in de hierna volgende paragrafen naderter sprake. Vgl. ook: Morssinkhof,
1992. Ρ '47
233 De voorgenomen nieuwe gedrukte editie van het stadsrecht komt aan de orde in SAD con
cordaten 8 februari en 14 december 1774 Zie over de herdruk voorts SAD concordaat 14
februari 1782 In 1784 zou nog sprake zijn van een afzonderlijk 'Reglement op den Kcht',
maar daarvan is het niet meer gekomen: SAD concordaat 9 februari 1784 Zie voor informa
tie aan de stadhouder over deze zaak: ΚΗΛ A 31-222 VI
234 Egte Stukken, 1783, ρ 14; NNJ 1783, pp. 505-506

373

In vergelijking met andere steden had de Deventer burgerij in haar verzoek
schrift nog een extra eis vervat, namelijk het instellen door de magistraat van een
235
'Commissie van Redres'. Deze commissie moest voorstellen doen tot redres
(herziening) van het stadrecht. De meente begon er zelf al mee. Zij bracht een
verzameling van alle relevante stukken onder de aandacht van de magistraat, met
de bedoeling om alsnog tot de al eerder beoogde nieuwe editie van het stadrecht
236
te komen.
Schepenen en raden lieten de zaak nog even rusten. N a de instelling van de
burgercommissie (op ι december 1782) stelden zij een (andere) commissie in om
tekortkomingen in de administratie (het bestuur) van de stad te onderzoeken
'latende echter in zijn geheel en onverkort het Reglement op de Regering van
2V
1748'. Uit de geformuleerde restrictie bleek, dat de 'Redrescommissie' zich wel
bezig mocht houden met het stadrecht, maar niet met het provinciaal regerings
reglement en daarmee niet met de toepassing van het stadhouderlijk stelsel op de
Deventer regering. Die beperking is, bezien vanuit de zorg van de regering voor
de relaties met de generaliteit en de erfstadhouder en voor het behoud van de
rust in de stad, wel te begrijpen. Tegelijkertijd kreeg de 'Redrescommissie' hier
mee wel een forse beperking opgelegd en werd het een ander lichaam dan de on
dertekenaars van het adres hadden beoogd.
Al na drie dagen kwam de 'Redrescommissie' met een eerste voorstel. De he
ren wisten uiteraard al lang waar de schoen wrong, namelijk bij de overmatige en
naar hun gevoelen inconstitutionele invloed van de erfstadhouder op de benoe
mingen c.q. verkiezingen tot allerlei ambten en op de 'begeving der commissiën',
een onderwerp dat later in dit werk aan de orde zal komen. Bij de politieke ambten was de Petrikeur in het geding. De verkiezingen van 1783 waren mede bepalend voor de aanwijzing (door de magistraat uit zijn midden) van de gecommitteerden naar de Landdag van februari van dat jaar. O p die Landdag stonden actuele zaken geagendeerd, zoals de afronding van de besluitvorming over de drostendiensten en de kwestie van de overstemming. Bovendien zou Van der Capellen voor het eerst na zijn re-admissie weer aan een zitting van de Staten deelnemen.
Voordat de verkiezingen zouden plaatsvinden, mobiliseerde de burgercommissie als eerste vrucht van haar werkzaamheden de publieke opinie. De praktijk
van recommandatie wilde zij zien afgeschaft: die leidde volgens haar tot het bevolken van regeringscolleges met creaturen van de prins, hetgeen streed met het
door de Patriotten beleden beginsel van de volkssoevereiniteit. O p 31 december
235 SAD Rep II, nr 133, petitie van oktober 1782, Egte Stukken, 1783, ρ ιό; NNJ, 1783, p. 505.
Zie voorts § 6 4
236 SAD concordaat 17 oktober 1782, vgl ibidem van 10 en 31 maart en 3 mei 1782
237 SAD res S&R 17 december 1782 en concordaat 23 december 1782, NNJ, 1783, pp. 506-508.
De commissie bestond uit de vier schepenen dr. Gerhard David Jordens, Joan van Suchte
len, mr. Arnold Jacob Weerts en mr Jan Willem Tichlcr, met mr Gerhard Dumbar als se
cretaris. Het regcringsreglement voor Overijssel (uit 1675) was weliswaar in 1748 opnieuw
gepubliceerd, maar alop 10 mei 1747 door de Staten opnieuw vastgesteld Derhalve maakt
de literatuur (ook de comtemporaine) in dit verband meestal melding van het jaar 1748, niet
van 1747
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1782 kwam de commissie met een adres naar de gezworen gemeente dat het verzoek inhield:
'in het vervolg nimmer op enige rccommandatien acht te slaan; maar volgens haaren
eed (. ) in de openstaande plaatsen altijd de wi]ste, nutste en beste te kiezen'. 3

Op dezelfde oudejaarsdag informeerde drost Arend Sloet tot Tweenijenhuizen
de stadhouder per brief over de gang van zaken in Deventer. 2 ' 1 '
Bovendien wilden de burgers via hun rekest van december 1782 bewerkstelligen, dat een onreglementair (en dus in hun ogen wederrechtelijk) optreden van
de stadhouder in de jaren 1775 en 1776 zou worden geredresseerd. Bij de bekrachtiging van de keur in die jaren had de stadhouder namelijk de schepenen dr. Gerhard David Jordens en mr. Damiaan Joan van Doorninck (beiden Patriotten) in
rang teruggezet ten faveure van dr. Sibrand de Schepper (luitenant-stadhouder)
en dr. Coenraad Willem Sloet (protégé van diens oom Joan van Suchtelen van De
Haere, Orangistisch burgemeester en indertijd gunsteling van het stadhouderlijk
hof) (beiden Orangisten). Alle vier genoemde heren waren en bleven schepen en
daarmee burgemeester in de tijd. Eerstgenoemden had de stadhouder echter teruggezet uit hun eervolle positie van 'eerste schepen' naar de minder eervolle van
'tweede schepen'. Dat was gebeurd door verwisseling in de representatie van de
straten, de volgorde waarin zij naar hun belangrijkheid waren gerangschikt. H e t
ging op het eerste gezicht dus om een typisch achttiende-eeuwse kwestie van eer
en voorrang, maar daaronder lag een inbreuk op de keur die naar het oordeel van
de rekwestranten vrij diende te zijn.240
De genoemde dr. Coenraad Willem Sloet had met zijn collega-burgemeester
mr. Everhard Herman Putman - eveneens zeer Oranjegezind - een kwalijke rol
gespeeld in een incident te Bathmen. De petitie van oktober 1782 had dit toen
zeer actuele incident ongetwijfeld vermeld om de gevaren van inmenging van
buitenaf m lokale bestuurszaken te demonstreren. In het dicht bij Deventer gelegen kerkdorp hadden de deelgenoten in de marke van Bathmen en Loo (Loo
was het noordelijk deel van het schoutambt Bathmen en de tegenhanger van de
zuidelijker gelegen marke Dort en Zuidloo) in 1779 besloten, particulieren toe te
staan stukken van de woeste markegronden in bezit te nemen, te omheinen en te

238 SAD Rep II, nr 133, petitie 31 december 1782, vgl concordaat 18 februari 1783, Egte Stukken, 1783, pp 31-32 met de complete tekst van het rekest. Het ging hier om het derde adres,
dat in december 1782 werd opgesteld en getekend en op de 31 van die maand werd aangeboden met 384 handtekeningen De gekozen bewoordingen zijn die van de kcurecd van de
gemeensheden. Zie voorts Brief van een Heer uit Deventer, 1783, over de vrije keur pp 3-8,
over de slechte reputatie van dr C W Sloet- ibidem, pp 4-5, alsmede Loosjcs 6, 1791, pp.
361-362. Zie over de keureed· Rechten Ende Gewoonten, 1644, I, 7, p. 17, alsmede- Tegenwoordige Staat III, 1801, pp. 141-145. Van der Capellen verwees in zijn 'Aan het Volk van
Nederland' naar de Batavieren die als legeraanvoerders de keuze lieten vallen op. 'den dappersten, den wystcn, den dcugdzaamsten'; Van der Capellen, 1781, ρ 3 Vgl. ook Te Brake,
1977. Ρ- 42239 Brief van Arend Sloet aan Willem V, van 31 december 1782, in- ΚΗΛ Λ 31-222 IV
240 SAD Rep. I, Petrikeurboek, deel D, besluitvorming over de keur en correspondentie met de
stadhouder, 1775 en 1776. Zie ook: Loosjes 6,1791, pp 362-366
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ontginnen, mits het belang van de marke in totaliteit zich daartegen niet zou
verzetten. Sloet en Putman hadden vervolgens uitgestrekte percelen ten noorden
van het dorp in de tegenwoordige buurschap Apenhuizen omheind en waren begonnen, deze in cultuur te brengen. Daartoe hadden zij afwateringssloten laten
graven en met de daaruit vrijkomende aarde hun terreinen laten ophogen en
wallen (rabatten) laten aanleggen. Grote aantallen jonge dennen, populieren, eiken en beuken hadden de burgemeesteren laten planten. De Bathmeners hadden
deze gronden echter nodig om er hun vee te weiden en turf te steken. Dit laatste
was niet alleen noodzakelijk als brandstof, maar ook om de akkers vruchtbaarder
te maken. Daarmee was het goed functioneren van de markegemeenschap, waarvoor de beschikbaarheid van voldoende woeste grond essentieel was, in het geding.
Vanaf 29 mei 1782 waren grote groepen dorpelingen verbitterd 'met vliegend
vaandel en slaande trommen' en gewapend met spaden, naar de domeinen van de
beide Deventer heren getrokken. De harde kern van deze groep bestond uit Jan
Broekhuis, 21 andere mannen en 6 vrouwen (één van de niet zo talrijke voorbeelden, dat vrouwen in deze tijd daadwerkelijk tot actie kwamen). Opgezweept
door het tromgeroffel trokken de boze Bathmeners hekken en palen uit de
grond, groeven ze wallen af, gooiden ze sloten dicht en trokken ze jonge bomen
en heesters uit de grond. O p aansporing van Putman deden de Staten van Overijssel bij het Bathmense schoutengericht een strafvervolging instellen. Jan
Broekhuis en de zijnen kunnen niet hebben gedacht, een proces voor een onafhankelijke rechter te krijgen. De procedure werd aangespannen door de drost
van Salland (c.q. diens erven). Deze drost was Arend Sloet tot Tweenijenhuizen,
familie van één van de burgemeesteren. Dr. A.N. Fabius, advocaat en fiscaal van
Salland, formuleerde de eis, terwijl mr. G. de Schepper als schout van Bathmen
en Holten deze heren van informatie voorzag. Allen waren notoire Orangisten,
die zich zeer verontwaardigd toonden over de eigenrichting die de Bathmeners
hadden toegepast en die zich bovendien verbonden wisten met de beide benadeelde Deventer burgemeesteren. De eis tegen de dorpelingen loog er dan ook
niet om: een boete van honderd zilveren ducatons per persoon plus de hoofdelijk
omgeslagen (niet geringe) proceskosten. De zaak sleepte zich vele jaren voort en
de meeste beklaagden kregen uiteindelijk ontslag van rechtsvervolging.2^1
241 De processtukken van deze zaak zijn te vinden in. RAO RA Bathmen, nr 27, dossier 9 Zie:
De Recht, 1782, pp. 3-4, 7, 15-17, 37, 40, Dat Marckenboeck van Bathman, 1892, pp 92-94,
98-100; Tc Brake, 1980, pp 4-6, 11; idem, 1981, pp 53-71; idem, 1987, pp 93-94, Van Oss en
Roosendaal, 1987, pp 250-251; Morssinkhof, 1992, ρ 147. De gronden van Sloet bevonden
zich bi| het huis "t Hemeltje', die van Putman iets oostelijker bij het erve 'Groote Zandvoort' en de katerstede 'Kleine Zandvoort' (in het procesdossier is sprake van 'Semtfoort').
In 1784 zou Sloet (het hoofdverblijf van zijn gezin en hem vormde het latere Jordcnshuis,
Papenstraat 26, Deventer, dat zijn familie uit drie kleine huisjes had gevormd, zie Hogcnstijn, 2002, pp. 38-40) een nieuw huis op zijn terrein bouwen, in 1781 had Putman al 'Kleine
Zandvoort' gebouwd. In 1805 werd "t Hemeltje' bij veiling verkocht aan W. Willemink, in
1795 brandde 'Kleine Zandvoort' af en in hetzelfde jaar werd het terrein verkocht aan G E
en L A Karsenbergh. Gegevens ontleend aan. RAO RA Bathmen, nr 30, met dank aan de
heer Τ A Kloosterboer te Deventer Zie over de familie Putman bijlage 3 en over mr K.H
Putman Morssinkhof, 1992, passim, Putman Cramer, 2001, pp. 46-51. Everhard Putman
(gemeensman van de Polstraat 1765-1776, schepen 1776-1783 en 1787-1795) verwoordde zijn
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Mr. Andries le Cavelier (1758-1827), Orangistisch lid van de magistraat (1787-1795),
miniatuur op ivoor door onbekende kunstenaar
(Particuliere collectie, foto Iconografisch Bureau/RKD, 's-Gravenhagc)

aanhankelijkheid aan het Oranjehuis soms op een onderdanige wijze: '(...) het tot een voor
recht deeden stellen aan het Doorlugtigst Huys van Oranje op het eerbiedigst te zijn en blij
ven geattacheert'; zie: brief van E.H. Putman aan Willem V, 12 januari 1783, in: KHA A 31222 VI Π. In hetzelfde dossier bevindt zich een brief van en aan dezelfde persoon, van 28
maart 1783, waarin Putman de prins wijst op de Oranjegezindheid van zijn voorouders en op
de weldaden die de stadhouders hun hadden betoond. Zonder twijfel was die brief bedoeld
om de prins gunstig te stemmen en de briefschrijver te steunen in diens pogingen om zitting
in de regering te blijven houden. Dat laatste zou niet lukken, maar ook E.H. Putman had
eerder een 'weldaad' van de prins mogen ontvangen in de vorm van een benoeming tot contrarolleur van de convooien en licenten. Hij was daartoe beëdigd op 5 juni 1772 en ontving
toen een diploma van de Staten-Generaal, dat in het eerder genoemd dossier in het KHA
aanwezig is. Bij zijn lofzang op de Oranjegezindheid van zijn voorouders kon Putman gebruik maken van de 'Memorie Putman', die zijn vader over dit onderwerp had geschreven en
waarop Everhard Herman had genoteerd: 'Memorie van mijn wijlen vader wegens deszelfs
gefoveerde sentimenten van de stadhouderlijke constitutie'. Bovendien zou hij over dit onderwerp publiceren in zijn 'Voorlopig berigt' dat in 1787 zou verschijnen. Putman geurde
met Orangistische voorouders vanaf het begin van de 17 c eeuw: rechtzinnige predikanten
'apud Tubantes' die prins Maurits trouw volgden. Jan de Logiers, die deel had uitgemaakt
van de bemanning van het fameuze Turfschip van Breda, Putmans vader die 'geheime raad'
was geweest van stadhouder Willem IV en van diens moeder Maria Louise van HessenKassel, aangevuld met de aangetrouwde familie Rouse. Zie: Putman, 1787, pp. 4-17; Hattink,
1902, passim; Aalbers, 1987, p. 253.
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Al eerder had Putman zich een slechte naam verworven. Als juridisch adviseur
van de Twentse drost Van Heiden Hompesch had hij in 1777 de afwikkeling van
de schulden 'geregeld' die zijn cliënt had uitstaan bij de Ootmarsummer Johan
Georg Dröghoorn. Laatstgenoemde was twee jaar tevoren ontslagen als rentmeester van het huis Ootmarsum, het domein van de drost, die Dröghoorn 35
jaar lang trouw had gediend. In het holst van de nacht stonden Putman en de
nieuw benoemde rentmeester bij Dröghoorn op de stoep. Met dreigementen
dwongen zij hem om in te stemmen met de voorgestelde 'aflossing', die bestond
uit een cessie van Van Heidens moeilijkst te innen vorderingen. In het zo nauw
met Twente verbonden Deventer raakte dit nieuwtje spoedig bekend. 242
Ook met een politiek netelige kwestie op gewestelijk niveau had Putman
zich al eens willen bemoeien. In november 1779 had hij het plan opgevat, zich in
geschrifte te keren tegen Van der Capellens standpunt aangaande de drostendiensten. O p dat moment had hij nog een goede verstandhouding met zijn vriend
uit Groningen, prof. F.A. van der Marck, die toentertijd nog hoogleraar te Lingen was. Deze ontraadde de Deventer burgemeester echter, zijn plan uit te voeren. Op Van der Capellen was, zo stelde Van der Marck, weinig aan te merken
en de drostendiensten waren nog omgeven door veel onduidelijkheden, die eerst
maar eens moesten worden opgelost. Putman heeft die wijze raad klaarblijkelijk
opgevolgd.243
De roep om een vrije keur verontrustte Putman bijzonder. Vanuit zijn
standpunt gezien lag het in de rede de erfstadhouder daarover te informeren.
Normaliter zou dat de taak zijn van schepen en luitenant-stadhouder dr. Sibrand
de Schepper. O m onbekende redenen had Putman met deze echter een slechte
verstandhouding. Al dan niet als gevolg daarvan nam hij zelf de pen ter hand.
'Die voortlopende stroom der nieuwe vrijheidsmaximes', schreef hij, had in Deventer al geleid tot het negeren van recommandaties bij de begeving van stadsambten. Dat ging hem te ver. Onderzoek had hem geleerd, dat in stadhouderlijke tijden de recommandaties altijd waren gerespecteerd. Hoewel ze niet in het
regeringsreglement waren opgenomen, waren ze daarmee wel onlosmakelijk verbonden. Hij had dit ook zijn confraters voorgehouden, maar die wilden niet naar
hem luisteren. Ze dreigden hem: de meente zou hem wel dwingen haar standpunt te volgen en hem zonodig bij de keur niet als schepen herkiezen. 244
Volgens Putman was het regeringsreglement het begin en het einde van ieder politiek handelen. Recommandaties voor de keur maakten er formeel geen,
materieel wel deel van uit. Deze vormden volgens Putman een consequentie van
het stadhouderlijk stelsel. Met deze van ruime en eigenzinnige interpretatie ge242 Spec, 1984, pp 134-135. De drost beroofde u)n (katholieke) ex-rentmeester met I'utmans
hulp van bi]na al zijn bezit en daarenboven van zijn ambt als burgemeester van Ootmarsum
241 UB Leiden, BPL nr 1157 II, brief van Van der Marck aan Putman, 27 november 1779
244 KHA A 31-222 VI, brief van mr E.H Putman aan Willem V, 1 januari 1783 De vrije keur te
Deventer was aan het hof van de stadhouder een veelbesproken onderwerp, veelal aangeduid
als. 'het Deventersche Werk'. 71c de omvangrijke dossiers terzake in het KI IA, alsmede
Hardcnbroek V, 1915, b ν pp 424, 425, 433 Vgl over de slechte verhouding Putman-De
Schepper: Gabriels, 1990, pp. 246-247.
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tuigende zienswijze demonstreerde Putman niet te beschikken over gevoel voor
politiek genuanceerd manoeuvreren. In januari 1783 gaf hij zich zelfs over aan
roddel. In het onderkomen van de burgerwacht kletste hij over enkele prominente families in de stad. De Schepper, die hij eerder de voet dwars had gezet in
een benoemingskwestie, moest het weer ontgelden. Deze zou zijn aanzien niet te
danken hebben aan eigen kwaliteiten maar aan zijn goede connecties met de
drosten en met het hof. Daartegenover stelde hij: 'Putman is geen gadlikker of
flikvloyer van het hof. Hij weigerde zich te vernederen om in het gevlei te komen, zelfs al zouden zijn zoons van ambten verstoken blijven. Ook andere families (Ten Brink, Jordens, Van Duren) gingen over de tong. 24ï 'De opmerkelijke
séance' schreef De Schepper even later aan zijn Zwolse collega luitenantstadhouder mr. L.G. Rouse 'veroorsaakt hier een algemeene beweeging (...) en
heeft ten gevolge dat men hem, die te voren reets niet bemind was, verfoeyt en
veragt'.246 Enige tijd later gaf ook drost Arend Sloet zijn oordeel over Putman,
die:
'in die stad de gemoederen s.00 van de regering als van het grood aantal der Burgeren,
die soo seer tegen sijn Weled. geanmmeert 7i]n, te sterk sal irriteren' [om hem in de
regering te handhaven].^

Op 3 januari 1783 schreef de magistraat een brief aan de stadhouder. Omdat de
financiën van de stad 'merkelyk bezwaart' waren, zouden nieuw benoemden in de
voornaamste 'Stads Ampten' [die in een dienstverhouding tot de regering stonden] in het vervolg een deel van hun wedde ter aflossing van lopende leningen
moeten afstaan aan de 'Stads Cassa'. H e t toepassen van 'tourbeurten' had de
eensgezindheid en de goede verhoudingen binnen de regering zeer bevorderd.
Daarom zou dit stelsel worden uitgebreid, enerzijds tot de zojuist genoemde
voornaamste 'ampten', anderzijds tot nog meer binnensteedse 'commission' (nevenfuncties van magistraatsleden) dan die er al onder vielen. Daarnaast zouden
leden van de magistraat in het vervolg niet tevens een 'Stads Ampt' mogen vervullen en ambtenaren die burgemeester zouden worden, moesten van hun stedelijke ambtelijke functies afstand doen. Hierbij kan worden gedacht aan jongemannen uit regeringsfamilies die na hun afstuderen terugkeerden naar Deventer
en daar hun loopbaan begonnen als b.v. rentmeester van stedelijke of van geseculariseerde geestelijke goederen, dan wel als (supernumerair) stadssecretaris,
post- of serviesmeester of ontvanger, als aanloop naar een post in de magistraat.
De 'honorable' en de 'profitabele Ampten' zouden, zo stelden de heren, zo goed
mogelijk worden verdeeld om zoveel mogelijk huisgezinnen daarvan te laten profiteren (zij het dan wel binnen hun eigen exclusieve kring van de regeringsgeslachten met hun verwanten, gunstelingen, huis- en dienstpersoneel, maar dat

245 KHA, A 31-222 I, brief van dr. S. de Schepper aan mr. L G Rouse, 18 januari 1783 Rouse
sloot deze brief in bi) zijn schrijven aan Willem V van 20 januari 1783.
246 Dr. S. de Schepper aan mr. L.G. Rouse, a.ν
247 Brief van Arend Sloet aan Willem V, van 6 maart 1783, in· ΚΙ ΙΑ Λ 31-222 IV.
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sprak zodanig voor zich dat de heren er geen woord aan vuil maakten). Dit alles
hadden de heren 'met eene volkome eenpaarigheid' besloten. Zij vonden het gepast en nuttig de stadhouder daarvan op de hoogte te stellen. Impliciet bedoelden zij daarmee, laatstgenoemde te laten weten, dat hij werd geacht zich niet in
te laten met de onderling getroffen schikkingen, expliciet stond dat niet in het
stuk. 248
H e t standpunt dat de magistraat in haar zojuist aangehaalde brief van 3 januari 1783 (waarover later in deze paragraaf meer) had ingenomen, leidde tot een
(nieuw) rekest aan de meente, die daarover op 7 en 10 januari 1783 beraadslaagde.
De meente reageerde instemmend op het idee om de prins buiten de verkiezing
te houden: 'om de brave Burgerij dezer Stad, zoveel in hun is, allezints genoegen
en contentement te geeven, op dag-Petri eerstkomende, en in 't vervolg ook altoos, vrij ter Keur te zullen gaan'. 249 De vrije keur verdroeg zich niet met een
verklaring vóór Petri over eerherstel voor Jordens en Van Doorninck, maar de
meente hoopte ook hierin de burgerij genoegdoening te kunnen geven. Nog op
de dag van het concordaat zette mr. Adam Persoon, de senior van de voorzittende Polstraat, namens de meente en zelfs 'uit aller naam' een ongebruikelijke stap.
Het was namelijk normaliter de magistraat die namens de stadsregering correspondentie voerde. Ditmaal echter schreef de feitelijke leider van de meente (gebruik makend van het recent daartoe door de magistraat aan de meente verleende recht) een briefen dat nog wel aan de prins. Deze kreeg bericht dat de meente het verzoek van de burgerij om bij de keur 'op geene, hoe ook genaamde Recommandatiën, enige agt te slaan, maar die Keur volgens den Jaarlijkschen Eed
en Stadswetten te verrigten' gemeend had 'gaaf en zonder eenige reserve te moeten accordeeren'. Inmiddels waren de Overijsselse vertrouwensmannen van de
erfstadhouder begonnen uit te zien naar kandidaten voor de meente die hun
principaal 'aangenaam' zouden kunnen zijn. Niet alleen zouden deze kandidaten
deel uitmaken van de meente, ze zouden als zodanig ook invloed uitoefenen op
de samenstelling van de magistraat. 2 ' 0
O p dat moment bestonden in de gezworen gemeente drie vacatures: voor de
Polstraat, de Engestraat en de Overstraat. Drost Derk Bentinck tot Diepenheim
stelde het volgende drietal voor: mr. Lambert Bannier, lakenkoper en later Patriots voorman c.q. ontvanger, Abraham Jan van Suchtelen (volgens zijn tegenstanders nog maar een student) en mr. Joan Derk Hagedoorn. Sollicitaties van deze

248 SAD res S&R 3 januari 1783; NNJ 1783, pp 508-510 met integrale weergave van de brief
Het origineel is in. KHA A 31-222 VI Zie voor de stedelijke commissien en ambtenaren §
2.3.4
249 SAD concordaat 10 januari 1783, voorbereid in de vergaderingen van de 'Pcrpetucle Commissie' van 7 en 10 januari 1783, zie; Rep II, nr 128, pp 26-27 ; Egte Stukken, 1783, pp. 33-34
en NNJ, 1783, p. 513-514, beide met de complete tekst van het besluit van de meente.
250 NNI, 1783, p. 514. Bij het navolgende is gebruik gemaakt van SAD Rep I, Petrikcurbock,
deel D, besluitvorming over de keur en briefwisseling met de stadhouder en daarmee corresponderende concordaten, alsmede van : SAD Rep II, nr. 128. Zie voor de brief aan de
prins aid , pp 27-28 (afschrift), alsmede KHA A 31-222 VI. Een latere brief (14 of 24 juni
1783) van de prins aan Arend Sloet is afgedrukt in Gelieve het daer heen te dirigeren..., p. 51,
nr. 66
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heren 'ter fine van recommandatie' bleven echter uit, evenals een vingerwijzing
van de prins. Een brief aan de heren, dat het hun vergund was naar de recommandatie te solliciteren, bleef zonder het gewenste resultaat. Hagedoorn schreef
dat hij van de hoge gunst geen gebruik kon maken want wat hij dan te verwachten had waren 'niet dan onaengenaemhede, de verachting, de haet der meeste
leden der Geswooren Gemeente en de aenzienlijkste mijner medeburgers, mij op
den hals haelen'. Daar zat mr. Joan Derk Hagedoorn, telg uit een oude regeringsfamilie waarin de nodige expertise inzake het openbaar bestuur was verzameld
(de eerste Hagedoorn had in 1638 zijn intrede in de meente gedaan), niet op te
wachten, zelfs niet vóórdat de burgercommissie met haar rekest was gekomen.
Een sollicitatie bij een luitenant-stadhouder was in de gegeven omstandigheden
immers bij uitstek het middel om niet door de meente te worden gekozen.
Nadat nog een vierde vacature was ontstaan, namelijk voor de Bergstraat,
ging de meente op 22 februari 1783 tot verkiezing over. De suggestie inzake mr.
Lambert Bannier nam zij over, in plaats van Van Suchtelen en Hagedoorn koos
zij voor de Enge- c.q. Overstraat resp. Hendrik Budde en mr. Augustijn Gerhard
Besier en voor de Polstraat mr. Gerhard Joan Jacobson. Budde en Besier, beiden
notoire Patriotten en in het dagelijks leven geslaagd zakenman c.q. advocaat,
kwamen op het lijstje van de drost bepaald niet voor.25'
De door deze verkiezing gecompleteerde gezworen gemeente ging vervolgens over tot de keur van leden van de magistraat. Hier bestond één vacature, de
meente was tegen het handhaven van mr. Everhard Herman Putman en de overige heren konden zonder verwikkelingen een herbenoeming tegemoet zien. In de
vacature koos de meente mr. Coenraad Alexander Jordens. De Orangist Putman
werd niet alleen slachtoffer van zijn overdadige prinsgezindheid, maar ook van
zijn oncollegiaal gedrag, dat hem bij vrijwel iedereen onmogelijk had gemaakt; de
meente verving hem door mr. Willem Herman Cost. Daarmee werd Putman het
eerste Deventer regeringslid dat onder druk van de Patriotten ten val kwam. Bij
de heren die zitting bleven houden, herstelde de verkiezing dr. Gerhard David
Jordens en mr. Damiaan Joan van Doorninck in hun vroegere (honoraire) rang
van 'eerste schepen'. O m dat mogelijk te maken moesten de Orangistische schepenen dr. Sibrand de Schepper (tevens luitenant-stadhouder) en dr. Coenraad
Willem Sloet (van het incident te Bathmen) genoegen nemen met de plaats van
'tweede schepen'. Een delegatie uit de burgerij had hierom daags vóór de verkie251 Zie over de verkiezing van l'etri 1783. Brief van een heer uit Deventer aan zijn vriend in
Holland over het voorgevallen, bij de keur van Deventer, op Petndag 1783 gedaan, alsmede
NNJ, 1783, p. 530, 1262-1263. Daags na de verkiezing stelde S V G L van Heiden Hompesch
de stadhouder al schrifteli]k op de hoogte van de vrije keur; zie, KHA A 31-222 III, brief van
23 februari 1783 Enkele dagen later schreef de prins; ']e suis faché que Ie sr. Putman est si
décrié et ]C crains que cela fera un mauvais effet ( .)'; zie· ibidem, brief van 1 maart 1783. Over
Bcsier en diens familie is eerder gesproken zie § 6 2.2 Hendrik Budde was een zoon van
een lakenkoopman met een winkel op de Brink en een moeder uit de Deventer regenngsfamilie Jacobson Buddes grootvader paternel was uit het Westfaalse Hamm naar Deventer
gekomen Hendrik ontplooide zich tot een succesvol zakenman Bovendien ontwikkelde hij,
overeenkomstig een in Brabant toegepast procédé, woeste grond tussen Riele en Deventer
met behulp van meststoffen uit privaten tot een aantrekkelijk aangelegd 'Park Braband',
vandaar de bijnaam voor zijn ontginning 'Budden-Braband'.
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zing al bij rekest gevraagd. De grote vraag was vervolgens, wat de stadhouder zou
doen. Aanvankelijk zag hij de ernst van de situatie niet in. Na te hebben verno
men dat de meente voortaan zijn aanbevelingen wilde negeren, was zijn reactie
laconiek. 'My dunkt dat het aen de gezwoorene gemeente vrijstaet, te kiezen, wie
zij goedvinden en aen mij, om de keur te disapprobeeren, en anderen (...) aen te
2 2
stellen'. '
Na de keur kon Willem V niet meer zo luchthartig zijn. Zowel voor de affai
re met Putman als voor de meentekeur moest een oplossing worden gevonden.
De prins consulteerde zijn Overijsselse adviseurs over de vraag wat hem te doen
stond. M e t uitzondering van de fanatieke Van Heiden Hompesch nam niemand
het voor de afgezette burgemeester op. Vooral de Zwolse burgemeester mr. L.G.
Rouse wilde hem niet gehandhaafd zien. Hij had geconstateerd dat de val van
Putman in Deventer met genoegen was ontvangen. Aan Willem V schreef hij:
'Nimmer hcbbe ik kunnen denken, dat een mensch generaci en universeel so seer verfoei)t en gehaet soude kunnen sijn, als ik nu vinde dat de burgemeester Putman alhier
is, hebbende desselfs vrinden en nabestaanden door desselfs gedrag, so extravagant als
die geweest is, veel verdriet aangedaen.' "

Over Cost schreef hij: 'een moderaat en bedaard man, van een loffelijk caracter'.
H e t was daarom maar beter, niet voor Putman op te komen. Approbatie van de
keur zou de burgerij een groot genoegen doen.
Willem V schreef terug nog geen beslissing te hebben genomen:
'Ik kan mi] noch niet bepaelen omtrent de keur van Deventer, de heer Putman is hier
om redres te vragen Ik vinde daer veel voor en tegen, doch eenige onderschikkinge
denke ik, dat tot maintien van mijn recht plaetse hebben moet.'25'*

Dat laatste vormde ook de strekking van de gesprekken die de stadhouder met
zijn adviseurs voerde. Zij kwamen steeds met hetzelfde argument: een debat met
de meente over de stadhouderlijke rechten had uitsluitend zin, wanneer Putman
van het Deventer politieke toneel was verdwenen. H e t laten vallen van een bur-

252 KHA A 31-222 IV, brief van stadhouder Willem V aan drost Arend Sloct, 14 januari 1783
Over Jordens had de prins al op 19 november 1782 aan Sloet geschreven zie. Gelieve het
daer heen te dirigeren..., ρ 50, nr. 65 De Deventer verkiezingsprocedure van Petri 1783 trok
in de gehele Republiek efe aandacht. Een overzicht van de relevante stukken in Egte Stuk
ken, 1783, pp 46-77; vgl. NNJ, 1783, pp 1799-1835; 'De Post van den Neder-Rhi]n', 152 (14
mei 1783), pp 1361-1362; Te Brake, T977, pp. 46-47. Bi| het navolgende is met name gebruik
gemaakt van NNJ 1783, pp 1799-1835; Morssinkhof, 1992 Vel Hardcnbroek IV, 1915, pp
358-360. Hoezeer dr Sibrand de Schepper en dr Coenraad Willem Sloet in de gunst van de
stadhouder stonden bleek uit het feit, dat ZIJ op uitnodiging van de prins bi) hem kwamen
dineren Zie- KIIA A 31-222 III, brief van Willem V aan S.V.G.L. van Heiden Hompesch, 6
mei 1783
253 KIIA A 31 222 I, brief van 25 februari 1783 van mr L.G. Rouse aan Willem V met vervolg
brieven van 4 en 27 maart 1783. Stadssecretaris mr Gerhard Dumbar verzamelde na Putmans gedwongen vertrek al diens papieren die Dumbar ter secretarie had kunnen vinden.
Hij bood ze aan schepenen en raad aan SAD concordaat 25 juli 1783
254 KHA A 31-222 I, brief van 1 maart 1783 van Willem V aan mr L G Rouse
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gemeester (die bovendien in zijn woonplaats gehaat was), woog niet op tegen het
de facto verlies van het recht van improbatie.
Putman behield naar de uiterlijke schijn zijn kalmte. Binnenshuis echter
kwam het tot grote gemoedsuitbarstingen, die hem inspireerden tot breedsprakige brieven aan de prins. Daarin gaf hij er blijk van, geen begrip te hebben voor
de wens van de meerderheid van zijn tijdgenoten die bij het bestuur van hun stad
wilden worden betrokken. l i e t streven van de Patriotten was in zijn ogen niets
anders dan de zoveelste verschijningsvorm van het aloude conflict tussen Staatsen Prinsgezinden. De letter van het regeringsreglement hadden de Patriotten
(voor het eigen karakter van hun beweging had Putman geen oog) nog onaangetast gelaten, de geest niet. Het negeren van de recommandaties had een ontwikkeling in gang gezet die het reglement terug zou brengen tot 'een chimere, een
louter regt van approbatie'. 2 ' 5
Zo zouden tegenstanders van de Oranjes in de meente en de magistraat worden gekozen en kwam de ware aard van de Patriotten tevoorschijn: hun streven
naar het afschaffen van het stadhouderschap, al zeiden ze dat (nog) niet hardop.
Putman redeneerde in termen van zwart-wit. Overal zag hij de tegenstanders van
de prins. In de regeringscolleges maakten lieden de dienst uit die stamden uit
families die zich in het verleden tegenstanders hadden getoond van het stadhouderlijk stelsel. Dat was mede de schuld van de erfstadhouder zelf. Deze had verkeerde mensen op het kussen geholpen en bovendien verzuimd om het volk aan
zich te binden door het charisma van Oranje te gebruiken. Feesten hadden het
volk in de goede stemming moeten brengen. Putman zag overal in de samenleving onverbeterlijke tegenstanders van stadhouderschap en regeringsreglement.
'Eenmaal Staatsgezind, altijd Staatsgezind' en 'Patriots en Staatsgezind zijn identiek' vormden zijn uitgangspunten. Dat vroeg om een tegenwicht om de maatschappij gaande te houden. H e t stadhouderlijk stelsel, zoals dat sedert 1747 geleidelijk vorm had gekregen, zou een waarborg bieden voor continuïteit, rust en
orde. 256
Nieuwe perspectieven zag Putman echter ook. Tussen Patriotten en Oranjemannen stond het volk. Het was wispelturig, maar het had zich altijd weer laten terugwinnen. Hij was er van overtuigd dat de Oranjeliefde ook nu niet was
uitgedoofd. Het kwam er op aan dat vuurtje aan te wakkeren. Door het volk wat
kleine voorrechten te verlenen kon de band met Oranje worden hersteld. Het
had zich door de Patriotten laten paaien met fraaie taal over zogenaamde verloren of geroofde rechten. Dan moest niet worden geschroomd om de burgers met
een enkel (klein) recht weer te winnen. De uitspraken der Patriotten zouden er
door worden weerlegd, wat snel zou leiden tot een ommekeer. 25 " Bovendien zag
255 Ibidem, VI, brief van 28 maart 1783 van mr. E H Putman aan Willem V.
256 Ibidem, brief van 13 september 1783 van mr E H. Putman aan Willem V 'Het voorna.ime
effect van het stadhouderschap in Overijssel bestaat toch, premitteere mi| de vri|heHl deezer
reflexie, in den invloed op de regeenngen der respective steeden, en deeze invloed, gelijk is
handtastelijk, moet staan en vallen met het mainteneeren of laatcn fluctueeren van het regt
van mzaage (in) de keuren en in en op de ampten niet minder '
257 ΚΗΛ A 31-222 VI, brief van 12 januari 1783 van mr. E H Putman aan Willem V
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Putman nog een tweede kans. Evenals de voormannen van de Patriotten stortte
hij zich op rechtshistorisch onderzoek om argumenten voor zijn standpunt te
zoeken. Zijn naspeuringen waren naar zijn smaak niet tevergeefs, maar voorlopig
25
hield hij ze voor zich.
Inmiddels had de stadhouder Deventer drie weken lang in spanning gehou
259
den. H e t was een ongebruikelijk lange termijn.
Zijn gevoelens bracht hij als
volgt onder woorden:
'Ik d e n k e , dat o p zijn m i n s t ecnige veranderingc van de g e d a c n e keur te D e v e n t e r
plaetse h e b b e n moet, t o t maintien van mijn recht en o m te t o o n e n , dat men niet bang
is voor diegenen, die het werk in die stad dingeeren '

Zo kon het gebeuren, dat de prins (die hoe dan ook zijn macht wilde tonen) ap
probatie gaf op de keur van de gemeenslieden Bannier en Jacobson en dat hij de
keur van Budde en Besier improbeerde ten faveure van de door Bentinck voorge
stelde Van Suchtelen en Hagedoorn. Voor wat betreft schepenen en raad con
formeerde hij zich aan de keuze van de gezworen gemeente met inbegrip van de
vervanging van Putman door Cost (die tevens gecommitteerde ten Landdage
werd). De stadhouder toonde daarmee het 'maintien van mijn Recht' en liet zien,
niet bang te zijn voor de meente.
'Voor het overige gcloove ik, dat alle precautien b e h o o r e n te w o r d e n g e n o o m e n t o t
m a m t i e n van de publique rust te D e v e n t e r bi) het arrivcmcnt van de keur, om alle bui
tensporigheden te beletten '

Aldus de prins. 2 6 ' Drost Arend Sloet (die de prins overigens adviseerde, zich
meegaand ten opzichte van de Deventer regering op te stellen) had hem tevoren
fijntjes laten weten, dat het Deventer stadrecht de gekozenen verbood voor de
benoeming te bedanken. 2 '' 2 Putmans pogingen om via het hof aan een andere
functie te komen en daarin de zaak van de prins te dienen leidden tot niets.
De brief met de beschikking van de prins kwam op zondagavond 16 maart te
Deventer aan. De burgercommissie, die de volgende ochtend in vergadering bij
een kwam, zond een delegatie naar Van Suchtelen en Hagedoorn om hen te vra
gen om te bedanken, stadrecht of niet. Dat deden de heren terstond. N o g de
zelfde maandag 17 maart 1783 kwamen magistraat en meente om 15.00 uur ten
stadhuize in vergadering bijeen. Naar gewoonte vergaderde eerstgenoemd college
in de raadszaal, laatstgenoemd in de grote zaal in het wanthuis. De communica258

Zie§6 7

259

Stukken over de Petrikeur, februari 1783, K H A Λ 31-222 VI, geciteerd d o o r D e J o n g , 1921,
pp. 561-562.

260

K H A A 31-222 IV, brief van W i l l e m V aan drost Arend Sloet, 1 maart 1783, afgedrukt in:
Gelieve het daer heen te dirigeren , pp 51-52, nr. 67
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Brief van W i l l e m V aan drost A r e n d Sloet, van 14 maart 1783, in K I I A A 31-222 IV, afge
drukt in: Gelieve het daer h e e n te dirigeren . , ρ 52, nr 68
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Ibidem, brief van drost Arend Sloet aan Willem V, 6 maart 1783; R e c h t e n Ende G e w o o n t e n ,
1644,1, 1, 10, vgl. § 2.3.3.
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tie tussen beide bijeenkomsten was in handen van de 'zendeboden', de beide
jongste gemeensmannen van de presiderende Polstraat. 263
Toen de zendeboden uit de meente bij de magistraat verschenen, werd hun
eerst de missive van de prins voorgelezen en daarna die van Van Suchtelen en
Hagedoorn. Vervolgens verzochten de zendeboden namens de meente aan schepenen en raad, niet over te gaan tot de bevestiging van de benoemden in hun
ambt, tot de daarna volgende kerkgang of tot de beëdiging, voordat de meente
de missive van de stadhouder had besproken. Daarbij wilden de gemeenslieden
de plenaire burgercommissie aanhoren, die bij haar audiëntie had gevraagd en
voor wie deze vergadermg een gelegenheid bij uitnemendheid was om van zich te
laten horen. De magistraat stemde hiermee in. Vervolgens haalden de zendeboden de leden van de commissie op en brachten zij hen naar het wanthuis. Daar
drongen de commissieleden aan op handhaving van de Petrikeur, zonder acht te
slaan op de veranderingen die de prins daarin had gemaakt. Vervolgens brachten
de zendeboden hen naar een wachtkamer waar zij op thee en tabak werden onthaald. De heren waren over hun welwillende ontvangst en behandeling buitengewoon tevreden.
Na beraad binnen de meente zond die de zendeboden naar de raadszaal,
waar zij de heren het adres van het burgercomité aanboden en, overeenkomstig
het voorstel van dat comité, medewerking vroegen aan het ongewijzigd handhaven van de keur. De magistraat stemde daarmee in. De leden van het burgercomité mochten in het wanthuis deze voor hen heugelijke uitslag vernemen. Daarna begaven zij zich naar buiten, waar een menigte van wel duizend stadsgenoten
in stilzwijgen op het Grote Kerkhof stond te wachten. Zij zagen de heren van de
burgercommissie vertrekken naar 'De Halve Maan', hun vaste vergaderplaats,
waar zij met vreugde werden ontvangen. 264
Overeenkomstig de afspraken die zij in het stadhuis hadden gemaakt, zonden de verschillende colleges nu brieven aan de stadhouder. De magistraat zond
een door Gerhard Dumbar ondertekend feitelijk relaas van de gang van zaken bij
de verkiezingen, vergezeld van afschriften van de gewisselde s t u k k e n . ^ Opnieuw
schreef Adam Persoon, ditmaal in scherpe bewoordingen, namens heel de meen-

263 Het verhandelde op 17 maart 1783 is uitgebreid opgenomen in het register van de concordaten. De gewisselde stukken zijn daar in afschrift weergegeven. Hetzelfde geldt voor Rep II,
nr. 128, pp. 58-76, eerder aangehaald Ook de Egte Stukken, 1783, pp 46-77 en de NNJ 1783,
pp. 1799-1835, over dat jaar geven een uitvoerige weergave van de gebeurtenissen Bovendien
valt daarover te lezen in de briefwisseling van van der Capellen: zie De Beaufort (ed.), 1879,
pp. 548-559.
264 Egte Stukken, 1783, pp. 51-52, 59. Zie voor de brieven van Van Suchtelen en Hagedoorn.
NNJ 1783, pp. 1801-1803, voor de verklaring van De Schepper en Sloet: ibidem, pp. 1809-1810
'De Halve Maan' was gevestigd in een pand aan het Grote Kerkhof, tussen het Landshuis en
de zijgevel van het Stadswijnhuis De Steerne, ongeveer in het midden van het complex van
de latere schouwburg (Grote Kerkhof 1) In 1803 werd hier de 'Groote Sociëteit' opgericht:
zie § 8 3.
265 Alle relevante stukken zijn afgedrukt als bijlagen bij de Brief van een heer uit Deventer,
1783, p p . 11-28

385

te aan de stadhouder. 266 De stadhouderlijke kandidaten wilden geen verkiezing
aannemen 'ten koste van de haat en verachtinge van Onze gansche goede Burgene'. Budde en Besier waren wettig en eenparig en tot volkomen genoegen van de
burgerij gekozen. De prins, zo schreef Persoon, mocht zijn approbatierecht ingevolge het regeringsreglement alleen uitoefenen wanneer de keur onbehoorlijk
zou zijn verlopen door 'particulariteiten, kuiperijen en driften' en daar was
geenszins sprake van. De Deventer regering stond dus in haar recht.
H e t idee dat het approbatierecht dergelijke beperkingen zou kennen ontleende de meente aan een brief van stadhouder Willem III (van 3 maart 1677) aan
de Deventer magistraat. De meente gebruikte deze brief over de betekenis van
de keur in het regeringsreglement als een 'authentieke interpretatie'. 267 Als bijlage voegde Persoon een brief toe van de 'Gecommitteerden der Burgerije' (het
burgercomité). Deze steunden het standpunt van de meente en haalden, evenals
deze, nog eens uit naar het onrecht dat de prins aan Jordens en Van Doorninck
had aangedaan. Schepenen en raad zonden nog een brief: of de stadhouder maar
alsnog de kandidaten van de gemeente wilde benoemen. 268
Het antwoord van de stadhouder kwam al binnen een week 269 en behelsde
(overeenkomstig het advies van Arend Sloet) een volledige capitulatie. De prins
erkende, dat de motivatie van het adres van de meente zodanig was, dat een
nauwkeurige overweging geboden was. Hij weerlegde deze motivatie niet, maar
wilde ze evenmin door stilzwijgen bekrachtigen. Dat gaf de prins de ruimte om,
ter wille van het behoud van de vrede en de eensgezindheid binnen de stad, de
unaniem gevraagde approbatie alsnog te verlenen zonder dat hem kon worden
verweten dat hij zijn rechten prijs had gegeven. Hij sprak dan ook over zijn 'incontestabel recht ter handhaving (van de) approbatie. 270 In een brief aan drost
Arend Sloet schreef de prins: de omstandigheden te Deventer hebben mij doen
266 In de stad werd algemeen verteld, dat de eigenlijke auteur van de brieven van de gezworen
gemeente aan de stadhouder niet de ondertekenende mr Adam Persoon was, maar de landrentmeester van Twente, mr Rudolf Jordens, tevens langjarig gemeensman van de Bergstraat, 71c. Brief van een heer uit Deventer, 1783, p. 6
267 Egtc Stukken, 1783, p. 54 Na een tip door Van der Capellen was een afschrift van de aangehaalde brief tevoorschijn gekomen Ken uitvoerige verhandeling over deze materie in. De
Jong, 1921, pp 565-568 De secretarie van de stadhouder beschikte over een dossier 'Retroacta' over de periode 1677-1700 met de kopieën van relevante brieven van Willem III aan de
Deventer regering Zie voor dit dossier en aanvullende stukken uit 1782-1783· KHA A 31-222
VI.
268 De brief van de meente met bijlage, van 17 en van de magistraat van 18 maart 1783 zijn in
afschrift opgenomen in het boek van concordaten bij de stukken over de Petnkeur 1783 en
gedrukt in· Egte Stukken, 1783, pp 53-66
269 De stukken van de regering gingen op 19 maart 1783 naar Den Haag en het antwoord van de
prins was gedateerd op de 22ste van die maand, Egte Stukken, 1783, pp. 59, 67; NNJ 1783, pp.
1823-1825. Vgl. Hardenbroek IV, 1915, pp. 408-409, 412, 420-422, 424.
270 Ook de brief van de stadhouder van 22 maart 1783 is in afschrift te vinden in het register van
de concordaten, alsmede in het Petrikcurboek (1764-1788). De brief is gedrukt in· Egte
Stukken, 1783, pp. 67-69. Vgl. . Antwoord op de missive van J.V.Z., 1784 Zie over de gehele
affaire tevens het artikel. Briev van Paulus Naamryk, wegens (...) 's Princen gedrag omtrent
het voorgevallene te Deventer, in 'De Politieke Kruyer', dl 1, 39 (1783), pp 443-458 Op 18
april 1783 schreef de prins aan S V G L van Heiden Hompesch- 'Je voudrois, que Ie pauvre
Putman eût pu garder sa Commission, mai j'ai cru devoir en disposer et 1 ai donné au
Bourguemaitre Fockinck', brief in KHA A 31-222 III.
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resolveren 'onder reserve van mijn Recht voor ditmaal toe te geeven'. Sloet antwoordde dat hij met genoegen had gezien, hoe de prins de te Deventer gerezen
onlusten door toegeeflijkheid had trachten te beëindigen. 27 ' Een anoniem pamfletschrijver noteerde in maart 1783:
'Ondertusschcn leert ons de gelukkige uitkomst deeper zaak, wat moedige vaderlanders, die voor de regten en voorrechten van een vrij volk, zonder eenige vrees., voor de
ongunst van den eersten staatsdienaar der Republiek, durven sprceken, kunnen uitvoeren

De stadsregering had het standpunt van de prins kunnen betitelen als opportunistisch en hem kunnen aanvallen vanwege de reserves die in zijn brief waren
ingebouwd. Daarbij had zij bovendien een ook in formele zin geheel vrije keur
kunnen eisen. Verheugd als de heren van de regering waren, lieten ze een principieel betoog echter achterwege. De facto hadden zij een vrije keur bereikt. O p
één onderdeel stemden ze in elk geval geheel met de stadhouder in, namelijk dat
diens beslissing dienstig was aan de 'rust, enigheid en goede harmonie' m de stad,
tussen de regenten onderling en tussen hen en de burgerij. Het dreigement van
de prins, dat de door hem benoemde kandidaten niet hadden mogen weigeren op
straffe van de boete die het stadrecht stelde, lieten de heren evenzeer onweersproken. Zij volstonden met dankbrieven waarin ze stelden, dat de prins verkeerd was voorgelicht over hun stadrecht. De Magistraat dankte voor Zijne
Hoogheids 'allermmzaemste en zo spoedig geëxpediëerde missive'. O o k de
meente sprak haar 'pligtschuldige dankerkentenissen' uit: 'Wij zijn nauwelijks in
staat, om naar waarheid te kunnen vermelden het plaisir, Ons gehcele Corps
hierdoor aangedaan, en noch veel minder het zonderling genoegen en contentement, dat dit aan het gansche Lighaam van onze Braave Burgerije gegeven heeft.'
De burgerij deelde ook in het succes. De meente erkende dit, door de senior van
de Polstraat, Adam Persoon, op te dragen, de Burgercommissie bij zich te ontbieden en deze officieel kennis te geven van het heuglijke nieuws. 27 '
Spoedig daarna zouden ook de regeringen van Zwolle en Kampen het voorbeeld van Deventer met succes volgen.274 Zo werd de vrije keur het klinkend bewijs van de machtspositie die de Patriotten hadden weten te bereiken. Die positie was al duidelijk geworden bij het afschaffen van de drostendiensten en de readmissie van Van der Capellen. Na de keur van 1783 werd de jaarlijkse verkiezing
tot een soort festival van Patriots zelfbewustzijn, opgeluisterd met vertoon door

271 Brief van Willem V aan Arend Sloet, van 22 maart 1783 en antwoord van Sloet aan de prins
van 25 maart 1783 in: KHA A 31-222 IV.
272 Brief van een Heer uit Deventer, 1783, p. 8.
273 Brieven van de magistraat en de meente aan de stadhouder van resp 25 en 29 maart 1783 met
vindplaatsen a.v. Egte Stukken, 1783, pp. 70-77, 90-96; NNJ 1783, pp. 1827-1832; alsmede.
Brief van een heer uit Deventer, 1783, pp. 24-26, 27-28 Vgl Theeuwen, 2002, pp 273-274
274 NNJ, 1783, pp. 1262-1263, De Jong, 1921, p. 646; Lettinga, 1984, pp. 61-62, Van Dam, 1984B,
PP 77"78· ^ie voor een brief van de burgercommissie te Deventer aan die te Zwolle: NNJ
1783, pp 1832-1835.

387

het vrijkorps, met Petri 1786 en 1787 als hoogtepunten. 2 ' 5 Een karakteristiek van
de sfeer in de stad gaf luitenant-stadhouder S.V.G.L. van Heiden Hompesch in
een brief aan zijn principaal: 'Het verblijf in onze steden, met name Deventer,
wordt voor met-Patriotten van dag tot dag gevaarlijker.' 2 ' 6
Voor mr. Everhard Herman Putman bleef de deur van de raadszaal de komende jaren gesloten. Hij bleef echter zijn functies van contrarolleur van de convooien en licenten te Deventer en heemraad van Salland in en vanuit Deventer
uitoefenen en zou zich bovendien geducht gaan roeren bij de organisatie van een
Orangistische oppositie tegen de Patriotten, verzet tegen het concept-regeringsreglement daaronder begrepen. Tot zijn grote ergernis weigerden zijn opvolgers
hem echter toegang tot recente stukken in de stedelijke administratie. Deventer
zou nog heel wat van hem te horen en te lezen krijgen.277
Zoals eerder vermeld, had de Deventer 'Commissie van Redres' met alleen
gewezen op de bovenmatige en inconstitutionele invloed van de stadhouder op
de keur, maar ook op wat heette de 'begeving der commissiën'. H e t ging hier om
de vervulling van (ten dele buiten het patronagestelsel vallende) bestuurlijke of
toezichthoudende nevenfuncties (waaraan niet onaantrekkelijke neveninkomsten
en emolumenten verbonden waren), die door de Staten of stedelijke regeringen
vergeven plachten te worden aan leden van de ridderschap en aan stedelijke regenten. 2 " 8 Juist nu de prins en zijn handlangers hun invloed op de vervulling van
de politieke functies als gevolg van de vrije keur grotendeels hadden verloren,
waren zij gespitst op het behoud van hun inbreng in andere benoemingen. Die
inbreng hadden de stadhouders zich geleidelijk toegeëigend. Het regeringsreglement had namelijk wel de eis van goedkeuring van de benoeming van regeringsleden en enkele andere functionarissen bij de stadhouder gelegd, maar met
die van alle nevenfuncties die regeringsleden naast hun hoofdambt vervulden.
Expliciet bepaalde het reglement voor wat de steden betreft zelfs, dat

275 Loosjcs 9, 1792, p. 89. In veel steden stelden de Patriotten dat zij het ambt van stadhouder
wel respecteerden, maar dat zij de betekenis ervan tot zijn oorspronkeli]kc proporties wilden terugbrengen Zij maakten onderscheid tussen enerzijds de oorspronkeli|ke rechten en
anderzijds de latere en oneigenlijke toevoegingen. In de jaren tachtig stonden de recommandaties overal ter discussie Na initiatieven in Hollandse en Friese steden schaften veel
stadsregeringen de resoluties af waarmee indertijd de recommandaties van Willem IV waren
toegelaten Het middel van contracten van correspondentie werd nieuw leven ingeblazen,
dikwijls onder de naam conventien. liet verweer van de prins maakte geen enkele indruk In
Overijssel en enkele andere provincies kwam ook een eind aan de recommandaties bij de
buitcncommissicn. Zie Gabriels, 1990, pp. 84-85
276 Brief van S.V.G.L. van Heiden Hompesch aan Willem V, 25 september 1783, in· KI IA Λ 31222 III
277 Tc Brake, 1989, pp.122-123. Zie over de weigering om Putman inzage te geven in recente
stukken (openbaarheid van bestuur zou nog lang op zich laten wachten). Putman, 1787, ρ 6,
nt a
27X Zie over de 'begeving der commissiën'- De Jong, 1921, pp 597-602 De briefwissehne terzake
tussen de regering van Deventer en de stadhouder is te vinden in: KHA A 31-222 VI, resp.
SAD Rep. I, nr. 24e
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'de verdere subalterne bedieningen, van de voorsz Stadt dependerende sullen werden
gegeven bij dengenen, die daer toe van oudts bevoegt ende gequalificceerd zi]n gcweest

De Staten waren dan ook competent om de meeste provinciale ambten en voor
Overijsselaren gereserveerde functies op het niveau van de Unie te vergeven, de
magistraten van de steden om in het stedelijk ambtsgebied tot benoeming over
te gaan Wanneer de stadhouder al competent was, mochten de regeringscolleges
die het aanging in een aantal in het regeringsreglement genoemde gevallen een
aanbeveling doen Naar die situatie wenste de commissie terug te keren
Enkele jaren tevoren had Van der Capellen zich met deze zaak bezig gehouden. Op de Landdag van 22 februari 1777 had hij zich verzet tegen de ingeslopen
praktijk om geen nominaties in te zenden (regeringscolleges deden in de gevallen
waarin zij daartoe bevoegd waren geen aanbevelingen meer aan de stadhouder,
waardoor deze geheel naar willekeur ambten kon vergeven), het versnipperen van
commissien (het buiten toepassing laten van de reglementaire termijnen die voor
benoemingen golden, zodat de prins een functionaris aan zich kon binden door
middel van een aanstelling voor zeer korte tijd of één ambt aan meer mensen,
ieder voor zeer korte tijd, kon gunnen) en het benoemen van rekenphchtige
ambtenaren in politieke functies (bijvoorbeeld een rentmeester van provinciale
goederen die tevens burgemeester van een stemhebbende stad werd) Het reglement wilde de Burgerbaron onveranderd laten, de naar zijn oordeel Ontaarde'
toepassing daarvan wilde hij echter tegengaan Toen Ridderschap en Steden niet
bereid bleken met deze grieven mee te gaan, sprak Van der Capellen in de Statenvergadering van 27 maart 1777 zijn persoonlijk getinte 'Mondeling vertoog' uit
Deze tekst werd niet in de notulen van enige Statenvergadering opgenomen,
maar werd wel m een verzamelbundel gepubliceerd 280
De Staten, huiverig voor de behandeling van dit omstreden thema, wilden
het alleen bespreken wanneer de indiener van het 'vertoog' zich tijdens de discussies zou terugtrekken Joan Derk vond dit een ongehoorde eis, omdat het
ging om een zakelijk onderwerp waar hij geen persoonlijk belang bij had Voordat de Staten een uitspraak gedaan hadden over de aan- of afwezigheid van de
initiatiefnemer van het debat, hadden zij diens voorstel al in de doofpot gestopt
Het zou er nooit meer uitkomen 2S'
Het was de Deventer 'Commissie van Redres' die dit thema na vijfjaar lokaal
weer op de politieke agenda bracht. Zij stelde voor, de vacante stedelijke (neven-)
ambten en bedieningen niet meer, zoals gebruikelijk was, acht dagen open te
stellen voor sollicitatie, maar er door schepenen en raad zelf naar eigen inzicht
over te laten beslissen De leden zouden er 'bij tourbeurt' over mogen beschikken en wel op basis van een bij loting vastgesteld schema. Benoemden moesten
tenminste 20 jaar oud zijn en bij hun aanstelling een bedrag ineens, 'geevenredigd
279 Ordre ende Reglement, 1748, ρ 6
280 Verzameling van stukken, betrekkeli|k tot de memorie ( ), 1777, Gabriels, 1990, ρ 86
281 De Jong, 1921, pp 226 243, Te Brake, 1977, pp 19-20
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aan de voordeden, met ieder ampt respectivelijk verbonden', aan de stad voldoen. Dit bedrag zou ter aflossing van schulden van de stad dienen. Bovendien
moest betrokkene een tot het ambt 'habiel persoon' zijn en een zuiveringseed
afleggen.2"2 Daarmee bewoog de commissie zich in dezelfde richting als de magistraat in zijn brief aan de stadhouder van 3 januari 1783, die eerder in deze paragraaf is aangehaald.
O p voorstel van de meente werd aan het commissievoorstel toegevoegd, dat
de burgemeesteren niet zichzelf of elkaar met een ambt mochten begunstigen,
tenzij betrokkene vooraf voor zijn burgemeesterschap bedankte. In die zin werd
het voorstel in de vorm van een concordaat tot besluit. De stadhouder werd in
een uiterst beleefde brief op de hoogte gesteld. Hij reageerde niet.2"3
Concreet kwamen de ideeën van de 'Commissie van Redres' aan de orde bij
het voorbereiden van de nieuwe benoemingen die per 1 mei 1783 zouden ingaan.
Op 23 april van dat jaar had Van der Capellen, die na zijn re-admissie weer volop
aan het politieke bedrijf deelnam, de stedelijke regeringen erover aangeschreven.284 Die van Deventer zond op haar beurt een brief aan de erfstadhouder. Beide stukken stelden, dat de Statenleden bij hun ambtsaanvaarding onder ede nakoming van het rcgeringsreglement hadden beloofd. Daarom waren zij verplicht
om inbreuken op dat reglement niet stilzwijgend voorbij te laten gaan. Zij wilden
de gelegenheid hebben om - waar dit reglementair was voorzien - nominaties in
te zenden en verzetten zich tegen het versnipperen van functies.285 In zijn antwoord van 4 mei 1783 - ditmaal reageerde hij wel - wees de prins op de vrijheid
waarmee zijn vader al commissies had begeven, verdeeld en gesplitst. De provinciale en stedelijke regeringen hadden dat altijd geweten en hadden nooit geprotesteerd. Van zo'n gewoonterechtelijk ontstane situatie kon de stadhouder niet
zomaar afwijken, zo meende hij. Hij spreidde bovendien de ambten zoveel mogelijk over alle regenten - en dat moest de heren te Deventer toch aanspreken.
Wanneer Ridderschap en Steden echter verandering in de bestaande toestand
wensten, zou de prins daarin berusten.
In hun bespreking stelden schepenen en raad, dat voor een correcte uitvoering van het regeringsreglement echter in het geheel geen besluit van de Staten
nodig zou zijn. De begeving van de nieuwe commissiën moest simpelweg plaats282 Het rapport van de commissie is opgenomen in SAD concordaat 23 december 1782. Daar
staat als voorbeeld vermeld, dat een tot rentmeester van het kapittel of postmeester (begeerde en goed gehonoreerde functies) benoemden een betaling moesten doen van duizend
gulden. De betalingen konden worden gespreid over vier jaar hmge tijd later volgde het besluit, ook de functie van ambtmjn van Colmschate in het systeem van de toerbeurten op te
nemen, ^ie concordaat 8 februari 1783 Uit de tekst van dit besluit spreekt overigens de intentie, de toerbeurten mede dienstbaar te maken aan 'Het zo veel mogelijk doen jouisseeren
van alle leden van de voordeden aan de Rcgeeringc annex', cen omschri|ving die de contracten van correspondentie in herinnering roept 'Habiel' betekent bekwaam
283 SAD concordaat 23 december 1782. Egtc Stukken, 1783, pp 90-92; NNJ, 1783, p. 508. De
voorafgaande correspondentie over deze zaak is te vinden in· SAD Rep I, nr. 24e, Register
van brieven, uitgegaan van het stedelijk bestuur
284 SAD res S&R 25 april 1783
285 SAD concordaat 26 april 1783. Vgl Rep II, nr 128, resolutie van de 'Perpetuele Commissie'
van 29 april 1784.
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vinden in overeenstemming met het geldende stadrecht. 2 6 De Deventer gecommitteerden ten Landdage ontvingen overeenkomstig deze gedachte een instructie, terwijl Van der Capellen het standpunt van de steden met een memorie
ondersteunde. 28 " In het debat over het concept-regeringsreglement voor Deventer zou het vergeven van stedelijke nevenfuncties en 'commissiën' nader aan de
orde komen. Op provinciaal niveau regelden de Overijsselse Staten in 1787 deze
materie in reglementen waarin de bemoeienis van de stadhouder scherp was omschreven en beperkt. Er waren twee reglementen: één voor de ambten en één
voor de commissiën. In beide waren de eisen en de procedure voor de benoemingen omschreven. T o t de ambten (waar sprake was van een dienstverhouding)
behoorden die van drosten, griffier van de Staten, ontvangers van belastingen en
van andere gelden, stadhouder van de lenen, rentmeesters en de (in feite niet
meer bestaande) muntmeester. Tot de commissiën rekenden de Staten de gencraliteits- en admiraliteitsambten, alsmede de bewindhebberschappen in de kamers van de Oost- en de West-Indische Compagnieën .28ii

6.6

H e t vrijkorps
Het heldenvuur straalt uit hunn' oogen
En toond in 't manneli)k gelaat
Dat men geen inbreuk wil gedoogen,
Of dwangjuk in cen vrije staat.
Daarom plant gi) uw krijgsbanmercn
Dus tragt g' een edel volk te zijn;
Die uwc rechten zult bestieren,
En vreest ge geen gevloekt feni|n,
Ja wilt g' uw vrije grond verweeren,
O stad door eigen onderzaat,
En nooit volprezen burger beeren,
Onwrikbre pijlaars van den staat
Laat vuige heerschzugt dan maar woeden;
Uw fiere voet die staat toch pal
Volhard dit edel vuur te voeden,
Geen dwing'land dan u tarten zalZo moog' uw naam en eer volduren,
En bij het laate nagcslagt,
Bij vreemden en bij nageburen,
BIijv' DEVENTER van elk geagt.*

2X6 SAD concordaten 2 december 1783, 9 en 11 april, 4 mei 1784
287 SAD concordaat 23 april 1784 en res. S&R 5 september en 28 november 1783 en 23 januari
1784; Egte Stukken, 1783, pp 93-114 met de 'memorie' van Van der Capellen, De Jong, 1921,
pp. 556-557, 597-602, 658, 684; Tc Brake, 1977, pp 54-55
288 Reglementen op de begevine van de ampten en commissiën in de provincie van Overijssel,
RAO res R&S 14 mei 1787 (en dus gearresteerd op het moment dat de Patriotten in Overijssel op het hoogtepunt van hun macht stonden). Vgl. Streng, 1989, pp. 56-57
289 Uit een gedicht 'Ter gelegenheid van de afvuuring van het loffelijk exercitie-genoodschap, te
Deventer, op maandag den 2den Augustus 1784', gedateerd Deventer, 4 augustus 1784, gepu->
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Het Franse garnizoen te Deventer, opgesteld op de Brink vóór de Waag in de winter 1813-1814
Anonieme tekening, toegeschreven aan Nicolaas Sonnenberg
(Collectie en foto Gemeentemusea Deventer)

Zoals hiervoor 290 is uiteengezet, waren alle mannelijke burgers en ingezetenen
van Deventer van 18 tot en met 60 jaar verplicht, daartoe opgeroepen, dienst te
doen in de stedelijke burgerwacht (in de i8 de eeuw ook wel: burgervaandelen).
Deze wacht (die in de late Middeleeuwen soms ook schutterij was genoemd, een
benaming die in enkele andere steden steeds in zwang was gebleven) maakte deel
uit van het Deventer overheidsapparaat. De politieke verantwoordelijkheid voor
dit korps lag bij twee commissarissen uit de magistraat, de operationele leiding
berustte bij officieren, die eveneens uit schepenen en raad afkomstig waren. De
wacht was verdeeld in acht vendels, die samenvielen met de acht wijken. Vanuit
wachthuizen liepen de leden patrouille door de stad en over de wallen. Van
stadswege waren reglementering, uniformering, bewapening, periodieke oefening, alsmede de samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de krijgsraad
nauwkeurig geregeld. Op het niet-nakomen van wachtverplichtingen had de stad
straffen gesteld.
Ter zake van de defensie van de Republiek als geheel vermeldde de Unie van
Utrecht 29 ' de mogelijkheid van een volksmilitie, maar de bestuurders van de Re-

bliceerd in 'De Politieke Kruyer', dl. 4, nr. 161, pp. 47-48. Zie voor het eerste couplet van dit
gedicht de aanhef van hoofdstuk 8.
290 Zie §2.4.1.
291 Zie artikel 8 van de Unie hierna.
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publiek hadden die nooit gerealiseerd. Een dergelijke (noodgedwongen nauwelijks geoefende) militie zou geen partij zijn voor de goed getrainde professionele
huurlegers die het krijgsbedrijf domineerden. Daarom hield de Republiek het
Staatse leger als professionele organisatie met veel buitenlandse huursoldaten in
stand.292 Een volksmilitie daarentegen maakte deel uit van het Patriotse ideaal
van een stedelijke bestuursorganisatie. Burgerbewapening gold als 'de sterke arm'
van het burgercomité. Daarbij maakten de Patriotse leiders handig gebruik van
een historische argumentatie die (achteraf) sanctioneerde wat zij in een eerder
stadium al hadden aanvaard. Zo combineerden zij een radicale interpretatie van
volkssoevereiniteit en de klassieke notie van actief participerende burgerijen.
Deze ideeën benoemden zij met terugwerkende kracht als kernelementen van de
oude constitutie, als 'Grondwettige Herstelling'. 293 Aldus legitimeerden zij de
burgerbewapening met een beroep op artikel 8 van de Unie van Utrecht, waar
wel sprake was van een volksmilitie, maar geenszins van de specifiek Patnotse
toepassing van dat begrip in de politieke actualiteit van de jaren tachtig van de
i8 d t eeuw.294
De inspiratie voor het formeren van 'eene goede Landmilitie' ontleenden de
Patriotsgezinden vooral aan de Schotse republikein Andrew Fletcher, die in de
tweede helft van de i7 dc eeuw in de Nederlanden had gewoond. 21 " Het sprak de
Patriotten in het bijzonder aan dat Fletcher had benadrukt dat huurlegers een
instrument konden vormen in de handen van een tiranniek vorst, die zijn onderdanen onderdrukte. De sterke band tussen de stadhouder en het Staatse leger en
het misbruik dat eerstgenoemde naar het oordeel van de Patriotten maakte van
zijn militaire bevoegdheden (zoals bleek uit het conflict over de militaire jurisdictie) 29 '' maakten Fletchers standpunt herkenbaar. Dat Van der Capellen met
veel instemming over Fletcher sprak en diens geschrift over vrijkorpsen (in de
wandeling 'de Militieverhandcling' genaamd) in 1774 (al was het anoniem) in vertaling had gepubliceerd, sprak de geestverwanten van de Burgerbaron uiteraard
aan. Met zijn vertaling onder de titel: 'Staatkundige Verhandeling over de noodzaekelijkheid eener welingerigte Burger-Land-Militie' had Joan Derk een ideologie geleverd, die in veel plaatsen in de Republiek de inspiratiebron zou vormen
voor het oprichten van een burger- of volksmilitie, genootschap van wapenhan292 Zie over vroegere ideeën inzake volksmilitie in de Republiek. Colcnbrander, 1897, pp. 278279; idem, 1898, pp 239-240, Wcststrate, 1903, pp. 160-169; Geyl, 1947, pp. 78-81, idem, 1959,
147-150, Spits, 1979, pp. 190-198; Streng, 1996, p. 106.
293 Zie §4.4
294 Artikel 8 van de Unie van Utrecht. 'Knde ten cyndc men tallen tyden sal moghen gheassisteert wesen vandc inwoenders vande lande, sullen die ingesetencn van ekke van dese geunyeerde provinciën, steden ende platte landen binnen den tyt van een maent nae date van dcsen ten längsten gemonstert ende upgescreven worden, te weeten die gheene die iyn
tuschen achtien ende tsestich meren om die hooffden ende tgetal vandien gheweten zynde
dacr naer ter cc[r]stcr tsaemencomstc van dese bontgenoten vorder gcordonneert te worden
als tot die meeste beschermingc ende verseeckertheyt van dese gheunieerdc landen bevonden sal worden te dienen.' Zie Pockema Andreae, 1969, pp. 118-119, Leeuwenberg (red.),
'979. Ρ 33· alsmede, Klein, 1996, p. 44.
295 Zie over Andrew Fletcher § 3 2 7.
296 Zie § 4 3.1
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del, burgerkorps, burgercompagnie, vrijkorps of exercitiegenootschap. 29 " Vervolgens riepen de Patriotten het wapendragen uit tot een natuurlijk recht, tot 'het
uitsluitend voorregt, het onvervreemdbaar eigendom van elk vrij mensch'. Tenslotte benadrukten zij (verwijzend naar een tot Machiavelli teruggaande vroegmoderne republikeinse traditie), dat een bewapende burgerij tot de wezenskenmerken behoorde van vrije republieken (zoals zij waarnamen m Zwitserland en
Noord-Amerika). 21 ' 8
De politieke situatie was voor Fletcher in 1698 in Schotland niet dezelfde als
voor Van der Capellen in 1774 in de Nederlanden. Fletcher was geschrokken
door de pogingen van Willem III om een permanent en sterk Brits beroepsleger
in stand te houden (ook toen daar naar Fletchers oordeel na de Vrede van Rijswijk in 1697 geen reden meer voor was). Een dergelijke krijgsmacht zou naar
Fletchers oordeel een bedreiging inhouden voor de relatieve onafhankelijkheid
van zijn dierbare Schotland.
Het belang van Fletchers betoog was gelegen in zijn historische analyse en
zijn Europese perspectief. Daarom was zijn relaas ook voor andere landen en
tijden relevant en kon Van der Capellen het gebruiken bij zijn interpretatie van
de militaire verhoudingen in de Republiek (zoals ook leiders van de Amerikaanse
onafhankelijkheidsstrijd het gebruikten bij het formuleren van hun constituties
van met name Pennsylvania en Maryland, waarover later in deze paragraaf meer).
Letterlijk wilde de Burgerbaron zijn Schotse inspirator niet navolgen. Joan Derk
begreep dat een professioneel staand leger in zijn tijd niet te vervangen was door
een burgermihtie (zoals afdoende zou blijken in het gewapend conflict op de
Noordoost-Veluwe in september 1786). H e t staande leger wilde hij meer in de
maatschappij integreren door minder een beroep te doen op buitenlandse huursoldaten en meer op inheemse krachten. H e t beroepsleger moest de zwaarste
verplichtingen voor zijn rekening nemen, de burgermilitie zou ondersteuning
kunnen bieden. Veel lezers van Fletchers geschrift hadden dit aanvankelijk als
een gedateerd en buitenlands product beschouwd dat voor hun tijd en land niet
van actuele betekenis was. In 1774 waren de omstandigheden er nog niet naar
geweest dat Van der Capellen zijn lezers in de Republiek kon overtuigen van het
belang van de 'Militieverhandeling'. Anders was dat geworden in 1784, toen de
politieke commotie in de Republiek voor de Patriotten de wenselijkheid van
burgerbewapening duidelijk had gemaakt. 29 ''

297 Fletcher, 1698, in vertaling door Van der Capellen, 1774 Zie voor verdere opgave van literatuur de noten bi) § 3 2 De termen burger- of volksmilitie, genootschap van wapenhandel,
burgerkorps, burgercompagnie, vrijkorps en exercitiegenootschap hebben Patriotten en auteurs over hen (waaronder schrijver dezes) steeds als synoniemen opgevat Een poging om
niettemin in de definiëring te differentieren in: 'De Post van den Neder-Rhijn', nrs. 183 en
190 (1783), met name laatstgenoemd nr , pp. 313-316, alsmede: Klem, 1995, pp. 184-187 Vgl
voorts. Theeuwen, 2002, pp 225-234, 253, 255 De kwestie van de militaire jurisdictie is in §
4.3.1. behandeld
298 Velcma, 1999, pp 296-297. Citaat uit 'De Post van den Neder-Rhyn', VIII (1786), nr. 401,
779; 'Aan het Volk van Nederland', pp. 34-36.
299 Hartog, 1882, pp. 203-206, Te Brake, 1988, pp. 86-90, idem, 1989, pp 51-52; idem, 1990, pp
353354; Klein, 1995, pp. 55-56, 61, 78,169-179.
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Toen werden de denkbeelden van Fletcher, getemperd door Van der Capellens
gematigdheid, actueel. Laatstgenoemde schreef:
'Ik ben niet dwaes genoeg om aan eenig Europeaensch volk het Spartacnsche ontwerp
van den Hccrc Fletcher aen te prijzen, zo als sommigen zich verbeeld hebben dat ik
bedoelde Dit dulden onze door weelde verzwakte lighaems- en ziclsgcstcllcn niet ' 3üo

Maar toch riep hij in martiale taal het volk te wapen. De boeren en burgers
moesten een goede snaphaan hebben met een bajonet er op en daarmee 's zondags na kerktijd Ieren excerceren. 'Zo doen de Zwitsers en de Amerikanen het
ook.' Zelfwas hij te zwak van lichaams- en zielsgestel om er veel van terecht te
brengen en hij ervoer ook wel een beetje de belachelijkheid van al dat soldaatje
spelen. 'Ik ben genoodzaakt geweest het commando [van het Zwolse korps] op
mij te neemen', schreef hij aan zijn achterneef Robert Jasper van der Capellen
tot de Marsch, 'en ik kon er niet meer af. Ongelooflijk is het spel, dat ons de
kleine ambitie van elk om wat meer dan schutter te zijn, maakt ... er is meer
moeite aan vast om dit Schuttersgezelschap dan een gansch regiment troupes te
dirigeeren'. Mr. J . W . Racer fungeerde in dit geval als Van der Capellens raadsman.3"'
De ongeveer honderd mannen, die zich te Deventer m maart 1783 hadden
verenigd tot een 'vrije burgercompagnie' vroegen de magistraat om officiële erkenning vanwege de stad. Het Patriotse element in de stadsregering was zo sterk,
dat schepenen en raad zich onomwonden vóór die erkenning uitspraken. Daarmee kende Deventer, na Dordrecht (januari 1783) en Rotterdam (februari van dat
jaar) één van de eerste vrijkorpsen van de Republiek en het eerste in Overijssel.
Het zou weldra driehonderd leden tellen. Binnen Overijssel was alleen het zojuist

300 RAG, archieven van de familie Van der Capellen, nr. 510. Vgl Schulte Nordholt, 1979, p.
242, die aangeeft, dat in de buitenlandse politiek burgerkorpsen volstrekt ondcugdcli]k zi|n.
Maar - zo vervolgde hi| - 'binnenslands li]kcn ze, tenminste in de ogen van de opgewonden
Patriotten, van grote betekenis Net als de Amerikanen werden zij zich, dwepend met de
mensheid, bewust van hun eigen identiteit. En die wakkerden ze aan met veel ]enever, veel
gezang en veel oprechte overtuiging' Schulte Nordholt, 1979, pp. 243-244 Joan Dcrk was
commandant van het Zwolse korps Van der Capellen tot de Marsch was op de hoogte van
de politieke ontwikkelingen te Deventer dankzij zijn correspondentie met de stadssecretaris
mr. A.H. Cramer Cramer begon de briefwisseling op 28 december 1784 met een bericht inzake de oprichting van het vnjkorps. I lij gaf naast een weergave van de feiten ook zijn persoonlijk commentaar en maakte daarbij geuruik van de krant die hij las, de (Patnotsgezinde)
'Lcidschc Courant'. De heren maakten in hun brieven plannen om elkaar te bezoeken Zij
hielden met elkaar en met Gerhard Dumbar nauw contact over de acties om in Overijssel en
in Gelderland de gewestelijke regeringsreglementcn buiten werking te stellen.
301 In een brief van 16 november 1782 schreef Van der Capellen aan Racer· 'Ued. zal mij verpligten, indien de goedheid gelieft te hebben van mij eens op te gecven alles wat UEd bekend is
over het wapenen der Ingezetenen deezer Provincie Weet UEd. ook nog wat van de andere
Provinciën, zijt zo goed van 't er bij te voegen. Er zal een goed gebruik van worden gemaakt
Mijne papieren, aantekeningen, meest bcnoodigde boeken zijn alle nog op reis en ik tans
zeer bezet, zodat ik soortgelijke assistentie dubbel nodig hebbe.' Zie. De Beaufort (ed ),
1879, p. 381.
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genoemde Zwolse korps groter. Het Leidse korps was even groot als dat te Deventer. 3 " 2
Kort daarna ontstonden vergelijkbare initiatieven in Hardenberg, Ommen,
Enschede, Ootmarsum, Delden, Oldenzaal (alle behorend tot de kleine steden
van Overijssel), en Kampen. 3 " 3 Deze op basis van vrijwilligheid samengestelde
'exercitiegenootschappen' vormden een praktische uitwerking van de burgerbewapening ter verdediging van de vrijheid tegen vorstelijke willekeur, zoals Van
der Capellen had beoogd. De burgermihties vormden op het niveau van de Unie
een bindend element in de Patriottenbeweging, dat vanaf december 1784 een
aantal malen leidde tot samenkomsten van hun vertegenwoordigers in Utrecht.
Sommige deelnemers aan die bijeenkomsten wilden de agenda beperken tot het
op elkaar afstemmen van de wijze van exerceren. De vertegenwoordigers van de
genootschappen te Deventer, Gorinchem, Heusden en Wijk bij Duurstede protesteerden echter tegen het uitsluiten van de actuele politiek als onderwerp van
beraad. Zij zagen in dat geval geen reden meer om afgevaardigden te zenden. H e t
organiserende Utrechtse korps 'Pro Patria et Libertate', dat de pretentie had, de
burgerwapenhandel voor de gehele Republiek te stimuleren, kwam al snel met de
verontschuldigende verklaring, dat deze suggestie in de uitnodiging was gewekt,
opdat van de brief geen misbruik zou kunnen worden gemaakt wanneer deze zou
uitlekken. Uiteindelijk bleef de politiek een agendapunt van grote betekenis. 30,1
Dat kwam vooral omdat in de bijeenkomsten grote korpsen uit toonaangevende steden vertegenwoordigd waren en omdat de gecommitteerden van die
korpsen meestal mannen waren van een betekenis die het plaatselijk kader verre
overtrof. Zo kwamen daar G. Paape uit Delft, P. Vreede en F.A. van der Kemp
uit Leiden en leverde Utrecht zelf coryfeeën als J. Bellamy, P.PJ. Quint Ondaatjc en J. van Lidth de Jeude. De vergaderingen duurden telkens drie dagen.
Aan de conferentietafel, maar ook tijdens de gemeenschappelijke maaltijden en
in de wandelgangen troffen Twentse leiders als J . W . Racer en H. Penninck in de
gehele Republiek bekende voorlieden, maar ook Deventer burgerofficieren als
A.G. Besier, G J . Jacobson en A. Cock. Voor de deelnemers, die overigens ten
dele per vergadering wisselden, moeten deze vergaderingen boeiende ontmoetingen hebben opgeleverd.
AI tijdens de eerste landelijke conferentie (6 t/m 8 december 1784) liet de
Deventer delegatie, in de personen van mr. A.G. Besier en mr. G J.Jacobson, van
zich horen. De heren wilden in het vervolg de korpsleidingen provinciegewijs
laten confereren en vervolgens één vertegenwoordiger per provincie naar een
302 Zie de hierna aangehaalde resolutie van 31 maart 1783 en Loosjes 6, 1791, ρ 367. Tijdens de
provinciale vergadering van vnjkorpscn, te Kampen op 11, 12 en 13 mei 1786 gehouden, telde
het Deventer korps 340 man en waren in totaal 2 842 Overijsselse manschappen vertegen
woordigd. Zie NNJ 1786, pp. 742-743.
303 Het Deventer burgercomité zette de Zwolse gilden aan om aldaar een comité op te richten,
beide comité's brachten met moeite een dergelijke commissie te Kampen tot stand, 71c
Loosjes 6, 1791, pp. 368-370, NNJ, 1783, ρ 2007 (over Zwolle), De Jong, 1921, ρ 671, Tc Bra
ke, 1977, Ρ 45· Schulte Nordholt, 1979, pp 242-244; Klein, 1995, p. 183.
304 GA Zwolle, AAZ 01 6055, bevat de meeste stukken terzake Vgl voorts· Klein en Rosendaal, 1994, ρ 8o

396

centraal beraad in Utrecht zenden. Zo wilden zij geld en tijd sparen. De exercitiegenootschappen zouden deze werkwijze inderdaad in toenemende mate gaan
toepassen. Dezelfde eerste vergadering liet ook iets zien van de intenties van de
deelnemers: zij spraken zich ervoor uit, de bestaande constitutie (in oude zin)
van de Republiek, inclusief de Unie van Utrecht en het stadhouderschap, te
handhaven. Slechts de 'toegelaten en ingeslopen misbruiken' dienden te worden
bestreden. De Deventenaren kwamen tevens met het idee van een gezamenlijke
aanpak van de exercities, om zo bij een gecombineerd optreden van de korpsen
als één geheel te kunnen fungeren. Met behulp van de Utrechtse militie die ook
plannen in deze richting maakte, vond dit idee uitvoering in gedetailleerde aanwijzingen, waarin ook bewapening, kleding, formatie en bevelstructuur waren
geregeld.
Tijdens de tweede landelijke conferentie (te Utrecht, io t/m 12 februari 1785)
besloten de vrijkorporisten, te proberen het draagvlak van hun samenwerkingsverband uit te breiden. Enkele grote korpsen namen op zich, op een deel van het
grondgebied van de Noordelijke Nederlanden propaganda te gaan voeren. De
Deventer heren namen Gelderland, Overijssel, Drente en Groningen voor hun
rekening. Dat Deventer een stad was die in de samenwerking meetelde, bleek bij
het vaststellen van de procedure voor het in noodgevallen bijeenroepen van een
extra-ordinaris vergadering. H e t Utrechtse genootschap kreeg mandaat om
daarover in voorkomende gevallen de korpsleidingen te Dordrecht en Deventer
te raadplegen en daarna een besluit te nemen.
De derde conferentie te Utrecht leverde op 15 juni 1785 de 'Acte van Verbintenis' op: een bewijs dat de inhoud van dergelijke vergaderingen bepaald niet alleen bestond uit militaire onderwerpen. 30 ' Ter bespreking van de spannende politieke en militaire omstandigheden, waarin de Republiek was komen te verkeren, vond een extra-ordinaris bijeenkomst te Utrecht plaats van 21 t/m 23 februari
1787. Namens de Overijsselse korpsen nam hieraan, geheel volgens het eerder
geopperde idee uit Deventer, alleen mr. R. Bondam uit Kampen deel. Het idee
circuleerde toen, een delegatie van vrijkorporisten te Parijs hulp voor de Patriotse zaak te laten halen. In augustus 1787 werd dit idee verder uitgewerkt. Als één
van de kandidaten voor deze delegatie nomineerde het korps te W o e r d e n de
Deventer hoogleraar F.A. van der Marck. R J . Schimmelpenninck (officier in het
Amsterdamse wapengenootschap 'Tot nut der schutterij') zou eveneens in Parijs
gaan lobbyen. Tot uitvoering is dit plan echter niet gekomen. 106
H e t in 1787 beperken van de delegatie uit de provincie naar de Utrechtse
samenkomsten was mogelijk dankzij de vorming van een hecht samenwerkingsverband op gewestelijk niveau. Een eerste vergadering, te Deventer, op 1 februari
1785, lag voor wat Overijssel betreft aan die samenwerking ten grondslag. Op de
agenda van die eerste bijeenkomst stond onder meer het gezamenlijk ondertekenen van de zojuist genoemde 'Acte van Verbintenis', maar daarover werd later
305 Zie §4.4.
306 Klem, 1993, ρ iSi.
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niets meer vernomen. Voorzitter van de Overijsselse conferenties was gedurende
de periode 1785-1786 mr. A. Persoon, de 'senior' van de Polstraat. Zijn secretarissen waren de eerder genoemde mr. A.G. Besier en mr. G.JJacobson. Persoon
zou worden opgevolgd door de beroepsofficier G J . Pyman uit Zwolle (daarvoor
in Deventer woonachtig).
Evenals in de bijeenkomsten te Utrecht kwamen in de Overijsselse vergaderingen zowel de politiek als de coördinatie van het functioneren van de exercitiegenootschappen ter sprake. Uiteindelijk zouden 25 vrijkorpsen, afkomstig uit alle
delen van de provincie, aan de gewestelijke vergaderingen deelnemen. In )uni
1786 meldden 19 van deze organisaties dat zij in totaal 2.874 man onder de wapenen hadden. De regelmatige ontmoetingen van het gemotiveerde kader waren
belangrijk voor de Patriotten. Ze boden een gelegenheid, aan het beperkte lokale
verband te ontsnappen en gaven mentale steun. Dat was vooral van belang toen
vanaf 1786 de gelegenheidscoalitie, waaruit de Patriottenbeweging bestond, barsten begon te vertonen.' 07

307 Tc Brake, 1977, pp. 69-71, gaat in op de iamenkomsten van de vrijkorpsen uit de gehele Republiek te Utrecht en op die binnen Overijssel. Het kaartje op p. 70 in dit werk toont de
spreiding van de korpsen over de provincie. Deze was vcrdccln in twee districten· een wes
tehjk met Zwollcrkerspel als hoofdplaats en een concentratie van korpsen in Salland en een
oostelijk/Twentse met Almelo als hoofdplaats en een spreiding van korpsen over heel Twente Tc Brake meldt echter minder dan de tien Overijsselse samenkomsten. Vgl Colcnbrander, 1897, pp 279-280; idem, 1898, pp. 255-256; De Wit, 1974, pp 64-65, 67; Amersfoort,
1984, pp. 7-8, Klein, 1994, pp 80-81; idem, 1995, ρ 183. Trompetter (1999, pp 527-528) geeft
aan, dat van de 21 korpsen die zich op de eerste bijeenkomst op het niveau van de Unie in
december 1784 te Utrecht lieten vertegenwoordigen, er elf uit Overijssel afkomstig waren,
waarvan acht uit Twente. Als officier van het Oldenzaalse korps was ook mr. Jan Willem
Racer aanwezig In het overleg tussen de korpsen speelde Racer een eigen rol, zie. Hebben
1980, ρ 24
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Tivee rtukkeii kanon v a n ' t Huis ^c Gelder _ .
Het Deventer Vrijkorps krijgt op het landgoed De Gelder bij Wijhe van Frederik Gijsbert baron
van Dedem twee kanonnen in bruikleen en haalt deze januari 17X6 in triomf op.
(Uit; P. Loosjes Azn., Vervolg van Wagenaars Vadcrlandsehe Historie, dl. 10 (1793) t/o p. 308,
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek)
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In hun negende en tiende conferenties, op 27 juni en 31 augustus 1787 te Zwolle,
bespraken de gecommitteerden een voorstel van hun Deventer collega's om uit
de verschillende vrijkorpsen een permanent leger ten plattelande te formeren.
Ook de Zwollenaren bleken daar ideeën over te ontwikkelen. Sommige korpsen
zonden al lijsten met namen van vrijwilligers. En jongen van dertien jaar kwam
zich melden als vrijwillig tamboer. Mr. A.G. Besier en enkele anderen zouden
een nader voorstel uitwerken. De burgermilities in Holland waren immers, zo
stelden zij, zwak en hadden behoefte aan hulp uit Overijssel. De gezamenlijk vergaderende commissies voor het defensiewezen en voor de financiën uit Ridderschap en Steden voelden echter niets voor een dergelijke strijdmacht die over het
Overijsselse platteland zou rondtrekken. De Staten wilden namelijk zelf een
vrijwilligersleger doen vormen en kunnen leiden.' 08 T o t in de tweede helft van
september 1787 ging het opstellen van plannen voor een Overijsselse vrijwillige
landmilitie niettemin voort. Toen maakte de Pruisische inval ze overbodig.
De vrijkorpsen ontleenden het eerste deel van hun naam 'vrij' aan de onafhankelijkheid die zij bezaten ten opzichte van de stadsregering en die hen onderscheidde van de gevestigde burgerwacht. De kwaliteit van deze laatste nam in de
loop van de i8Hc eeuw af.309 Dat bleek bijvoorbeeld uit klachten vanuit de meente, dat de meerderheid van de burgerwacht onvoldoende was geoefend om de
stad zo nodig gewapenderhand te kunnen verdedigen. Nadelig voor de slagkracht
van de stedelijke burgerwacht waren bovendien conflicten over het al dan niet
dragen van oranje op 8 mei, de verjaardag van de stadhouder. 110 De vrijkorpsen
bezaten dan ook buiten de stadsregeringen een duidelijke politieke betekenis als
experimenten in bestuur door het volk en als leerscholen van de democratie
(waar manschappen zelf hun officieren benoemden en afzetten). Deze politieke
functie was bij de vrijkorpsen sterker dan bij de vooral op gezelligheid en onderling contact gerichte Patriotse sociëteiten, zoals te Deventer de Grote Burger
Sociëteit aan de Stromarkt en de Vaderlandsche Schutters Sociëteit in de Lange
Bisschopstraat. , "
Deze betekenis bleek duidelijk uit de 'Wetten, ter oprigting en bestiering
eener vrye Burger Militie te Deventer'. De aanvankelijk acht officieren'12 van het
308 Zie § 7 6.
309 Zie over de traditionele stedelijke burgerwachten en schutterijen: Prak, 1999, ρ 65 met
literatuur t a ρ , nt. 2, Kloek en Mijnhardt, 2001, p. 47. Vgl NNJ 1783, pp 1367-1269, alsme
de: SAD familiearchief Jordens, nr 378, concept- verordening op de stcdeli]ke wacht en
schutterij, ca. 1780
310 Zie over de klachten uit de meentc. SAD concordaat 18 januari 1785, over dragen van oranje
NNJ 1783, pp. 1266-1267
311 De Jong, 1921, pp. 674-675, Te Brake, 1984, p. 115, I-ettinga, 1984, p. 55, Israel, 1996, pp 1241,
1244; Kloek en Mijnhardt, 2001, pp. 123-124 Zie voorts de artikelen. (.. ) aanmoediging tot
oprigting van een Burger Land-Mihtie en Aanmoediging aan de Burgerij en Ingezetenen van
Nederland Om zig in den Wapenhandel te oeffenen, in· 'De Politieke Kniyer', dl 1, 9 (1783),
pp. 80-82 resp. 26 (1783), pp. 243-247
312 Deze eerste acht officieren waren: Hendrik Budde, mr. Augustijn Gerhard Bcsicr (de keuze
van deze twee tot gemcensman had kort tevoren tot grote commotie geleid omdat de stad
houder die keuze aanvankelijk afwees zie § 6.5), mr. Gerhard Joan Jacobson, Georg van
Hemcrt, mr. Lambert Bannier, mr. Wilhelm Gysbcrt Lemkcr, Willem Laurens Storm van 's
Gravezande en mr Johan Jacob Schmaus. Van hen was Budde majoor, later kolonel, Besier

400

vrijkorps hadden deze wetten op 3 maart 1783 opgesteld en verkregen de instemming daarmee bij besluit van schepenen en raad van de 3i , t e van die maand.
De heren ten stadhuize verbonden aan hun instemming wel de voorwaarde, dat
de officieren vóór hun ambtsaanvaarding in handen van de burgemeesteren
moesten beloven:
'hulde en trouwe aan de magistraat dezer stad, en geenc wapenen tcgens iemand dadelijk te nullen doen gebruiken, dan op onze speciale daar op ongekomene last of daar toe
verkregene permissie' ' I 3

De breedsprakige considerans van de wetten van het vrijkorps maakte melding
van de 'kommervolle tijden, wanneer het vuur van oproer schijnt te smeulen en
reeds hier en daar een vonk bespeurd word', van 'kwaadwilligen' die 'den moed
hunner meede Ingezeetenen door allerlei valsche tijdingen trachten uittedooven'
en van de 'buitenlandsche vijanden' waarmee het land te strijden had. Deventenaren moesten zich daarom in de wapenhandel oefenen om 'de vrijheid, veiligheid en rust van hun dierbaar Vaderland' te verdedigen. 3 ' 4
De wetten begonnen met een revolutionaire bepaling. Alle burgers en ingezetenen boven 16 en onder 50 jaar konden aan de militie deelnemen, mits zij
geen lid waren van de stedelijke burgerwacht. 3 ' 5 Godsdienstige beperkingen, zo
vanzelfsprekend onder de Republiek, ontbraken.' l 6 Een bijzonder probleem gaf
en Jacobson waren kapiteins, Van Ilemert en Bannier luitenants, Lemker en Storm van 's
Gravczande vaandngs en Sthmaus adjudant (de vri]korpscn waren kwistig met benoemingen
in officiersrangen) Zie voor deze indeling: NNJ 1783, ρ 1267. Van hen behoorde alleen Ja
cobson tot de kring van klassieke regcringsfamilics De geslachten Van Hemert, Bannier en
Lemker maakten eerst later onder de Republiek en met weinige leden deel uit van de rege
ring, Buddc en Besier waren in de Patriottentijd opgekomen, Storm van 's Gravczande was
qua familie een eenling in het rcgeringsmilieu (maar wel in de aanzienlijke Deventer c q
Zwolse familie Queijssen getrouwd) en de advocaat en latere vrederechter in het kanton
Deventer en schout van Colmschate Schmaus stond als enige van het gezelschap buiten dat
milieu. Beide laatstgenoemden waren niet te Deventer geboren. Zij hadden zich het Deven
ter burgerschap dan ook met door vererving maar door koop verworven. Storm (die uit een
Dclftse regenngsfamilie afkomstig was, maar was geboren te Esscqucbo in Brits Guyana)
werd kleinburger op 21 maart 1776 en Schmaus op 30 december 1763 Zie: SAD Rep I, nr.
95, Burgerboek, resp fol. 234-235 en fol. 180. Veel van de officieren stonden als uitgesproken
Patriots bekend. In 1784 waren zij, op Schmaus na, allen lid van de toen zeer Patnotse magi
straat. Zie voor de samenstelling van hun korps: Egtc Stukken, 1783, p. 79; vgl voor de na
men van de rcgeringsfamilies: Keune, 1965; zie over Lambert Bannier bovendien Te Brake,
1977, pp. 106-108, 130. Besier en Jacobson waren, zoals vermeld, prominente deelnemers aan
bijeenkomsten van vnjkorporisten op het niveau van de Unie· zie Te Brake, 1989, p. 154.
313 SAD res. S&R 31 maart 1783, Egte Stukken, 1783, ρ 8o; NNJ 1783, pp 1457-1459 Citaat uit
de zojuist aangehaalde resolutie. Vgl. Te Brake, 1989, 81.
314 De wetten van het vrijkorps zijn als bijlage 5 m dit boek opgenomen Zie ook. Egtc Stukken,
1783, pp. 81-89, NNJ, 1783, pp 1449-1456.
315 Hier deed zich wel een probleem voor. Deelname aan de stedelijke burgerwacht was im
mers, zoals vermeld, verplicht voor wie werd opgeroepen. Aan het vrijkorps kon men slechts
deelnemen wanneer men geen lid was van de burgerwacht. Hoe het lidmaatschap van deze
beide gewapende korpsen zich in de praktijk verhield, is bij het ontbreken van adequate
bronnen niet na te gaan. Wel bleek uit de perikelen na de nader te bespreken rel in de
Oranjcsocieteit (29 juni 1787) dat de facto toch sprake was van dubbellidmaatschappen- zie §
7.6
316 Het weglaten van godsdienstige beperkingen kwam ook aan de orde bij de stedelijke bur
gerwacht Op 29 november 1784 besprak de 'Perpetucle Commissie' de mogelijkheid om ka->
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dat voor de doopsgezinden, die enerzijds van harte deelnamen aan de Patriotse
beweging (en die zich daarmee nauwelijks aan het vrijkorps konden onttrekken)
maar die anderzijds principieel weigerden om wapens te dragen. Waarschijnlijk
hebben veel doopsgezinden, zoals Gerrit Schimmelpenninck, zich uit een moge
lijke gewetensnood gered door de realiteit, waarbij meer met grote woorden dan
met sabels geschermd werd. Dat de toetreding van doopsgezinden tot het vrij
korps in elk geval niet uitgelegd mocht worden als een concessie in het aloude
vraagstuk van deelname aan de gewapende burgerwacht, bleek uit een resolutie
van 16 september 1783: van de sympathiserende Patriotse stadsregering wisten de
doopsgezinden toen gedaan te krijgen,
'dat, wanneer enige van de mennomtisthe gemeente zich komen te engageren onder
het vrijkorps zulks aan hen met aangerekend zal worden, noch zullen zij daardoor ver
plicht gehouden worden zich onder de burgerwacht te begeven'.
Met andere woorden: het lidmaatschap zou niets aan de bestaande situatie ver
anderen. Voor de stedelijke regering bleven de menisten vrijgesteld van de bur
gerwacht en ter compensatie belast met de brandweer, voor de kerkelijke ge
meente was van 'ontbroedering' van deze 'afvalligen' geen sprake.'' 8
De besluitvorming over de wetten vond bij meerderheid van stemmen plaats,
dus niet door een geprivilegieerde elite of groepsgewijs. Onderscheid tussen de
leden naar 'staat, rang of godsdienst' werd expliciet uitgesloten. Het vrijkorps
zou bestaan totdat 'een Land-Militie zal worden opgericht' (hetgeen nooit is ge
beurd). Terzake van de keuze van de officieren van dit korps beschikten alle le
den over het actief en passief kiesrecht, maar niemand kon tegen zijn zin bevor
derd worden. De bewapening was gestandaardiseerd en kwam voor rekening van
de leden, de uniformering bleef beperkt tot een strik aan de hoed en voor de of
ficieren bovendien een sjerp. De exercities vonden 's zomers plaats op maandag
middag in het park de W o r p aan de overzijde van de IJssel, tegenover de stad, en

tholieken tot deze wacht toe te laten. Zie· SAD Rep II, nr. 128, notulen van de vergadering
op genoemde datum
ΜΊ SAD res S&R 16 september 1783
ilS SAD res S&R π september 1783, 30 maart 1784, Rademaker, 1988, pp. 130-131 Rademaker
verhaalt hoe de Deventer menisten zich opstelden· 'De Doopsgezinde gemeente ging in
1784 zelfs zo ver dat zij 'een vrijwillige gifte' onder de lidmaten bijeenbracht van ƒ 165 om er
'waakrokken' van te maken ten dienste van de manschappen van het vrijcorps die toen 's
nachts de wacht deden en patrouilleerden door de stad (. .).' Deze som werd op 27 decem
ber door de diakenen aan de officieren, vergaderd in het 'Wapen van Ovenjsel', ter hand ge
steld. Ze werden namens de officieren 'plegtig' bedankt door de heer Besier Hun werd ver
zocht zich op 3 januari 1785 om half twee te begeven naar het koffiehuis van Galloot, om
daar afgehaald te worden voor een huldiging door het vrijcorps op de Brink. Men exerceerde
graag demonstratief in het openbaar en zo werden Hendrik Busscmaker en Berend van Cal
car samen met de ouderliedcn van het kruidemersgilde en het lakenkopcrsgildc, die resp ƒ
200 en ƒ 150 hadden geschonken, door de adjudant afgehaald. Na een mars door de stad
richting Brink werden ze op het plein, in een kring staande, na het roeren van de trom in
het openbaar bedankt 't Moet voor de weerloze diakenen toch even wennen zijn geweest in
dit militaire gezelschap. Zie over Gerrit Schimmelpenninck, de vader van Rutgcr Jan in §
232, over de positie van de dopers te Deventer in § 2.4.3 De Twentse dopers hadden meer
moeite met het dragen van wapens door het vrijkorps; zie. Trompetter, 1999, pp 534-535·
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's winters op zondag na de dienst in een kerk (waarschijnlijk de Grote Kerk). O p
overtreding van de gestelde regels stonden geldboetes en over conflicten besliste
een krijgsraad waarin (opnieuw een breuk met de standenmaatschappij) niet al
1
leen officieren, maar ook manschappen zitting hadden. "'
De regel, dat de leden voor hun eigen bewapening zorg moesten dragen,
deed in de praktijk niet altijd opgang. De provisoren van het St. Elisabethsgasthuis schoten aan de militie geld uit de kas van hun instelling voor om geweren te
betalen. Provisoren waren op dat moment de gemeenslieden Antoni) Klopman
en Georg van Hemert (beiden van de Overstraat). De twee provisoren zouden na
de Orangistische omwenteling van 20 september 1787 plaats moeten maken voor
Prinsgezinde opvolgers: wellicht en ten overvloede een teken dat beiden tot het
Patriotse kamp gerekend moesten worden. Schepenen en raad, gewoonlijk over
ijverig in hun toezicht op het financieel beleid van de door hen gecontroleerde
weldadige instellingen, dekten in dit geval de gasthuisbestuurderen. De heren ten
stadhuize zullen wel hebben geweten, dat het 'voorschot' in feite een politiek
gekleurde schenking betrof, waarvan de bekostiging ten nadele ging van het werk
van het toch al niet ruim bedeelde gasthuis. 32 "
De instemming met het oprichten van het vrijkorps van de kant van de ste
delijke regering bleek niet alleen uit het goedkeuren van de wetten en het tolere
ren van ongerechtvaardigde uitgaven uit de kas van een gasthuis, maar ook uit de
het betrokken zijn van de regering bij het vlagvertoon. Dit laatste had een hoog
symbolisch gehalte. Tekenend in dit verband is het 'Voorberigt' in een publicatie
(1783) met toespraken en gedichten ter gelegenheid van 'het overhandigen en
schenken der vaandels aan 't Vry-corps te Deventer en dank-dichten op dezelve'.
Het 'Voorberigt' plaatste de oprichting van het korps trefzeker in de tijd:
'Is 'er een plaats, die getoond heeft dat [zi|] de vrijheid in haaren boesem huisveste' het
is zeker de stad Deventer: het te keer gaan der heersthzugt, het herstellen van verdruk
te en gebannen deugd, is haar werk geweest Door stoute, dog op natuur en wetten
steunende requesten en addressen, heeft zij de vri|heid ten zetel verheeven; en nu
zoekt zij door wapenen haaren throon te beschermen liet is ieder bekend wat pogin
gen zij gedaan heeft om een vrije Burger Militie op te richten; en hoc haar dit gelukt is:
de publieke nicuwspapicrcn hebben dit meer dan eens gemeld, en nog onlangs hebben
verscheidene derzelve, een getrouw berigt gegecven, van die aandoen'hjke dog ten
ccnemaal nieuwe plegtighccdcn, welke voorgevallen zijn, bij het (door magistraat en
meente) schenken der twee vaandels aan het vnj-corps
Het was in deze sfeer, dat op 8 september 1783 de overdracht aan de burgermili
tie plaatsvond van een vaandel, dat schepenen en raad uit eigen middelen hadden
doen vervaardigen. Erg revolutionair was de gelegenheid niet getoonzet: de
319 De ideologische achtergronden van de vnjkorpsen komen aan de orde in de rede van Van
der Capellcn tot het onder zijn leiding gestelde Zwolse vrijkorps, opgenomen in 'De Post
van den Ncdcr-Rhyn', nr 221, p. 591. Het exerceren in de kerk stuitte soms op weerstand,
zoals b ν bleek uit het gedicht. 'Het klagende Deventer', 1785, p. 7
320 Hogenstijn, 1987, pp. 41-42. Zie over de gasthuizen § 2.4.1.
321 Aanspraakcn bij het overhandigen en schenken, 1783, p. 3.
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hoofdafbeelding op het vaandel drukte uit dat het korps de Unie van Utrecht
wilde beschermen. De overdracht vond plaats met het nodige pseudo-militair
vertoon door het vrijkorps (er kwam geen enkele echte militair aan te pas), met
een mars naar het stadhuis, pathetische toespraken door onder meer burgemees
ter dr. G.D. Jordens, exercities, tromgeroffel, vlagvertoon en een parade. Binnen
en buiten het stadhuis hoorde men gewagen van deugd, dapperheid en vader
landsliefde, van het handhaven en verdedigen van de rechten van de stad en het
land. De leden van de regering konden voortwerken
'met de volmaakste gerustheid, myne heercn1 Nu de braafheid onzer wagthoudcndc,
wclmccnende, en wel haast met nieuwe geweeren gewapende, burgcrije, door uwe
kloekmoedigheid zal worden ondersteund. - de hemel geeve, dat noch geweld, noch
oproer, noch toomelooze heerschzugt; gelegendheid verschaffe, om uwc wapenen ooit
of ooit vijandelijk te gebruiken (. .)'.

Twee weken later, op 22 september 1783, volgde een vergelijkbare ceremonie ter
gelegenheid van de overdracht van een tweede vaandel, ditmaal aangeboden door
de gezworen gemeente. Als oudste lid van de voornaamste straat trad mr. Adam
Persoon, al eerder genoemd, namens de meente op. Ook Persoon wist de juiste
toon te treffen toen hij zich wendde tot zijn 'Manhafte Medeburgers'. Hij noem
de 'de kennis en verdediging uwer Regten als den eersten Burgerpligt', repte van
'de Oppcrmagt des Volks' en stelde: 'De toomelooze Heerschzugt en het vurige
Eigenbelang hebben den roem van het eerwaardige volk van Nederland verduis
tert.' Persoon hanteerde in zijn 'kloekhartige taal' het modieuze revolutionaire
jargon en verwees met zijn 'Volk van Nederland' (al dan niet bewust) naar J . D .
van der Capeilen. Hendrik Budde wist dit alles op zijn waarde te schatten en
bood Persoon 'het Opperbewind' van het vrijkorps aan. N a enige dagen bedenk
tijd aanvaardde de preses van de Polstraat deze eervolle maar inhoudsloze be
noeming. T o e n waren de vrijkorporisten, nadat zij de rest van de dag op de
W o r p hadden geoefend, al lang weer aan hun gewone werk.' 2 ' Hun strikken en
322 Zie volgende noot.
321 Zie over het overdragen van vaandels aan het vrijkorps: Aanspraaken by het overhandigen en
schenken ( .) (1783), met een hierboven ten dele geciteerd 'Voorbengt' (citaat van ρ 4), een
beschrijving van he ceremonieel en de teksten van de gehouden toespraken (pp 5-13) Vgl
Kloek en Mijnhardt, 2001, pp 243-244 Zie voorts SAD res. S&R, 18 en 25 juli 1783; in het
bijzonder over het te volgen ceremonieel: ibidem, 2 september 1783. De teksten van de toe
spraken zijn ook bewaard gebleven in manuscript in: SAD familiearchief Jordens, nr. 379.
Vgl. Lugard, 'De zingende stad', pp 96-97. De 'Aanspraaken' beschrijven de vaandels als
volgt Dat van de magistraat. 'Het bestaat uit zyde van een ligt-geele kolcur, zynde op het
zelve geschilderd de Vryheid met haren gewoonen Speer en I loed. Zy staat op een voetstuk,
tusschen een schuins liggend Rock met afhangende Zegels op een Altaar, en waarop de
woorden unio ultrajcct, clat is Het Utrechtsche Verbond [de Unie van Utrecht], gelezen
worden Midden op het voetstuk is een Medailjon, binnen het welk men leest de woorden:
hanc tucmur, dat is, deze beschermen wy ' (zie p. 5). Dat van de meente· 'is van witte zyde,
en beschilderd met de volgende zinneprenten. Op een tamelyk breed en verheven voetstuk
staat, overeenkomstig met het andere vaandel, de Vryheid, hebbende speer en hoed in de
regte hand Tegen over haar ziet men een geharnaste Krygsman, die in de regte hand cenen
degen draagt, en met de andere een Papier houdt, wearop men leest. Oppermagt des Volks
Tusschen de beide bccldtemssen verheft zich een byzonder Pedestal, waarop twee Papieren
liggen, het cene beschreven met het woord Privilegien, en het andere met dat van Wetten;
->
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sjerpen lagen weer in de kast. Geheel in de geest van de tijd verschenen ter ere
van beide plechtigheden wijdlopige gedichten, opgedragen aan resp. dr. Gerhard
David Jordens als burgemeester en mr. Adam Persoon als gemeensman.' 24
In 1787 kwam een herziene versie van de 'Wetten' gereed. Niet alleen liet de
stadsregering in het voorwerk van de gedrukte editie een (al langer bestaand) vers
van Rhijnvis Feith afdrukken ('De naam van Vrijheid staat in aller hart geschreven, Het kiest een' ed'len dood voor een verachthjk leven (...)', maar ook citaten
uit twee constituties van Amerikaanse staten:
'Constitutie van het Gemccnebest van Pensylvamen, 5' hoofdstuk art 13 Het volk
heeft reiht om ter zijner verdeediging, en tot die van den staat de wapenen te dragen,
en nadien in tijd van vrede legers op de been te houden gevaarli|k is voor de vrijheid,
moesten er geene onderhouden worden, en de militaire stand moet altijd in een
naauwkeunge onderhoongheid onder de burgerlijke magt gehouden, en altijd door haar
geregeerd worden Constitutie van Maryland, art. 25 en 26 Eene geregelde militie is de
behoorlijke en natuurlijke bescherming van een vrijen staat Legers, die altijd op de
been zijn, zijn gevaarlijk voor de vrijheid '325

Het zijn teksten die precies het gedachtegoed van Andrew Fletcher weergeven.
De eerste versie van de ' W e t t e n ' (uit 1783) was uitgegaan van een korps dat
nog moest worden opgericht, met alle onzekerheden van dien. De tweede versie
(uit 1787) nam de bestaande organisatie tot uitgangspunt, liet de considerans over
de oprichting achterwege en gaf uitgebreidere regels dan de eerste, bijvoorbeeld
over officieren, onderofficieren, het muziekkorps, de bewapening, de uniformering (de eenvoudige strik aan de hoed en de sjerp moesten plaats maken voor een
nauwkeurig gereglementeerd uniform in blauw, geel en zwart in de vorm van een
waarschijnlijk niet zo praktisch rokkostuum), de exercities, het wachtlopen en
het handhaven van de orde, een krijgsraad incluis. Er kwamen een financiële
commissie, een regeling voor ereleden en een fonds voor het onderhoud van gewonden en zieken. Kortom: het korps voorzag zichzelf (rekening houdend met
de eerder te Utrecht met de andere korpsen gemaakte afspraken) van een uitgebreide reglementering, die was gericht op een langdurig en stabiel voortbestaan
van de militie. Grote ernst vormde daarbij het uitgangspunt. Tijdens de exerciwoorden waarop de Vryheid wyst met den vinger van de linke hand. Naast aan de voeten
van haar en van den Krygsman liggen Trom, Vaandels en Spiessen Langs de bovenste lyst
van het breede voetstuk prykt met gouden letters de inscriptie Een waar Burger kent en
verdedigt deze Benedenwaart bevindt zich, binnen den rand van een mcdailjon, het Wapen
der Stad Deventer ' (p 13)
324 Dankdicht aan de wel edele hoog-achtbaarc beeren, bureemeesteren, scheepenen en raaden
( ) (Deventer, 1783), resp Dankdicht aan de edele achtbare heren, leden der gezworen gemeente ( ) (Deventer, 1783) Twee citaten uit deze verzen 'o Ed'le Jordens' Dank, heb dank
voor uwc reeden, Uw braavc mannetaal heeft ons het hart doorboord, zo lang wy 't vaandel
zien, en hier dees' Aard betreden, word by een Zcgengalm van ons Uw Lor gehoord ' 'Gy
hebt u van die post, Uitmuntend wel gekwecten, Wy danken U, Persoon' Doorluchtstc van
dien Naam, Nooit zullen we op decs plaats uw mannetaal vergeeten, Neen 't blyft als staal
op steen, in aller herten staan '
325 Zie voor de gedrukte versie van de 'Wetten' Wetten ter bestiering der vryc burger militie,
1787, het citaat uit Feith t a p pi, dat uit de Amerikaanse constituties in tbtdem, ρ 2 Zie
over de betekenis van de Amerikaanse constituties voor de Nederlanden §§3 3 en 4 1
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ties mochten de mannen niet alleen niet met elkaar spreken, maar zelfs niet lachen. Lang hebben de wetten in hun herziene vorm de militie echter niet geregeerd...
Inmiddels was gebleken dat de Deventer vrijkorporisten met hun wapens
niet overal welkom waren. Toen een aantal van hen naar Zutphen was getogen
om er kermis te vieren, nam de poortwachter aldaar hun sabels in beslag. Een
geïrriteerde briefwisseling op regeringsniveau (waarbij de Zutphenaren zich overigens wel 'goede vrienden en naburen' noemden) was nodig om de twaalf sabels
terug te krijgen.326 De geëngageerde auteur van de Deventer stukken over deze
zaak was overigens niet moeilijk te vinden: stadssecretaris mr. Adolph Hendrik
Cramer die kort tevoren, met hartelijke instemming van zijn werkgevers, tot de
militie was toegetreden.' 2 "
Dat de lokale politiek waarde toekende aan burgerbewapening bleek ook,
toen 'Gecommitteerden' uit de burgerij zich sterk maakten voor verbetering van
het defensiewezen in de provincie. Jan Vunderink en Gerhard Bannier boden
namens hen medio november 1784 aan meente en magistraat gelijkluidende rekesten aan, waarin de burgerij aandrong op het verbeteren van de verdedigingswerken in combinatie met het versterken van het vrijkorps. In navolging van de
situatie te Utrecht moesten zoveel mogelijk ingezetenen worden bewapend en m
de wapenhandel worden onderwezen 'om het vaderland te verdedigen'. De meente wilde zo snel mogelijk aan de wensen van de burgerij in dezen voldoen.' 28
Het korps nam zijn taak serieus op. Toen de leden in december 1784 meenden dat de veiligheid binnen de stad gevaar liep, boden zij aan, 's nachts ter aanvulling van het werk door de burgerwacht patrouille te lopen. Schepenen en raad
stelden hun daartoe het 'Corps de Garde' (het wachthuis vóór het stadhuis, 'Kijk
in de Pot' genaamd) ter beschikking, compleet met vuur en licht. Voor het opslaan van materieel beschikten de mannen over een bergruimte in de Binnen
Bergpoort. Ze konden er de munitie opslaan die ze kochten uit hun stedelijke
toelage.' 29
Onder invloed van een dreigende inval vanuit de Zuidelijke Nederlanden
steeg de politieke spanning na de jaarwisseling (1784-1785) nog verder. Enige officieren van het vrijkorps toonden zich bereid om in het veld te treden tegen oproerkraaiers en verheugd meldde de magistraat dit nieuws aan de Staten van
Overijssel. Tegelijkertijd echter namen de vrijkorporisten het initiatief om een
eind te maken aan het nachtelijk wachtlopen. Nadat allen volgens een roulatieschema tweemaal dienst hadden gedaan, hadden de mannen er kennelijk genoeg
van." 0
326 SAD res. S&R 20 augustus en 5 en 15 oktober 1784 met afschriften van stukken in het boek
van uitgaande brieven, NNJ 1784, pp. 1577-1586, Loosjes 8,1792, pp. 239-244
327 SAD res. S&R 6 augustus 1784.
328 SAD Rep II, nr 128, res van de 'Pcrpctuclc Commissie', 16 november 1784.
329 Zie over het wachthuis. SAD res. S&R 10 december 1784, over de bergruimte: SAD res
S&R 19 mei 1786, over de aankoop van munitie: SAD res. S&R 3 februari 1786
330 Zie over de bcstri)ding van oproer: SAD res. S&R 11 maart, 19 april 1785, over het beëindigen
van het wachtlopen· SAD res S&R 18 maart 1785.
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Niet alleen wachtlopen, maar ook representatie ten behoeve van de stadsregering
behoorde tot de taken van de militie. De keurdag, die steeds meer uitgroeide tot
een demonstratie van Patriotse zelfgenoegzaamheid, bood daartoe uitstekende
mogelijkheden. Nadat de leden van de regeringscolleges in de Grote Kerk de
traditionele dienst hadden bijgewoond en in een plechtige stoet naar het stadhuis terugkeerden, stonden de vrijkorporisten als erehaag op het Grote Kerkhof
in het gelid. Bij het naderen van de heren weerklonken bevelen. H e t geweer werd
gepresenteerd, de tamboers, pijpers en andere muzikanten lieten zich in afwisseling horen en de officieren groetten de heren met hun spontons (halve pieken,
per traditie specifiek het wapen van officieren). De publieke belangstelling, iets
waarover de heren op het stadhuis met Petri toch al niet te klagen hadden, was
vooral toen dit ceremonieel voor het eerst werd uitgevoerd (22 februari 1784) 'ongemeen groot'. De leden van het korps hielden aan hun optreden een anker (36
liter) wijn over.33'
H e t krijgsbedrijf van de 'Genootschappen voor den Wapenhandel', die immers ook een soort van sociëteiten waren, was echter niet altijd serieus, het verbod om te lachen ten spijt. Zo maakte het Deventer vrijkorps in 1785 een uitstapje met een symbolische achtergrond:
'In Louwmaand [januari] hadt'er eene meldenswaardige gebeurtenis voor dit Vnjcorps
plaats. Ruim honderd man van 't zelve begaf 7ich, in volle wapenrusting, vergezeld van
vcldmuzijk na den Gelder, bi) het dorp Wi)he, de havezaate van den Baron van Dedem,
toen bestemden {benoemd tot] gezant van deczen staat bi] de Ottomanische Porte.
Het oogmerk van deezen optocht was het haaien van twee mctaalen veldstuk]es, door
den grootvader van dien Heer, den beroemden krijgsheld Dedem, op de Franschcn
veroverd. De heer van den Gelder hadt deeze gedenkstukken van voorvaderlijke dapperheid, die omtrent tachtig jaaren op het voorplein ter zijde van de deur der ridderlijke wooning, gestaan hadden, aan de Deventersche Vrij-burgers ter bewaaring en gebruik vergund, onder voorwaarde van dezelve nimmer buiten Deventer te voeren. Bij
de aankomst deezer burgerbendc werden de beide veldstukjes driemaal gelost Naderende en voorbij het huis trekkende beweezen de officieren aan den heer en vrouwe
van Gelder, die ter opwagtingc voor de deur stonden, de knjgseere, welke zij, naa op
spijs en drank getoefd te zijn, nogmaals herhaalden, en den avond medebragten als zij
dit geschut, op de affuiten, ieder van vier paarden getrokken, m Deventer binnen haalden, onder een grooten toevloed van aanschouwcren, deezer hadt het op den Huize de
Gelder ook niet ontbrooken, van overal was het volk derwaards heen gevloeid om deeze /eldzaame vertooning te zien.

331 NNJ 1784, pp. 462-463.
332 Loosjcs 10, 1793, pp 309-310; NNJ 1785, pp. 358-359; Eijkcn, 1978, pp 71, 75. De geciteerde
tekst is taalkundig overigens niet geheel correct De have/ate De Gelder was gelegen tussen
het dorp Wijhe en de Zandwetcring Het hier bedoelde echtpaar was Fredcnk Gijsbert van
Dedem, heer van de Gelder (1743-1820), bekend Patriot, lid van de Overijsselse ridderschap,
gecommitteerde ter Staten-Generaal, bewerker van het verbond tussen de Republiek en
Frankrijk en kort voor de manoeuvre met de kanonnen benoemd tot gezant te Konstantinopel en zijn echtgenote, de uit Deventer geboortige Adriana Sloet (1745-1815) De kanonnen waren afkomstig van Coenraad Willem van Dedem, heer van De Gelder, (1644-1714),
overgrootvader (dus geen grootvader) van Frederik Gijsbert, luitenant-generaal van de infanterie en bevelhebber in de slag bij Malplaquet (1709), waar de kanonnen waren buitgemaakt
Kozakken hebben de kanonnen later geroofd, maar de koning van Pruisen zorgde voor ver-
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Éénmaal is het Deventer vrijkorps daadwerkelijk in actie gekomen. Dat gebeurde
in augustus 1786 tijdens de schermutselingen om Elburg en Hattem. Vrijkorpsen
uit vele steden begaven zich toen naar de Veluwe om de beide stadjes te beschermen tegen een dreigende inname door troepen van de prins. Mr. Jan Willem Racer kwam als bevelvoerder met zijn Twentse wapenbroeders zelfs vanuit
Oldenzaal aanmarcheren (maar Racer zelf en vijftien andere vrijwilligers vernamen te Holten dat stadhouderlijke troepen de stadjes zonder strijd hadden ingenomen en trokken na een bezoekje aan Deventer niet verder).333 Ook het Deventer korps wilde, met zijn 'musquettiers en grenadiers' naar de Veluwe en vroeg
daartoe verlof van de magistraat, in wiens eed zij stonden. Deze weigerde dit
evenwel omdat de magistraat bij de prins en bij de Staten van Gelderland bemiddeling had aangeboden en inzet van geweld vanuit Deventer met met die bemiddeling te rijmen was. Daarop bedachten de vrijkorporisten de volgende formele
oplossing: indien ze van de eed van de stad ontslagen werden, zouden ze vrij zijn
om te doen wat ze wilden. Na langdurige beraadslagingen in de magistraat, werd
uiteindelijk besloten:
'alzo de leden van het corps zich vrijwillig hadden geëngageerd dezelve ook op derzelver verzoek van den eed te ontslaan, gelijk dezelven allen daarvan ontslagen worden bij
dezen, met dien gevolge, dat het geheele corps van de vrije-burger militie zal zijn gedissolveerd en alle de leden van hetzelve van alle engagementen daaromtrent aangegaan,
ontslagen'.

Per 1 september 1786 bevrijd van hun gehoorzaamheid aan de stad, maakte het
vrijkorps zich op om zijn geestverwanten in Elburg en Hattem te hulp te komen.
Toen de mannen waren vertrokken, kreeg de stadsregering het wel benauwd:
zoveel weerbare lieden hadden Deventer verlaten, dat de stad moeilijk verdedigbaar zou worden. Daarom verbood de magistraat de leden van de stedelijke burgerwacht om de stad zonder toestemming te verlaten."1"

vanging. Zie SAD res. S&R 28 januari 1785, waaruit blijkt dat het gezelschap dat naar Wijhe
trok uit tachtig man bestond en dat de magistraat van Deventer de schouten van Olst en
Wijhe om de nodige medewerking had gevraagd om de tocht tot het succes te maken dat
deze geworden was. Zie voorts. Gevers en Mensema, 1983, pp. 350-35; Schutte, 1983, p. 362
en genealogie Van Dedem (tot De Gelder) in Nederland's Adelsbock 81 (1990-1991) pp. 37738..
333 Zie over de conflicten rond de Vcluwse stadjes Elburg en Hattem § 4 4 Te Deventer kwam
het bericht over de 'violante mesures tegen Hattem en Elburg' binnen op het moment dat
de meente zich boog over het stedelijk concept-rcgeringsreglement. De binnenkomende
burgemeesteren onderbraken het debat voor bespreking van het nieuws Zie. SAD concordaat 1 september 1786 Dezelfde dag nog schreef de magistraat een brief aan de Staten van
Gelderland met een waarschuwing tegen het gebruik van geweld: Brief van 1 september 1786
in. SAD Rep. I, nr. 24e. Op 9 september volgde een vergelijkbare brief aan de Staten van
Holland en Westfricsland, zie ibidem Zie over de inzet van Drentse vrijkorpsen bij deze gelegenheid. De Vos van Steenwijk, 1975, p. 30 Over de Twcntcn:Te Brake, 1977, pp 71, 93,
nt. 136, Hebben, 1980, p. 172.
334 SAD res. S&R ι september 1786.
335 Over het verbod aan de leden van de wacht om de stad te verlaten SAD Rep I, nr 7, buursprakenboek, publicatie 3 september 1786
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In drie schepen reisden de mannen naar H a t t e m en toen dat stadje al voldoende
bezet bleek te zijn naar Elburg. Aanvankelijk werden ze er met gejuich begroet
als bondgenoten, maar toen bleek dat de Deventenaren niet in staat waren om
het geschut te bedienen en evenmin van zins waren om zich te Elburg te laten
doodschieten, was de harmonie spoedig verstoord. De volgende dag keerde de
eensgezindheid echter direct terug. Bij de nadering van de stadhouderlijke troe
pen, die H a t t e m al zonder slag of stoot hadden genomen, weken alle Patriotse
helden acuut uit naar Kampen, geamuseerd nagekeken door Prinsgezinden.
De magistraat in Deventer voelde zich inmiddels echter, nu zich in brede
kring Oranjegezindheid manifesteerde, niet veilig. Hij richtte op io september
1786 opnieuw een vrijkorps ('Genootschap van Wapenhandel') op om het Patri
otse gedachtegoed zo nodig kracht bij te zetten. Stadssecretaris mr. Gerhard
Dumbar werd bevelhebber in de rol van kolonel. Spoedig echter keerden de aan
vankelijke vrijkorporistcn via Kampen uit Elburg terug en zo beschikte Deventer
over twee milities, waarvan het oude juridisch niet bestond omdat het uit de eed
was ontslagen en was opgeheven. Derhalve ontbonden schepenen en raad het
tweede korps weer en richtten een nieuw op dat geheel uit het eerste bestond. 3 3 6
De politieke verhoudingen waren in het najaar van 1786 op scherp komen te
staan. D e Patriotten claimden de alleenheerschappij met uitsluiting van de
Prinsgezinden. H e t later te behandelen conflict over het concept-regerings
reglement" 7 zou dat duidelijk maken. Tegelijkertijd echter begon hun verband
scheuren te vertonen en werd het bedreigd door het militaire optreden van de
stadhouderlijke troepen op de Noordoost-Veluwe. Uiteindelijk bleken de vrijkorpsen toch niet meer dan een symbolische functie te bezitten, hoewel Ridder
schap en Steden nog op 15 juni 1787 te Kampen een 'Plan van militaire discipline
onder de burger corpsen in deze provincie' hadden vastgesteld." 8 Bij de Pruisi
sche inval in september 1787 vermochten zij geen enkele weerstand te bieden en
daags na die inval, op 21 september 1787 hief de stadsregering het Deventer korps
op. 3 '"
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SAD res S&R 10 september 1786; NNJ 1786, ρ 1204; Lugard, 'Zingende stad', pp. 98-99.
Zie §§ 7 3 7 5
SAD Rep , nr 754
SAD, publicatie 21 september 1787.
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Hoofdstuk 7. Het streven naar constitutionele
vernieuwing in Deventer
Een middel is 'er nog om 't onheil voor te koomen,
't Dient, zonder tijdsverzuim, te worden waargenomen
TREKT, AI.S ÉÉN ÉÉNIG ΜΛΝ, KLOEKMOEDIG OP, TEN STRIJD,
Zo ziet ge uw vaderland, eer 't winter word, bevrijd:
1
1
1
NOOD, - PLIGT, - EED, - VADERLAND - 't roept alles' - Wapen - Wapen Gi) braave LANDLIËN komt' - Gi| zi)t ook vri) geschapen, Gi] vrouwen1 maait den oogst' - Gi| MANNE.N' Gri]pt het ZWAARD'
In deezen )ongsten nood dient goed, noch bloed gespaard'
Gij, die ontwapend zijt; - scheurd takken van de boomen' (70 ge uwe Vrijheid dervt, wat hebt gij meer te schroomen5 -)
Grijpt knotzen, - bijlen, - steen - en maakt 'er wapens van' Toont nu wat heldenmoed, - wat vnjheids-liefdc kan'
Valt op den vijand aan' - Hij kan u met ontvlugten,
Zo gij hem eenmaal slaat, hebt gij mets meer te duchten,
En gij wint alles' - ó Wat is 't vooruitzicht schoon' HET VADERLAND GEREDT 1 ZIET, BRAAVEN' dit 'S UW LOON '

7.1

De burgerij eist staatkundige vernieuwing

Al eerder is vermeld" hoe Orangisten en Patriotten elkaar vooral bestreden met
aan de rechtsgeschiedems ontleende argumenten. Beide partijen grepen terug op
het verleden en toonden daarbij waardering voor de constitutie van de Republiek. De Oranjepartij verdedigde de constituties van de provinciën met inbegrip
van het gewestelijk regeringsreglement van 1675 c.q. 1747. De Patriotten merkten
het reglement aan als een 'insluipsel', dat onrecht deed aan de authentieke
staatsinrichting.
Geen van beide partijen kon zich een voorstelling vormen van wat tegenwoordig als een representatieve democratie wordt aangemerkt. Invloed door het
gehele volk, met inbegrip van de brede massa, zou naar algemeen inzicht leiden
tot anarchie. Allen zochten een midden tussen de uitersten van despotisme en
volksregering. De Orangisten bepleitten het handhaven van de status-quo met
inbegrip van het stadhouderlijk stelsel. De Patriotten streefden naar vernieuwing
van de staatsinrichting met 'vrijheid' als sleutelwoord. Sommige auteurs uit hun
kring introduceerden daartoe de begrippen 'representatieve volksregenng' en
'volkssoevereiniteit'. In 1784 kwam het eerste deel uit van hun 'Grondwettige

1

Uit een 'Briev van Constantia Burgerhart uit Deventer' over de Stem der vrijheid en vaderlandsliefde Bron· 'De Politieke Kruyer', dl 9, nr. 472, pp 830-832 (ongedateerd, zomer

2

Zie §§ 5 2.2 en 5.3 1.

Herstelling', over de reconstructie van de Unie van Utrecht in Patriotse zin. In
de jaren 1785-1787 spitste het conflict tussen de strijdende partijen te Deventer
zich toe op het regeringsreglement voor de provincie Overijssel en de wijze
waarop dit werd toegepast, alsmede op het nieuw opgestelde conceptregeringsreglement voor de stad Deventer. H e t conflict leidde tot intensieve
rechtshistorische onderzoeksactiviteiten, maar ook tot het publiceren van emotionele gedichten. Tegelijkertijd was dit de periode waarin de verhoudingen op
de spits werden gedreven. De Patriotten, die inmiddels veel van hun aanvankelijke eisen op gewestelijk niveau hadden zien ingewilligd, streefden naar de alleenheerschappij, maar zagen tevens hoe in hun gelederen verdeeldheid binnensloop.
Een escalatie kwam in zicht.
Inmiddels had mr. Everhard Herman Putman, de door toedoen van de Patriotten uit zijn ambt verdreven burgemeester, 5 zijn rechtshistorisch onderzoek
afgesloten. Zijn naspeuringen waren niet tevergeefs geweest, zo meende hij. In
het voorjaar van 1784 kwam de ex-burgemeester naar buiten met zijn bevindingen uit het Deventer archief. H e t laat zich raden, dat hij deze ten dienste stelde
van zijn politieke streven. Putman beweerde, dat niet de stadhouder zich schuldig had gemaakt aan usurpatie van rechten, maar de magistraat. Dit orgaan had
zich vergrepen aan de rechten van hen, aan wie 'oorspronkelijk de inzage in de
regeering toekomt'. '
De vondst van Putman behelsde, dat het de (goed georganiseerde, zelfbewuste en naar herstel van hun vroegere glorie hunkerende) gilden waren aan wie van
origine zeggenschap over bestuurszaken ('de inzage in de regeering') toekwam.
Hiermee kon de magistraat aansprakelijk worden gesteld voor het usurperen van
rechten en kon de stadhouder tegelijkertijd daarvan worden vrijgepleit. Het was
een redenering die uitstekend paste in de denktrant van de oud-burgemeester.
Putman dacht springstof in handen te hebben. Hij publiceerde zijn bevindingen
niet, maar kon of wilde ze evenmin geheim houden en werkte ze uit in een handgeschreven 'advijs'. De hoogleraar A.F. Rückersfelder schreef aan Van der Capellen dat het zeer waarschijnlijk was
3
4
5
6

7
8
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Zie § 4 4
Te Brake, 1977, pp 54-62. Zie voorts SAD Rep. I, nrs. 3, 93, 94 over hemening van het
stadsrecht Vgl. een eerder debat terzake: SAD concordaat 17 oktober 1782.
Zie §§ 6 5 en 7 5
Uit het zinsverband moet worden opgemaakt, dat op deze plaats met 'inzage in' wordt bedoeld 'zeggenschap over'. Merkwaardigerwijs is het desbetreffende stuk terechtgekomen in
het archief van Hasselt, hoc is niet bekend, aldus W.Ph. te Brake (zie hierna) Zie: W J
Formsma, De oude archieven der gemeente Hasselt (Assen, 1959), nr. 189, ρ 28. Maar Put
man was in oktober 1786 in het Orangistische Hasselt geweest en heeft daar onder meer ge
dineerd met de burgemeesteren en de uit Zutphen afkomstige stadssecretaris mr Aaron
Exalto d'Almaras Laatstgenoemde had al enige publicaties tegen de verkrachting van het
gewestelijk regeringsreglement op zijn naam staan, waardoor de conclusie gerechtvaardigd is
dat Putman met genoemde heren heeft gedelibereerd over zijn (handgeschreven) 'Advijs' in
deze zaak en ter plaatse stukken heeft achtergelaten Zie ook· §7.4, alsmede. Schmidt, 1984,
pp. 200-201; Te Brake, 1989, pp. 122-123. ^ l e o v e r het Orangistische karaktervan HasseltNNJ, 1786, pp. 500-515, Te Brake, 1977, p. 66.
Zie hfdst ι, §§ 2.3.3 en 2.4.1.
Zie over deze beiden resp §§ 6 1 en 5.2.1

'dat zeeker oud-burgcmees.ter middel heeft weeten te vinden om op cenigc gildcns ( )
te werken; deze lieden inboezemende, dat als zi) zelven vrijheid wilden genieten, zoo
moesten ze de gemeensheden zelve verkicscn, en niet door dit collegie de vaceerende
plaatsen doen aanvullen'
De 'oud-burgemeester' had een gevoelige snaar geraakt, vooral door juist de gil
den in zijn politieke spel te betrekken. Deze maakten te Deventer de harde kern
uit van de lokale Patriottenbeweging, maar tegelijkertijd waren ze binnen die
beweging niet onomstreden. H u n protectionistische inslag belemmerde een
evenwichtige economische ontwikkeling van de stad en hun gesloten karakter
impliceerde dat alle gildenbroeders moesten beschikken over het burgerrecht en
de Nederduits-gereformeerde godsdienst moesten belijden. Een dergelijke eco
nomische, godsdienstige en juridische afzondering strookte niet met de open
heid die veel Patriotten nastreefden. De gilden namen Putmans argumentatie
met graagte over. Burgers die zich daartegen verzetten kregen van hen te horen,
dat niet-gildenleden geen zeggenschap konden verkrijgen. Prof. F.A. van der
Marck had die exclusiviteit gehekeld tijdens zijn wekelijkse in het Nederlands
gegeven colleges. Prof. A.F. Ruckersfelder observeerde de situatie met zorg. De
burgercommissie raakte intern verdeeld en verspeelde haar krediet, zo schreef
hij. Een jaar later moest zelfs een geheel nieuwe burgercommissic worden ge
kozen. Ditmaal werd prof. F.A. van der Marck voorzitter. De afgevaardigden uit
de gilden waren in deze commissie ondervertegenwoordigd. 1 "
Putman benutte nog andere gelegenheden om zijn spel van 'verdeel en heers'
te spelen. Hij mengde zich in het debat (waaraan ook Van der Capellen en Ruc
kersfelder deelnamen) over de verlaging van de leeftijdsgrens voor leden van
meente en magistraat van 25 naar 20 jaar. Nadat de meerderheid van de meente
en de magistraat in een concordaat met een dergelijke verlaging had ingestemd en aldus was besloten - bleef een minderheid uit de meente, gesteund door 'Ge
committeerden', ontevreden. Deze minderheid maakte zich op om via een rekest
onder de burgerij te proberen, de besluitvorming alsnog terug te draaien in de
door haar gewenste zin.

9
10

11
12

De Beaufort (ed.), 1879, p. 836.
Van der Meulen (red.) 1907, ρ 183, Tc Brake, 1977, p. 170. Zie over de rol van de gilden in de
hoofdsteden· Van Dam, 1984B, pp 74-77. In Deventer en Zwolle was de politieke rol van de
gilden veel groter dan in Kampen, waar de magistraat de gilden klein hield en de meente de
voornaamste spreekbuis van de burgen) was. De Kamper meente vervulde aanvankelijk te
vens de rol van burgercommissie en correspondeerde sinds augustus 1783 met de Deventer
meente
De Beaufort (ed ), 1879, p. 836.
Vanaf 1785 was de burgercommissie als volgt samengesteld· prof Frederik Adolph van der
Marck (zie over hem § 6.1), voorzitter, Hendrik Brilman (de enige die ook van de commissie
in haar eerste samenstelling deel had uitgemaakt), Antony van Nee, Jan van der Haar, Jan
Vundcnnk, Gerrit Boite, Jan Lamberts Nzn., Herman Bosscha, Gerrit Schimmelpenninck,
Hendrik ten Hengel, Jan Hissink en Bernardus Alberts, leden Vgl. Jansen, 1987A, pp. 6667. Herman Bosscha was sinds 1780 rector van de Latijnse School en zou bij de repressie van
de Patriottenbeweging worden ontslagen. Hij publiceerde Latijnse gedichten waarin hij de
Patriottenbeweging bezong.
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De argumenten van de minderheid waren van niet-gering gewicht. Vóór zijn vijfentwintigste was een Deventer man minderjarig en dus handelingonbekwaam.
Dat maakte deelname aan het openbaar bestuur minder acceptabel. Joan Derk
van der Capellen, die zei een grens van 25 jaar te prefereren, uitte in een (gepubliceerde) brief aan prof. A.F. Rückersfelder zijn ontstemming over het rekest
(dat op 21 februari 1784 in de openbaarheid kwam, een dag nadat het was aangeboden). Hij zag dit als een onterechte poging om een rechtmatig tot stand gekomen besluit achteraf alsnog door het voeren van actie ongedaan te maken. De
Burgerbaron ijverde altijd, zo schreef hij, voor invloed van de burgerij op het
openbaar bestuur. Hij betoonde zich een vijand van aristocratische heerszucht
en eigenbaat. Wanneer kwaadwillende regenten niet vatbaar waren voor milde
maatregelen, wilde hij 'bitteren' (maatregelen) inzetten. Het was echter onbetamelijk, de veranderingsgezinde regering van Deventer het werk onaangenaam te
maken door in de stad tweedracht te zaaien. Het zou betreurenswaardig zijn in
een stad 'waar zoo stout het Patriottisme heerst, door te veel drift of te weinig
toegevendheid voor eikanderen' chaos te laten ontstaan. Van der Capellen realiseerde zich zijn reputatie 'als of ik Raadsman van alles ben' en stelde, dat het altijd onverstandig is om een conflict te laten ontstaan dat onherstelbare schade
kan veroorzaken. Hij was moe van alle 'harrewayen'. 14 Op de achtergrond speelde
voor de Burgerbaron de vrees, dat de petitie een scheuring teweeg kon brengen
binnen de Patriotse beweging in Deventer: dan zouden de tweedracht en de chaos die hij wilde tegengaan volgen.
De schrijver van de 'Brief van een Patriot te Deventer' was het niet eens met
het standpunt van de Burgerbaron. Van der Capellen zou de minimumleeftijd op
20 jaar willen handhaven om zo een zoon van zijn Patriotse vriend dr. Gerhard
David Jordens snel gemeensman te maken, sneller dan oudere burgers met meer
ervaring en grotere verdiensten dan de jonge student Herman Joan Jordens.

13
14

15
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Rechten Ende Gewoonten 1644, III.3 1 Deze aan het Romeins recht ontleende leeftijdsgrens gold in vrijwel de gehele Republiek met uitzondering van Gelderland.
ü e kwestie van de leeftijdsgrens kwam op g februari 1784 aan de orde in het beraad tussen
magistraat en meente Het rekest van 'Gecommitteerden' terzake is opgenomen in· SAD
Rep I, nr 19, rekesten aan de stedelijke regering. Zie voor de brief van Van der Capellen
aan Rückersfelder (Zwolle, 20 februari 1784) over dit geschil: SAD collectie Dumbar, nr. 23,
uitgegeven in· Brief van een Patriot te Deventer, 1784, pp. 7-10, in NNJ 1784, pp 878-880 en
in. SiTlem (red.), 1883, aanhangsel, pp 74-77 Vel NNJ 1784, pp 880-883, ,( '74- I( '7ï en Loosjes 9, 1792, pp. 85-89. De stukken over de leeftijdsgrens zijn ook gepubliceerd in Brief aan
een vriend tot Zwolle (. .), 1785, pp 25-47 Frappant is dat Η Τ Colenbrander een geheel
verkeerde interpretatie van deze episode heeft gegeven. Hij veronderstelde dat het streven
naar het terugbrengen van de minimumleeftijd van regeerders was bedoeld om de lokale
democratie te stimuleren en dat Van der Capellen liet zien 'dat de democratie hem boven
het hoofd groeide'. Zie: Colenbrander II, 1898, p. 229; Zandstra, 'De ontwikkeling', p. 32; De
Jong, 1921, pp 696-702, Wertheim en Wcrtheim-Gijsc Wccmnk, 1981, pp. 8-53.
Brief van een Patriot te Deventer 1784, ρ 5 Herman Joan Jordens zou uiteindelijk geen
gemeensman worden, wel na het beëindigen van zijn rechtenstudie griffier van de rechtbank
te Deventer Hij zou trouwen met Barbara Elisabeth, de dochter van de Patriotse schepen
mr. Willem Herman Cost De oudste zoon van dit echtpaar werd mr. Willem Herman Cost
Jordens (1799-1875), onder de eenheidsstaat vrede- c q kantonrechter, politicus op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau, numismaat en als liefhebber vcrcficnstclijk beoefenaar
van de Deventer geschiedenis

Met dat al hadden de ontevredenen uit meente en 'Gecommitteerden' in de nazomer nog geen bevredigend antwoord ontvangen. Drie van de 'Gecommitteerden' maakten toen hun opwachting bij gemeensman Gerhard Slichtenbree, 'vicesenior van de Polstraat' (en als zodanig vervanger van de absente mr. Adam Persoon). Zij herinnerden aan het eerder ingediende verzoek maar kregen ten antwoord, dat zij een formeel rekest bij magistraat en meente moesten indienen en
dat dit bovendien moest worden vervat in 'decenter bewoordingen' dan zij ten
overstaan van Slichtenbree hadden gebruikt. Daarmee was de zaak de facto van
de baan. Het debat over verlaging van de leeftijdsgrens was uiteindelijk alleen
aanleiding tot politieke spelletjes, de liefhebberij van Putman, die graag verdeeldheid binnen de regering bleef zaaien. Van der Capellen liet daarover een
waarschuwend woord horen.
Naast interne spanningen hield de dreiging van een invasie van Oostenrijkse
troepen door de erfheer van de Zuidelijke Nederlanden, keizer Jozef II, de gemoederen bezig. Zo ontstond de roep om massale burgerbewapening. De Deventer meente nam met genoegen kennis van vlugschriften ten plattelande, om alle
mannen van 18 tot 60 jaar op te roepen om zich in de wapenhandel te oefenen.
In de stad had de meente van dergelijke initiatieven nog niets vernomen. Zij verzocht schepenen en raad de weerbare mannen te registreren 'zonder eenige Religie uit te zonderen'. Hoe te handelen met de doopsgezinden, die principieel het
dragen van wapens afwezen, wisten de heren niet goed. Vier van de acht straten
wilden hen vrijstellen, vier wilden dat niet.
Burgerbewapening was ook in ruimer verband actueel geworden. Vertegenwoordigers van het Deventer vrijkorps hadden van 6 t/m 8 december 1784 deelgenomen aan de vergadering van burgermilities uit de gehele Republiek en op 1
februari 1785 aan een overeenkomstige bijeenkomst van korpsen uit Overijssel.
Inmiddels werd Overijssel opgeschrikt door berichten over volksbewapening
vanuit de nietige plaatsjes Ommen (één van de kleine steden van Salland) en het
niet ver daar vandaan gelegen Den Ham (niet meer dan een dorp) in het noorden
van de provincie. Haastig kwam de Deventer meente op 7 januari 1785 in een
extra-ordinaris zitting bijeen. Uit Zwolle was het alarmerend bericht gekomen,
dat inwoners van genoemde schoutambten met snaphanen, stokken en lansen
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De meente liet deze zaak bespreken m een bijeenkomst van de 'Perpetuele Commissie' van
30 september 1784, zie· Rep II, nr 128 De'Gecommitteerden'die bi) Slichtenbree kwamen
waren Jan van Calcar, Jan Buranus en Andnes Schornagel. Zie voorts. SAD concordaat 18
januari 1785; NNJ 1785, pp 353-354. Morssinkhof, 1992, pp. 154-155.
SAD concordaat 1 december 1784, voorbereid in de vergadering van de 'Perpetuele Commissie' van 29 november 1784, zie· Rep II, nr 128 De voorgestelde 'levée en masse' (de omschrijving die later in de Franse revolutie werd gegeven aan massale burgerbewapening) ter
verdediging van het vaderland ging veel verder dan de bestaande en beperkte vormen van
bewapening· de traditionele en aan de stadsregering ondergeschikte burgerwacht en het 'revolutionaire' vrijkorps De leeftijdsgrens van 18 tot 60 jaar kwam ook in de Unie van
Utrecht voor zie § 6 6
Zie § 6 6.
Een snaphaan was een vroeg vuursteengeweer (eind 16" - begin 17" eeuw). In de loop van
de 17 e eeuw verdrong het Franse vuursteengeweer dit wapen I Iet woord werd ook in algemene betekenis voor geweer gebruikt, b v. in 'Aan het Volk', p. 20
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dagelijks in optocht naar de aanzienlijke huizen in de omgeving trokken, waar ze
door onbetamelijke uitroepen en geschreeuw de dames en heren van stand op
hun buitenplaatsen schrik aanjoegen en in verwarring brachten (niet al deze buitenplaatsbezitters kenden de luxe van een stadswoning voor de winter). Onder
de raddraaiers bevonden zich zij,
'die onlangs de stoutheid gehad hchhen van bi| een gantsch inpcrtinent request Ridderschap en Steden in facie te zeggen dat ZIJ aan derzelver bevelen ten opzigte van den
wapenhandel ten platten lande met dagten te submitteeren'

Dat was niet de bedoeling van de burgerbewapening ten plattelande, zo vonden
de regenten. Op goede gronden meenden de Deventer heren te mogen aannemen, dat dit opstandige gedrag 'van buiten' werd aangemoedigd. De magistraat
zegde toe, bij de Staten te zullen aandringen op het opleggen van gepaste straffen.
Met aanmoediging 'van buiten' bedoelden de Deventer meenslieden niets
anders dan 'van Orangistische zijde'. De heren wilden daarom maatregelen zien
om binnen de provincie het dragen van oranje te verbieden. F.CA. van Voerst,
schultis (schout) van Ommen en van Den Ham, moest volgens de Deventer heren ter verantwoording worden geroepen door de provinciale regering. Briefwisseling met de Zwolse meente bracht aan het licht, dat de menigte in het ambtsgebied van Van Voerst 'Vivat Oranje en het vrijkorps onder' had geroepen. De
schout sprak van een Onverschillige vrolijkheid' en stelde het oranje dragen gelijk
aan het gebruik van de onderscheidingstekenen van het Deventer vrijkorps. De
Zwolse meente was het daar echter absoluut niet mee eens en stelde dat het fungeren van een 'wettig burgerkorps' niet gelijk was te stellen aan 'het ophitsen van
een tomeloos grauw tot oproer en plundering'.
Ridderschap en Steden gaven gehoor aan de roep om handhaving van de
openbare orde (met name wanneer die het gevolg was van Prinsgezinde uitingen).
Zij publiceerden een iijst met verboden, waaronder het publiekelijk gebruiken
van oranje kokardes, sjerpen, erebogen en strooibiljetten. Leuzen als Oranje boven, de Patriotten onder' mochten in het openbaar niet worden gezien of gehoord. Schepenen en raad vaardigden vergelijkbare maatregelen uit 'tot conservatie der rust en eendragt binnen dese Stad'. Zij verboden ook, jongeren tegen betaling aan te zetten om twisten uit te lokken." Zulke verboden verschenen niet
voor niets. Zelfs binnen de magistraat waren spanningen voelbaar. Zo kon schepen mr. Willem Herman Cost er melden, dat de burgerluitenant Berend Wil-
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SAD concordaat 7 januari 1785; RAO Statenarchief, nr 4818, stukken betreffende het onderzoek door dr. A.N. Fabius, fiscaal van Salland, naar de werking der exercitiegenootschappen en de Orangistische beweging te Ommen, 1785-1787, NNJ, 1785, pp 354-357, 527528, 719-722, Tc Brake, 1977, p. 56. Submitteren betekent onderwerpen
SAD concordaat 21 januari 1785
De maatregelen van de provinciale regering zijn opgenomen in. NNJ, 1785, pp 719-722, die
van de stadsregering in· SAD publicatie S&R 27 juni 1786; vgl. SAD familiearchief Jordens,
nr 382, publicaties terzake van de openbare orde, 1786.

lemsen hem op 12 mei had beledigd, toen Cost in zijn functie van burgerhopman
op de hoofdwacht boven de Waag vertoefde. Willemsen moest zijn excuses aan
bieden in de hoofdwacht en in hetzelfde gezelschap dat van de belediging getuige
.. 21

was geweest.
Openlijke steunbetuiging aan de prins kwam, al dan niet vanwege het verbod
daarop, in Overijssel weinig voor. Wapengekletter als in O m m e n en Den H a m
bleef beperkt tot incidentele gevallen (zoals te Steenwijk). De Patriotten bleven
zich echter in woord en geschrift verzetten tegen iedere uiting van Oranjege
zindheid. Voor hen bleef het een ongrijpbaar fenomeen, dat op onverwachte
tijden en plaatsen hun positie leek aan te tasten. In hun pamfletten en periodie
ken stapelden zij de ene pejoratieve uitdrukking op de andere, zoals 'Engelsge
zinden, gunstelingen van het hof of simpelweg 'Stadhouders- of Prinsgezinden'.
Steeds lieten zij het voorkomen, dat sprake zou zijn van een geheime samenzwe
ring tegen de Patriotse zaak c.q. tegen het belang van de Republiek als geheel.
Zowel van 'het grauw' als van 'stille burgers' waren zulke bedreigende initiatieven
te duchten."
De Prinsgezinden vormden echter geen georganiseerde macht met een hech
te structuur en beperkten zich tot het verdedigen van de status-quo. Naarmate
dit streven duidelijker merkbaar werd, voelden de Patriotten in de drie hoofd
steden zich uitgedaagd om zich in te zetten voor staatkundige vernieuwingen,
met name het afschaffen van het regeringsreglement voor de provincie en het
samenstellen van nieuwe constituties voor de steden. In augustus 1785 kwam het
opnieuw tot een massale petitiebeweging.
Te Deventer gingen hier initiatieven aan vooraf van de 'roomsgezinden', die
verlangden naar gelijkstelling voor de wet met de andere burgers. Dat had al in
1781 geleid tot een voorstel van schepenen en raad aan de gezworen gemeente om
een gezamenlijke commissie in te stellen teneinde de mogelijkheden te onder
zoeken van het toekennen van burgerrechten aan de katholieken. Als motief
noemden de heren hierbij overigens niet het gelijkheidsbeginsel, maar het sti
muleren van de kwakkelende stedelijke economie."
Een precedent vormde in dit verband het toekennen van burgerrechten aan
de doopsgezinden in 1702. Dat had geleid tot de vestiging van nijvere doperse
zakenlieden. De 'mennonieten' vormden echter een zeer kleine groep, terwi)l de
katholieken ongeveer 20% van de bevolking van de stad uitmaakten. Voor De
venter als geheel kon hun inbreng een stimulans aan het zakenleven geven, maar
de gilden vreesden tegelijkertijd concurrentie. Drie jaar later (1784) volgde een
tweede voorstel, ditmaal in omgekeerde volgorde, namelijk van de meente aan de
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SAD res S&R 21 juli en 7 oktober 1786, tevens in afschrift opgenomen in: familiearchief
Jordcns, nr. 381.
24 'De Post van den Neder-Rhyn', 133, p. 1171.
25 SAD res S&R 17 juli 1781 Kritiek op het toekennen van meer rechten aan katholieken is te
vinden in het gedicht: 'Het klagende Deventer' (1785), ρ I2 'Waak op nu burgerij' laat u nu
met bespringen, Nu gij de Roomsche schaar ziet na uw rechten dingen (.. ) '
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magistraat. Het plan behelsde het zonder beperkingen openstellen van de stedelijke burgerwacht voor katholieken."
Voorafgaand aan de grote adresbeweging van augustus 1785 kwamen de Deventer katholieken met een eigen petitie met 250 handtekeningen. Zij verzochten dezelfde vrijheden te mogen genieten als hun lutherse en doopsgezinde stadgenoten. Opnieuw kwam het tot de instelling van een commissie, ditmaal uit
magistraat en meente gezamenlijk." Uiteindelijk werd van alle deze initiatieven
niets meer vernomen, maar zou het met discrimineren op godsdienstige gronden
wel deel gaan uitmaken van de plannen voor een nieuw stedelijk conceptregeringsreglement.
In augustus 1785 bracht, zoals zojuist vermeld, de petitiebewcging de drie
Overijsselse hoofdsteden opnieuw in rep en roer. In Deventer (om daartoe deze
beschouwing te beperken) boden de gecommitteerden uit de burgerij een rekest
aan de regering aan. Het was de vijfde algemene petitie, als men het zojuist genoemde adres van de katholieken meerekent de zesde. Daarin stond dat alle verdonkerde en verkorte rechten, privileges en vrijheden, alle misbruiken en gebreken in het regeringsbestel moesten worden opgespoord. De regering moest deze
misstanden openlijk bekend maken. De burgers moesten het recht krijgen om
ook van hun kant klachten in te dienen over tekortkomingen in het regeringsbestel. H e t regeringsreglemcnt voor de provincie moest verdwijnen, althans in verregaande mate worden afgezwakt. De stedelijke bestuursinrichting moest daarenboven worden veranderd. De burgerij moest in het vervolg rechtstreeks de
magistraat kiezen en bevoegd zijn om onwaardige leden daaruit te verwijderen.
Op zijn beurt moest de magistraat de burgemeesteren aanwijzen." Binnen het
stadhuis konden deze voorstellen worden getoetst aan ontwikkelingen elders.
Gerhard Dumbar nam juist in die tijd namelijk deel aan een vergadering van 'vaderlandsche regenten' te Amsterdam, een gezelschap dat hem vervolgens afvaardigde naar Utrecht om daar te pogen, te bemiddelen in een conflict tussen de
regering en opstandige burgers."
H e t besluit van de magistraat en de meente om zich aan de wensen van het
rekest te conformeren, zou voor de stad en de geschiedenis van haar recht niet
26
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Zie over de positie van de doopsgezinden en van de katholieken § 2.4.3. H c t voorstel van de
meente aan de magistraat is vervat in· SAI) concordaat 1 december 1784.
SAD concordaten 14 en 18 januari 178c. liet origineel van dit rekest is niet meer bij SAD
aanwezig Zie 'De Politieke Kruyer', dl 7, nr 307, pp. 713-716; NNJ 1786, p. 71, Witlox,
1919, p. 8; Tc Brake, 1989, p. no, nt 14; Van der Heyden, 1947, pp. 57.
Over de petitie van augustus 1785 heeft in het verleden onduidelijkheid bestaan. Aanvankelijk is aangenomen dat het stuk verdwenen was zie Te Brake, 1977, pp. 142-143, waarin echter ook wordt aangegeven dat in SAD wel een tekst van de petitie bestaat en dat elders in
SAD 29 bladen met handtekeningen worden bewaard die onterecht zijn geïnventariseerd als
'Protocol met handtekeningen van gildenleden' Zie SAD Rep. II, nr 140 en Rep. I, nr 274.
Zoals Te Brake al suggereert laat het zich aanzien dat het hier gaat om twee bij elkaar behorende bundels stukken. Dat betekent dat het verzoek om constitutionele vernieuwingen
meer dan 850 handtekeningen verwierf. Het betekent bovendien dat in augustus 1785 de
massale steun van de gilden (waarvan de leden groepsgewijs tekenden) de Patnotse coalitie
nog staande hield Zie ook· Te Brake, 1977, pp. 57-58, 103, 186-187, nt 68, NNJ, 1785, pp 1215,
1483-1486,1496; 'De Post van den Neder-Rhyn', pp. 35-41; Loosjes 13,1794, pp. Ç-21
Zie § 4 4 (over de 'vaderlandsche regenten'), resp § 6 2.2 (over G Dumbar)

zonder gevolgen blijven. Bij concordaat van 21 september 1785 besloten magistraat en meente, de verbetering van de bestuursorganisatie van de provincie en
van de stad daadwerkelijk ter hand te nemen: zij zouden alle tekortkomingen
laten inventariseren en publiceren, de burgers gelegenheid bieden om hun grieven kenbaar te maken en de nodige voorstellen formuleren om de regeringswij ze
van gewest en stad te verbeteren. Een paritair uit magistraat en meente samengestelde commissie moest dat alles voorbereiden.
Tegelijkertijd ontspon zich in Overijsselse pamfletten een levendig debat.
Uit elk van de drie hoofdsteden mengden zich deelnemers in die discussie.
Sommige van de pamfletten over herziening van het provinciaal regeringsreglement vonden hun verspreiding via boekhandelaren in heel de Republiek. Daaruit
bleek de brede belangstelling voor dit onderwerp, ook buiten Overijssel. Voor
een deel was die belangstelling afkomstig uit Gelderland en Utrecht, waar eveneens een provinciaal regeringsreglement van toepassing was11 en tot debat leidde.
Overijssel kon, zo stelde een 'Brief aan een vriend' niet bij deze gewesten achterblijven: het was immers de provincie van Van der Capellen en Van Pallandt tot
Zuthem, waar voortreffelijke burgermilities oefenden en waar brandende politieke kwesties in voor de Patriotten gunstige zin tot een oplossing waren gekomen
(hierbij kon worden gedacht aan onder meer de kwesties van de drostendiensten,
de overstemming en de vrije keur - C.H.). Iedereen wist er, 'dat de oppermagt bij
het volk is; dat het zijne vrijheid niet kan wegschenken'.
H e t provinciaal regeringsreglement, zo schreef de auteur van de 'Brief,
moest wettig kunnen worden veranderd, anders had het ook niet langs wettige
weg kunnen zijn ingevoerd. Die verandering moest leiden tot zeggenschap in het
openbaar bestuur overeenkomstig de regeling daarvan in 'de nieuwe Republiek
van Noord-America', dat wil zeggen dat passief stemrecht voor de meente toekomt aan alle eigenaren van onroerend goed, die tevens lid van een burgermilitie
zijn. Dat zijn immers degenen die zich betrokken voelen bij de regering, in tegenstelling tot 'lieden (...) die overal een Vaderland hebben', die zich dus niet aan
een land hechten en ontvankelijk zijn voor vreemde invloeden, waar zij maar
komen (hier blijkt opnieuw het streven naar het beperken van het toekennen van
zeggenschap tot de gezeten burgerij - C.H.). De schrijver van de 'Brief wilde

30

31

De samcnstelline van de commissie was als volgt Uit schepenen en raad: dr. Gerhard David
jordens, mr Willem Herman Cost, mr Arnold Jacob Wcerts en mr Jan Willem Tichler,
uit de gezworen gemeente: mr. Lambert Bannier, mr. Martinus van Doormnck, mr Augustijn Gerhard Besier en mr. Gerhard Joan Jacobson (in het eindrapport komt in plaats van
Cost de naam voor van Joan van Suchtelen). Mr. Gerhard Dumbar werd secretaris van het
gezelschap, dat geen bepaalde naam droeg, maar zich meestal 'Gecommitteerden uit Raad
en Meente' noemde Cost en Besier waren in de Patriottentijd naar voren gekomen, de overige heren maakten deel uit van de regeringsfamilies. Al deze heren waren (met uitzondering
van Van Suchtelen) afgestudeerde juristen en onversneden Patriotten. De vier gemeensheden onder hen hadden bovendien allen een officiersrang in het vrijkorps De besluitvorming
over het rekest en de samenstelling van de commissie in· SAD concordaat 21 september
1785; ibidem, Rep I, nr 7, buursprakenboek, publicatie 27 september 1785 Vgl. NNJ 1785, p.
1483-1484, Te Brake, 1977, p. 188, nt 87.
Klein Plakkaatboek van Nederland, 1919, pp 306-312 (regeringsreglement voor Utrecht),
resp. 313-327 (idem voor Gelderland).
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meteen op stedelijk niveau een einde zien maken aan het stemmen per straat en
dit vervangen door het bepalen van een meerderheid op basis van het totale aantal stemmen dat door alle leden van de meente werd uitgebracht. In Deventer
konden immers tot dan in vijf straten telkens vier leden een gelijkluidende stem
uitbrengen en daarmee met twintig man een meerderheid vormen op de in totaal
48 leden van de meente. In de andere hoofdsteden golden overeenkomstige verhoudingen. De briefschrijver propageerde daarom hoofdelijke stemming in de
gezworen gemeenten. Via rekesten vanuit de bevolking en de inzet van de burgercommissies moesten de voorgestelde vernieuwingen worden nagestreefd,
want van de zittende regenten, die zich bovendien gebonden voelden aan hun
eed op het provinciaal regeringsreglement, was geen verandering te verwachten.
Aldus de auteur van de 'Brief aan een vriend'.
In een commentaar op het zojuist aangehaalde stuk, vervat in een 'Brief aan
een vriend tot Zwolle' (van 20 augustus 1785), pleitte de auteur voor 'het maaken
en invoeren van Grond-wetten', nader verklaard als: ' W e t t e n , het bestier der
Financien en aankleeven van dien betreffende, waaromtrent geene heilzaame
inrigtingen kunnen verwagt worden, als door de invloed van het Volk zelvs'. Dit
heel specifieke en beperkte begrip 'Grondwet' was vooral gericht op het uitsluiten van het najagen van eigenbelang door regeringsleden. De auteur dacht aan
weeldebelastingen, vaste salarissen voor overheidsdienaren zonder onduidelijke
emolumenten, opheffen van onnodige ambten en afschaffen van het doen waarnemen van ambten (door onderbetaalde hulpkrachten: Verwalters).
Specifiek voor Deventer had de briefschrijver nog enkele aanvullende desiderata in petto: keuze van cameraars die niet, zoals nu, hoogbejaard zijn, dikwijls
afwezig en te druk met andere baantjes; ter visie leggen van alle rekeningen van
stedelijke administraties en daarmee openbaarheid van de stedelijke financiën,
om het te gemakkelijk opleggen van belastingen tegen te gaan; scherpere bepalingen tegen familieregering, tegen het als vriendendienst vergeven van ambtelijke functies en aanpassing van de keureed om de bekwaamheid van kandidaten
voorop te stellen. De brief ging vergezeld van kopieën van stukken betreffende
de polemiek over het verlagen van het de leeftijdsgrens van regeringsleden. 3 "
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Brief aan een vriend over de noodzaakcli|kheid van de verandering van het regeeringsreglement in Overijssel (s a ); Brief aan een vriend tot Zwolle, over de onlangs door de druk gemeen gemaakte brief (. ), 1785 Aan laatstgenoemd stuk zijn kopieën toegevoegd van twee
rekesten en de daarop gegeven antwoorden (1784-1785) over het verlagen van de leeftijdsgrens van regeringsleden. Zie over dit onderwerp eerder in deze paragraaf

Erfstadhouder Willem V van Oranje-Nassau (1748-1806), met hermelijnen mantel,
schilderij op doek door Johan Georg Ziesenis
(Statenzaal, Binnenhof, foto Iconografisch Bureau/RKD, 's-Gravenhage)

Emotioneel was de toonzetting van een 'Aanspraak en opwekking aan de Burgerij van Deventer, Om, in naavolging der vrije Stigtenaars , de Banden van een
onwettig ingevoerd Regeerings-Reglement los te maken (...)', waarin het heette,
dat geen enkele provincie zo diep was gezonken als Overijssel. Ondeugende Vertrappers' bespotten met een 'vernederende Grimlach' de rechten van de burgers
in het gewest. 'Vader Capellen' was er nauwelijks begrepen. In Deventer moesten niet de gilden, maar alle stemgerechtigde burgers het kiesrecht uitoefenen.
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De 'vrije Stigtenaars' waren ingezetenen van de stad Utrecht, waar Patriotten door een
machtsgreep het heft in handen hadden genomen. Een bekend figuur was hier de student
Jan van Lidth de Jeude: officier in het vrijkorps, lid van de burgercommissie ('College van
Gecommitteerden') en pamflettist. Zie: Van Hulzen, 1966, pp. 64, 85, 215. Vgl. over Utrecht
verder § 7.4.
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Diezelfde burgers moesten ook het recht hebben, regenten uit hun post te ont
zetten wanneer die het vertrouwen van de burgerij hadden verloren Tenslotte
moesten de Deventenaren zorgen voor een capabel 'Collegie van Gecommitteer
dens uit de Burgerij', dat toezicht zou uitoefenen op de toepassing van herziene
reglementen voor de regering van gewest en stad
Ook 'Q Ν ' te Zwolle bood m zijn 'Antwoord aan een vriend tot Deventer'
goede raadgevingen aan Hij was een voorstander van burgerschapsvorming De
bevolking moest door middel van openbare redevoeringen in de kerken worden
voorbereid op deelname aan de verkiezingen H e t onderwijs moest lesmethoden
hanteren die vaderlandsliefde en burgerzin aankweekten Publieke lessen (zoals
aan het Athenaeum te Deventer gegeven) moesten overal de bevolking tot deel
name aan het openbare leven stimuleren Volksinvloed moest leiden tot het af
schaffen van de fiscale voorrechten van de nddermatigen Dat alles moest ten
dienste staan van een stadsregering die dankzij nieuwe verkiezingsprocedures op
een brede steun uit de bevolking mocht rekenen
Bovenstaande gedachten kwamen terug in de 'Algemeene staatkundige stellingen
( )', die een beeld schetsten van een gelukkig volk van Overijssel, bestuurd door
een capabele en onzelfzuchtige regering De 48 stellingen maakten gewag van
een in godsdienstig en economisch opzicht vrij volk, dat in zijn bedrijvigheid niet
door knellende gildenwetten wordt belemmerd Dat volk is goed opgeleid en
gevormd dankzij 'een nationaal onderwijs' en prediking van de naastenliefde in
alle kerken In vrijheid kiest het volk zijn regenten, die het altijd ter verantwoor
ding kan roepen, omdat deze niet regeren 'bij de gratie Gods, maar bij de wille
des Volks' Die regenten worden geselecteerd op basis van 'Kunde en Eerlijk
heid', niet van familiebetrekkingen Zij vervullen zowel de voordelige als de als
lastig ervaren ambten voor een beperkt aantal jaren, zodat zij de lusten en de
lasten van het openbaar bestuur eerlijk verdelen H u n jaarrekeningen zijn, zowel
in het gewest als in de steden, onderworpen aan controle door commissies uit de
burgerij De leer van de machtenscheiding vindt toepassing en bovendien kunnen
regeringsleden niet tegelijkertijd fungeren als rekenplichtige ambtenaren De
drukpers is 'een Bolwerk der Vrijheid' Tenslotte moet voor altijd een eind ko
men aan het adagium 'Een ieder voor zich zelf, en God voor ons allen '
De 'Algemeene staatkundige stellingen' ademden niet alleen een groot opti
misme uit aangaande de menselijke natuur en de mogelijkheid om die te beïnvloeden, ze proclameerden ook de volkssoevereiniteit, de machtenscheiding, het
einde van het economische protectionisme, openbaarheid van bestuur en pers
vrijheid De anonieme auteur had Montesquieu, Rousseau, Locke en diens epi
gonen gelezen en was ook bij Van der Capellen in de leer gegaan Heel wat van
zijn 'Stellingen' zouden spoedig doorklinken in het streven naar constitutionele
vernieuwing te Deventer
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Zie resp § § 3 2 3 3 2 4 en 325

Elementen uit de 'Stellingen' kwamen eveneens ter sprake in het 'Antwoord aan
een burger te Campen (...)', dat regenten en stadhouder aan grondwetten wilde
binden. In die wetten wilde de auteur enkele hoofdlijnen van de 'Stellingen'
neerleggen. De rekenplichtigheid van de regenten aan het volk onderbouwde hij
met een citaat uit het werk van Price, bij de drukpersvrijheid voerde hij de
Amerikanen ten tonele. O p deze pamfletten zouden er in 1785 en volgende jaren
nog vele andere volgen.
Enkele concrete voorbeelden uit zowel de 'Algemeene staatkundige stellingen' als uit het 'Antwoord aan een burger te Campen' kunnen het vorenstaande
verduidelijken. Zo begonnen de 'Stellingen' met:
'Een volk kan niet gelukkig zijn, het welk niet in alle deelen het genot van vri)heid
smaakt' (I) (...) 'De vrijheid bestaat in die magt, dat elk doen mag, het geen hij wil, mits
niemand benadcclende' (II),'
echo's van het vrijheidsbegrip van Price en Priestley.

De 'Stellingen' procla-

meerden:
'Daar en booven is de drukpers voor een bolwerk der vrijheid te houden, en een middel
om de onkunde tegen te gaan, en moet nooit onder cenige bepalingen gebragt worden'
(XIII) en: 'De vrijheid der drukpers word in tijden, als een volk opgeroepen is, om gebreken en bezwaren omtrent het regccnngsbestel op te geeven, aan een ieder aangcbooden; die alle het zelfde recht hebben, om zulke voorstellen, als zij ter verbetering of
wegncming dier gebreken, nuttig en raadzaam oordeelen, te doen' (XIV).
Het 'Antwoord' stelde:
'De vrijheid der drukpers moet aan geen bepalingen onderhevig zijn ( ) Wie gevoelt
niet (..) dat een vrije drukpers te recht het bolwerk der burgerlijke vrijheid en veiligheid mag genoemt worden. De vrijheid der drukpers (zeggen de vrije Americaanen) is
een wezentlijk gedeelte van de vrijheid in eenen staat: Zij moet gevolglijk in dit gemeenebest niet beteugelt of ingehouden worden ' (pp 12-13)
Locke en Blackstone klinken hier door.

8

Een laatste voorbeeld uit de 'Stellin-

gen':
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Zie § 3 2 8.
Achtereenvolgens zijn de volgende pamfletten aangehaald: Aanspraak en opwekking aan de
Burgerij van Deventer (. ), s a. (1785); antwoord aan een vriend tot Deventer (...), 1785, algemeene staatkundige stellingen ( .), s a (1785) en Antwoord aan een burger te Campen (...),
s.a. [eind december 1785] Elders in dit boek komen later verschenen pamfletten over de
staatsinrichting van Overijssel en van Deventer in het bijzonder bij de verschillende daarin
besproken onderwerpen aan de orde Zie in dit verband ook het polemische: Missive behelzende een betoog, dat de beeren erfstadhouderen van Overijssel het recht niet hebben (...).
Zie §§ 3 2 8 en 3.2.9.
Zie resp §§ 3.2 6 en 3.2.7.
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'De ondergang van een staat mag men veilig toe schrijven, indien de onderscheidene
magten, als de wetgevende, de uitvoerende en de judiciëelc in één en het zelfde collegie
resideren ( )'(XXXII).

En uit het 'Antwoord':
'De wetgeevende en uitvoerende magt moet niet door een en het zelfde tollcgie uitgeoefent worden' (..) 'Draag dan zorg mijne stadgenoten' Dat gij bij het invoeren van
een nieuw regeringsreglcment deeze onderscheidene magten wel verdeelt ' (pp. 11-12)

Hier is Montesquieu aan het woord.
Niet alleen in Overijssel woedden debatten met behulp van pamfletten, maar
in de hele Republiek. Veel aandacht trok het 'Leids(ch) Ontwerp' (4 oktober
1785).40 Dit manifest bevatte een soort Patriottisch 'partijprogramma'. H e t
ademde de sfeer van de Hollandse steden: niet verwonderlijk voor een stuk dat
was opgesteld op initiatief van de provinciale vergadering van vrijkorpsen in
Holland en Westfriesland. H e t was een vergadering waarin politiek waarschijnlijk belangrijker was dan exerceren. De inhoud van het 'Ontwerp' vertoonde, ondanks de Hollandse inslag, veel raakvlakken met de ontwikkelingen te Deventer.
Gezien vanuit de maatschappelijke actualiteit was dat ook niet verwonderlijk. Zo
bevatte het 'Ontwerp' een aanbeveling om petities te houden (hetgeen te Deventer vanaf april 1782 een feit was), een aansporing om burgergecommitteerden aan
te stellen (hetgeen te Deventer op 1 december 1782 was gebeurd), een pleidooi
om de bemoeienis van de erfstadhouder met de verkiezingen van regeringsleden
te beëindigen (hetgeen te Deventer bij de vrije keur van 22 februari 1782 was
geëffectueerd) en een voorstel om belijders van alle religies tot de vrijkorpsen toe
te laten (hetgeen te Deventer in de wetten voor het vrijkorps van 3 maart 1783
was geregeld) . Enkele van deze elementen zouden terugkeren in het Deventer
concept-regeringsreglement van 1786/1787, evenals trouwens zaken als volkssoevereiniteit, vrijheid van drukpers en rechtstreekse verkiezing van sommige regeringspersonen door het gehele volk. Bij dat alles zal de stelling in het 'Ontwerp',
dat de steden dragers waren van de 'Republikijnsche Souverainiteit' de Deventer
Patriotten als muziek in de oren hebben geklonken.

7.2

D e burgercommissie verzamelt en rubriceert ingediende
bezwaren

Het jaar 1786 zou voor de Patriottenbeweging te Deventer van het grootste belang worden. Binnen twaalf maanden kregen de bedenkingen van de burgerij hun
vertaling in concrete voorstellen voor constitutionele vernieuwing, verdeelde
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Zie § 3.2.3
Zie § 4.4.
Zie resp. §§ 6.4, 6.5 en 6 6.

onenigheid het Patnotse kamp en vormde zich een Orangistische coalitie tegen
het concept-regeringsreglement.''
Het verzamelen van grieven was in elk van de drie IJsselsteden op zich al een
ongehoorde nieuwigheid, waarmee het Patriots gezinde deel van de burgerij meer
openheid in het bestuur en meer inbreng vanuit de bevolking wilde bewerkstelligen. Zo diende te Kampen een groot aantal burgers en ingezetenen op 20 augustus 1785 een rekest bij de magistraat en de meente in. Daarin eisten zij een vrije
keur van de leden van deze beide organen zonder beïnvloeding door de stadhouder, voorts het respecteren van de rechten, privileges en vrijheden van de stad en
tenslotte het instellen van een commissie uit raad en meente die inbreuk op
stadrechten en ingeslopen machtsmisbruik zou onderzoeken en die bezwaren
van de Kampenaren zou aanhoren. De commissie zou rapporteren over het aanbrengen van verbeteringen in het provinciaal regeringsreglement. Toen ruim
twee jaar later de Pruisen de Republiek binnenvielen, waren de Kampenaren nog
steeds met het uitvoeren van dit programma bezig. 43 Te Zwolle tekenden zeer
veel ingezetenen, waaronder veel onvermogenden, een verzoekschrift aan de
stadsregering. Zij eisten in dit op 12 september 1785 ingediende rekest het afschaffen van het gewestelijke regeringsreglement, rechtstreekse verkiezing van
de meente door de bevolking en het instellen van een bezwarencommissie: ongeveer dezelfde desiderata derhalve als die van de ingezetenen van de beide andere
IJsselsteden. 44
Gedurende de periode van 27 september tot 14 november 1785 konden alle
Deventenaren zich laten horen, 'uitgezonderd Dienstboden, Bedeelden uit de
Diakony en Huisarmenstaat, en zulken die alhier geen vast verblyf hebben'. De
42

43
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De constitutionele hervorming, waarop hierna uitvoering zal worden teruggekomen, verliep
in grote lijnen chronologisch als volgt·
27 september -14 november 1785: indienen van grieven door burgers,
6 januari 1786. de burgergecommitteerden rapporteren over de ingediende bezwaren,
22 februari 1786: rumoerige verkiezingen,
8 maart 1786 eerste rapport, over hervorming van de provinciale regering,
augustus 1786; tweede rapport, over hervorming van het stedelijke regeringsbestel, met
eerste concept-regeringsreglement.
De weerstand tegen de plannen verliep in grote trekken chronologisch als volgt·
najaar 1786, oppositie tegen het tweede rapport en het eerste concept-reglement komt
op en leidt tot een petitie van Prinsgezinden van 22 september van dat jaar,
november 1786· oprichting van het Orangistische burgercomité; derde rapport van de gecommitteerden uit raad en gemeente,
10 februari 1787: herziene editie van het concept-regeringsreglement,
- voorjaar en zomer 1787: politieke verwikkelingen over net in werking treden van het reglement,
- 20 september 1787: de reactionair-Orangistische beweging die zich onder dekking van
het Pruisische leger manifesteerde beëindigt tot 1795 ieder openbaar debat over constitutionele vernieuwing.
Van Dam, 1984B, pp 83-84
Lettinga, 1984, p. 57.
SAD publicatie S&R 27 september 1785. NNJ, 1785, pp. 1483-1484, i486, 1496, 1745-1748,
idem, 1786, pp. 71-91. Zie over het concept-regeringsrcglement te Deventer voorts: Prak,
'999. PP· I9ï-'97> Thceuwen, 2002, p. 448 De hier genoemde groepen uitgeslotenen kwamen ook voor in het Kicsreglement 1795 en de Staatsregeling 1798. Zie Overdijk, 1997, p. 65;
De Bruin, 1997, p. 83. De uitsluiting van dienstboden strekte zich merkwaardigerwijs niet uit
tot ander huispersoneel, zoals tuinheden, koetsiers en huisknechten. Vrouwen werden in
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burgercommissie verzamelde en rubriceerde alle ingekomen bezwaren en bood
deze, met haar commentaar op 6 januari 1786 aan de gecommitteerden uit raad
46
en meente aan. N a m e n s de commissie figureerden daarbij prof. F.A. van der
Marck en H. Bosscha, namens de magistraat burgemeester dr. G.D. Jordens. Van
der Marck schreef in het voorwoord bij het rapport dat het hier ging om de vrij
heid van het volk en het terugdringen van de macht van der regenten. Hij achtte
het noodzakelijk, dat de onveranderlijke en onvervreemdbare rechten van de
mens ongeschonden bleven in een zich vrij noemende burgerstaat. Uit dit voor
woord kwam duidelijk naar voren, dat Van der Marck een voorstander was van
gelijkberechtiging van alle mensen en gezindten. Uit de ingeleverde bezwaren
van de burgerij bleek echter dat niet iedereen deze opvattingen deelde. In een
aantal andere bezwaren leek Van der Marck de hand te hebben gehad, zoals:
1.

dat alle burgers en ingezetenen vooral niet naar vreemde, maar naar vader
landse wetten geregeerd behoren te worden (hieruit sprak zijn voorkeur voor
vaderlands boven het Romeins recht),

2.

dat aan alle professoren die er reeds zijn en die in het vervolg beroepen zul
len worden het grootburgerrecht voor henzelf en voor hun kinderen, die zij
meebrengen, moet worden gegeven (hiermee wees Van der Marck op de
zijns inziens krenterige en door hem aangevochten secundaire arbeidsvoor
waarden die hem bij zij aanstelling waren aangeboden) en

3.

dat de professoren en studenten in hun voorrechten moeten worden hersteld
(de gebruikelijke wens om de leden van de academische gemeenschap een
bevoorrechte plaats in de stad te geven).

Twee dagen na het aanbieden van alle bezwaren tegen de bestaande constitutie
barstte binnen de regering een debat los over de vraag, of de stadhouder gerech
tigd was om buiten hem aangeboden nominaties om stedelijke functionarissen te
benoemen. De 'Perpetuele Commissie' stelde de meente voor, dat gemeenslieden
in voorkomende gevallen voor de benoeming zouden bedanken. Een week later
tekende zich binnen de magistraat een scheiding der geesten af. Elf heren stern-

46

47

48

426

het stuk met genoemd. Waarschijnlijk werd hun uitsluiting stilzwijgend als vanzelfsprekend
aangenomen, ongeveer zoals in Utrecht in 1795, zie- De Bruin, t a p .
Te Brake, 1977, pp. 62, 145, 187, nt. 77. Deze meldt, dat het rapport van de burgercommissic
integraal is opgenomen in NNJ, 1786, pp 71-91, maar. 'It dit not appear as a separate publi
cation'. Dat laatste is echter onjuist. De burgercommissie vond juist 'geen geschikter mid
del, om dit ter kennisse der Burgeren en Ingezetenen te brengen, dan het zelve in openbaaren druk uit te geven'. Het rapport verscheen 'Te Deventer By Gerrit Brouwer' met een
voorwoord gedateerd 7 januari 1786 (waaraan de zojuist geciteerde zin is ontleend). Een
exemplaar van het rapport bevindt zich in de SAB en is afkomstig uit het legaat van de eer
der in deze noten genoemde mr. W H. Cost Jordens. Gerrit Brouwer was een boekhande
laar die Patnotse geschriften uitgaf en verkocht, zoals het weekblad 'Janus' L.A Karsenbergh en L. Lcemhorst waren zijn Deventer collega's.
Zie over de aanbieding en het voorwoord van het rapport van de burgercommissie: BPL, UB
Leiden, nr. 1157; Rapport over de verbetering van de provinciale regenngswijze (...), 1786, p.
3; Jansen, 1987A, p. 67. Zie over het onder 2 gestelde bovendien: ibidem, p. 63 De opgesom
de grieven vormden overigens een wonderlijke en deels onderling tegenstrijdige mengeling
van progressieve (b ν griefi) en conserverenae (b ν grief 3) ideeën.
SAD Rep. II, nr. 128, res 'Perpetuele Commissie', 8 februari 1786.

den in met de suggestie van de 'Perpetuele Commissie' en verklaarden geen prijs
te stellen op een stadhouderlijke benoeming buiten een nominatie door de stads
regering. Vijf anderen verklaarden zich tegen.
Tegelijkertijd begon de Patriotse periodieke pers zich te roeren. 'De Politie
ke Kruyer' (januari 1786) publiceerde een 'Briev'
'van een waar lidmaat van de Hervormde kerk, over en ten burecr eecommittecrdens te
Deventer ingeleverd

De auteur van de brief vond dat aan de aanhangers van alle confessies dezelfde
rechten moesten worden toegekend. In 'De Politieke Kruyer' verscheen vervol
gens een
'Zamcnspraak tusschen twee burgers, een uit Groningen en een uit Deventer, voorge
vallen in de roef van de trekschuit, tusschen Utrecht en Amsterdam, betrekkelijk de
onlusten, die te Deventer door de verdervende hand aangestookt worden, om de
roomsch-gezinden tegen alle behooren aan, van de verkrijging van burgerrecht uit te
sluiten en ook om nieuwe gecommitteerden der burgerij te krijgen '

De Groninger overtuigde de Deventenaar dat toelating van de katholieken tot
het burgerschap en vervolgens tot de gilden de bloei van de burgerstaat bevor
dert. Uitsluiting was ongeoorloofd, God zou hieraan nooit zijn goedkeuring
hechten. Ook in 'De Post van den Neder-Rhijn' verschenen 'ingezonden' brieven
ten gunste van de katholieken. De briefschrijver in nr. 495 van 'De Post' ver
moedde, dat de uitsluiting een poging was van de Prinsgezinden om de eendracht
onder de Patriotten te breken.
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De elf waren, dr Jacob Joan Fockinck, mr Arnold Jacob Weerts, mr. Joan Damiaan van
Duren, dr. Coenraad Willem Sloet, dr Gerhard David Jordens, mr. Damiaan Joan van
Doorninck, mr. Barthold Jacob IJssel de Schepper, mr Jan Willem Tichler, mr. Joachim
Willem Hagedoorn, mr. Willem Herman Cost en mr Coenraad Alexander Jordens. Tien
van hen stonden als Patriot bekend. Slechts Sloet, die met mr. Everhard Herman Putman
een slechte naam had verkregen vanwege zijn onbetamelijk optreden te Bathmcn, was
Orangist De overige vijf magistraatsleden, te weten, dr Gerhard Gijsbert Joan van SuchteIcn, dr. Sibrand de Schepper, dr. Wijer Antoni) Eeckhout, dr. Jean l.ouis Bosc de la Calmette en Joan van Suchtclen zouden hun standpunt later bekend maken Alle vijf stonden als
Prinsgezind te boek en De Schepper was de plaatselijke luitenant-stadhouder. Vijf dagen la
ter kwamen de vijf heren met hun standpunt. Een gezamenlijke uitspraak van schepenen en
raad om geen benoeming buiten een nominatie te accepteren was, zo stelden zij, strijdig met
het gewestelijk regeringsreglcment. I Iet handhaven van dat reglement was een vanzelfspre
kende taak van de stacT liet ging immers om een 'onveranderlijke grondwet' waarop de reermgsledcn een eed hebben gezworen. Zelfs een memorie van Joan Derk van der Capellen
wam ten tonele om dit standpunt kracht bij te zetten. De elf ander heren waren echter
niet onder de indruk. Zie. SAD res. S&R 15, resp. 20 februari 1786 ook opgenomen in: Rep.
II, nr. 128 Zie voor het incident te Bathmen § 6.5.
'De Politieke Kmyer', nr 307.
Ibidem, nr. 412
Zie voor de drie aangehaalde teksten resp. 'De Politieke Kruyer', dl. VI, nr. 307, pp 713-714,
ibidem, dl. VIII, nrs. 412, 413, pp 695 e.V.; 'De Post van den Neder-Rhijn', dl. V, nr. 495, pp
455-456. Vgl. Jansen, 1987A, ρ 68.
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In de kleine Overijsselse steden waren voor een deel dezelfde thema's aan de orde als in de grote. Te Oldenzaal bijvoorbeeld wist J . W . Racer bij de Petrikeur
van 1787 de stem van het volk te mobiliseren en met behulp van gildenleden een
aantal Patriotse medestanders in plaats van Orangisten in de regering te doen
verkiezen. Een ontwerp (1787) voor een nieuw kiesreglement voor Oldenzaal
voorzag in het toekennen van passief kiesrecht aan katholieken (die er ongeveer
90% van de bevolking uitmaakten) en aan protestantse dissenters. Het ontwerp
zou als gevolg van de Pruisische inval nooit kracht van wet krijgen. In Ootmarsum kwam op 3 februari 1786 een (tweede en) door alle burgers gekozen burgercommissie tot stand, die de regering op financieel gebied zou adviseren en controleren. Zoals eerder vermeld, wisten de kleine steden, verenigd in een verbond en zoals eerder vermeld, in 1787 te bewerkstelligen dat voor de meeste van
hen de provinciale bemoeienis met de keuze van de leden van hun regering werd
afgeschaft.56
Terwijl het rapport van de burgercommissie de lokale politiek te Deventer in
beroering bracht, naderde Petridag 22 februari 1786. Het zou (opnieuw) een bijzondere verkiezingsdag worden. 5 H e t begin was traditioneel een dienst in de
Grote Kerk. De predikant Winand Suermond preekte over Prediker 10: 6-17,
verklaard als: 'het geluk van een volk onder eene verstandige en braave, het ongeluk van 't zelve onder eene verstandelooze en ongeschikte regeering'. Hij
maakte gebruik van de Statenvertaling, waarin de aangehaalde tekst als volgt
luidt:
'(16) Wee u, lant, diens koningh een kint is: ende diens vorsten in den morgenstont
eten (17) Welgeluksaligh sijt gi), lant, wiens koningh eene sone der edelen is: ende
diens vorsten ter rechter ti|t eten, tot sterekte, ende niet tot drinckenje '

De preek werd een lang relaas over goed bestuur in de vorm van een nauwelijks
verhulde aanval op Willem V. De dominee spoorde de gezworen gemeente aan
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Zie § 5.2.2.
Hebben, 1984, pp. 98,106-107.
Spec, 1984, p. 143.
Zie § 5.4.3
De (anonieme) auteur van een artikel 'Deventer in de Patriottentijd', in. 'Salland' 29 (16 april
1935) stelde ten onrechte de rumoerig verlopen verkiezingen op Petri 1785. De ware datum is
Petri, 22 februari 1786 Zie SAD res. S&R 14 februari 1788. De onjuiste datum is overgenomen door: Lugard, 'De zingende stad', pp 97-98. Ds Winand Suermond was uit Olst naar
Deventer beroepen vanwege zijn Patriotse sympathieën en had op 27 oktober 1782 na zijn
beroeping een spraakmakende preek met politieke strekking gehouden· zie § 6 3, alsmede:
Suermond, 'De Vaderlandsliefde', 1782.
Loosjcs 18, 1797, pp 69-70.
Statenvertaling van de Bijbel, boek Ecclcsiasticus (Prediker) 10, 16-17, i n de Wilhbrordvertaling van 1978: (16) Wee u, land, als uw koning te jong is en uw magistraten 's morgens
vroeg al aan tafel zitten. (17) Gelukkig land, als uw koning een man van adel is en uw magistraten aan tafel gaan wanneer het hoort, om zich te sterken en niet om zich te bedrinken
Zie voor de gedrukte tekst van de preek, die werd uitgegeven op verzoek van de gezworen
gemeente: Suermond, 'Leerrede', 1786 Vgl voor een uitvoerige behandeling van de preek:
Boekzaal der geleerde waercld', 143 (november 1786), pp. 515-523.

een regering te kiezen die uitsluitend was gericht op het algemeen belang en die
niet afhankelijk was van gunsten vanuit het hof.
Toen de gemeenslieden vervolgens bijeenkwamen ten stadhuize, herinnerde
hen daar het portret van stadhouder-koning Willem I I I indringend aan degene
die via het provinciaal regeringsreglement begonnen was met het afhankelijk
maken van de samenstelling van de regering van de gunsten van het hof. Het portret, van de hand van Deventers grote schilderende zoon Gerard ter Borch (zelf
nauw verbonden met Orangistische families) nam een ereplaats in boven de
schoorsteenmantel in de raadszaal. Wapens van leidende regeringsfamilies omlijstten het. Enkele gemeensmannen scheurden het portret uit zijn lijst, zeulden
het door de verschillende vertrekken van het stadhuis, sneden de kop van de
prins crafen vernielden het doek tenslotte totaal.
Het vernielen van het schilderij (en dat nog wel door heren die zich gewoonlijk lieten voorstaan op de ontwikkeling, kunstliefde en beschaving van het milieu waaruit zij afkomstig waren) kon als een symbolische daad gelden. Vrede sluiten met de stadhouder en zich aanpassen aan het door hem vertegenwoordigde
regiem leek ondenkbaar, hoewel de stadhouder ditmaal niet in de keur ingreep.
De meente had in plaats van wijlen Abraham Duikink tot gemeensman van de
Assenstraat Derck van der Wijck gekozen en alle aftredende schepenen en raden
in hun functie gehandhaafd. De prins had zich, vanwege de politieke onrust in
Den Haag, teruggetrokken op H e t Loo (normaliter de zomerresidentie) en
meldde van daar al daags na de Keur: 'goedgevonden de voorsch. Keuren zoo als
die liggen te approbeeren'. 61 Het laat zich raden, dat de stadhouder in voor hem
toch al moeilijke tijden geen zin had in een confrontatie met de recalcitrante
Deventenaren.
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Zoals vermeld is deze gebeurtenis beschreven in een resolutie De/c werd genomen door de
(na de omwenteling van 20 september 1787) inmiddels Orangistische magistraat op 14 februari 1788- (vgl. Lugard, op cit ) 'Scheepenen en Raad, in overweging genomen hebbende
hoe tot hun aller en de tegenwoordige gezworenen gemeente leedwezen, ecnige door passie
en vooringenomenheid verhitte en driftige persoonen, schoon medeleden van 't toenmalige
tweede lid van Regeermg, op de avond van den keurapprobatie van 't jaar 1786, van zig hebben kunnen krijgen om net beeltenis en schilderstuk van Willem den Derden van Orange,
erfstadhouder, zoo van de vereemgdc Nederlanden, m 't bijzonder en naderhand Koning van
Groot Bnttagne, glor, ged. {glorierijke gedachtenis], hetwelk onze loffelijke beeren praedecesseuren van de vorige eeuw, ter betooning van hunne oprechte hoogachting en eerbied
voor een vorst, aan wien de 7 Provinciën door de zoo hoognoodige, en door hoogst desselfs
ijver en invloed alleen bewerkte weder inlijving in 't algemeen bondgenootschap, zoovele
gewigtige verpligtingen hadden, in 't front van den schoorsteen dezer raadszaal hebben doen
plaatsen en met hunne wapenen omgeven, ten einde de nazaat en de leden er Regeering uit
de beschouwing van dit kunststuk, door den grooten schilder Ter Borg vervaardigd, telkens
de roemwaardige daaden van den grooten vorst zouden herinneren, op een vuilaardige en
verwaaien wijze, met verzaking van den vcrschuldigdcn eerbied voor gekroonde vorsten, uit
den vertrekken van dit Raadhuis rond te sleuren en eindelijk, na afsnijding van het hoofd,
dit meesterstuk, van alle kunstminnaren geacht, te verbrijzelen.' Op dezelfoe dag (14 februari 1788) besloot de magistraat een door een anonieme gever geschonken nieuw 'portrait' van
de stadhouder-koning in de schoorsteenmantel te doen plaatsen SAD res. S&R 14 februari
1788, NNJ 1788, pp. 359-361, met onjuiste vermelding van het jaartal van het gebeurde (1785
in plaats van 1786). Vgl. Houck, 1899, pp 16, 17, 20. Op 5 februari 1795 besloten de Provisionele Representanten des Volks van Deventer dat dit portret zou worden verwijderd, zie
SAD, Archief Franse Tijd, nr. 3, resolutie van genoemde datum.
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SAD concordaat 22 februari 1786 en Rep. I, 85 D, Petnkeurboek 1764-1788.
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Twee dagen na de keur en vier dagen na de verklaring over benoemingen buiten
nominaties door de vijf Orangistische leden van de magistraat, werd het debat
over laatstgenoemd onderwerp vervolgd. Schepenen en raad onderschreven wat
de meeste leden van hun vergadering, in navolging van de 'Perpetuele Commissie'
hadden uitgesproken. De gezworen gemeente had uitsluitend gezegd, wat zij als
college graag zou zien gebeuren. Van individuele wilsverklaringen van afzonderlijke leden van de regering was geen sprake. De magistraat vond het onbegrijpelijk, dat een stadhouder hem zou voorschrijven, welke regenten welke ambten
zouden moeten bekleden. Een regeringscollege behoorde in een nominatie de
stadhouder aan te tonen, welke personen geschikt en bereid zouden zijn om voor
een benoeming in aanmerking te komen. O p basis van een dergelijke nominatie,
die vier namen behoorde te omvatten, had de prins voldoende materiaal in handen om tot een verantwoorde keuze te komen.
O o k de meente liet van zich horen. Zi) wilde het regeringsreglement van
Overijssel niet buiten werking stellen, doch alleen aangeven hoe zij dit stuk graag
zag toegepast. Een volledige afhankelijkheid van de willekeur van de prins wilde
zij tegengaan. De erfstadhouder behoorde alleen van een nominatie af te wijken,
wanneer de voorgestelde persoon ingevolge het regeringsreglement niet benoembaar zou zijn, omdat hij niet voldeed aan de eisen voor benoeming die het
geschreven of ongeschreven stedelijk recht stelde.'
Inmiddels vonden de voorbereidende werkzaamheden aan een toekomstig
regeringsbestel hun voortgang. De grieven die de burgerij had aangeboden, leverden de Patriotsgezinden de nodige uitgangspunten.' De burgercommissie gaf
eerst een opsomming van alle dertien bij haar ingekomen (groepen van) bezwaren, ingedeeld met de letters A tot en met M (commissielid mr. A.G. Besier
voegde later nog een lijst met 'consideratiën' toe die hij van een anonieme gemeensman had gekregen en die de commissie onder Ν opnam), vervolgens haar
overwegingen ter zake. Deze overwegingen distilleerde de commissie uit de be
zwaren in de vorm van 22 door haar aL gerechtvaardigd aangemerkte punten van
kritiek op de provinciale en stedelijke regering. De commissie was van oordeel,
dat zij deze 'hoofdpoincten die voor alle anderen redres vorderen' als eerste aan
de orde moest stellen. Daarna noemden de heren punten van minder belang en
voegden zij ook nog hun eigen kanttekeningen aan de lijst toe. Zeker vanuit het
oogpunt van de beschouwer van nu is het interessant te zien, waar de commissie
prioriteiten legde en waar niet.
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SAD res. S&R 24 februari 1786. Zie voer het regcringsrcglemcnt § 2.3.1.
Te Brake, 1989, pp 90-91
De commissie boog ^ich inderdaad over alle bezwaren. De meeste daarvan waren anoniem
ingezonden en dat stelde de commissie voor de vraag, hoe te beoordelen of sommige wel
licht afkomstig waren van lieden die onbevoegd waren om zich te laten horen (dienstboden,
bedeelden en wie geen vaste inwoners waren) Grootmoedig zagen de heren echter af van
een dergelijke formele benadering.
Schepenen en raad (die op 7 maart 1786 zelf al akkoord waren gegaan) en de gezworen ge
meente stemden in met het rapport bil concordaat van 8 maart 1786. In dat concordaat valt
te lezen hoe commissielid dr Gerhard David Jordens ('als eerste Lid van deze Commissie')
op 6 januari 1786 thuis prof. Frederik Adolph van der Marck en Herman Bosscha, resp

Wanneer de grieven in hun totaliteit in ogenschouw worden genomen lopen ze
zover uiteen, dat ze niet op één noemer kunnen worden gebracht. Politieke, sociale, economische en religieuze thema's kwamen door elkaar aan de orde. Sommige van de grieven gaven uitdrukking aan individuele klachten, andere aan de
gemeenschappelijke zorgen van een groep of van een gilde. Met een zeldzame
helderheid weerspiegelden de grieven het brede spectrum van moeilijkheden die
de bevolking van Deventer in die tijd bezig hielden en met name de politieke en
sociale malaise die de stad lamlegde: als ongerechtvaardigd ervaren bemoeienis
van buitenstaanders in het lokale bestuur, corruptie en geheimhouding in regeringszaken, wanbeheer in openbare financiën en domeinen, ongelijkheid in belastingen en arbitraire rechtsbedeling. Daar kwam de zorg voor een teruglopend
economische getij bij.
De burgercommissie bracht haar rapportage over constitutionele vernieuwing in twee delen uit: het eerste rapport (maart 1786) handelde over hervorming
van de provinciale regering, het tweede (augustus 1786) over hervorming van de
stedelijke regering. De keuze voor deze tweedeling is in eerstgenoemd rapport te
vinden:
'(dat) het verbeteren van de misbruiken, in de provinciale regering ingedrongen, en het
herstel van deze op eencn voet, waardoor de vrijheid en welvaart van de ingezetenen
een genoegzaam steunzel zal ontvangen, een zaak van bezwaarlijker en langwijliger uitvoering zijn zal, dan het applancren van die pointcn welken alleen betrekkelijk zijn tot
het inwendig bestier van deze stad, en dat gevolgelijk geen tijd te vroeg kan waargenomen worden, om de deliberatien van de beeren Staten dezer provincie daaromtrent tot
werkzaamheid te brengen'

De burgercommissie had daarom uit alle grieven een selectie gemaakt van de
punten die de gecommitteerden van de stad in de Statenvergadering aan de orde
konden stellen (hetgeen deze op 15 maart 1786 deden). Deze aanpak nam overigens niet weg, dat ook het tweede rapport nog voorstellen aangaande het provinciale regeringsbestel aan zou dragen.
De commissie liet haar in zeventien punten samengebrachte voorstellen over
de provinciale regering voorafgaan door een toelichtende beschouwing, waarin zij
onder meer stelde:
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voorzitter en lid van de (tweede) burgercommissie, had ontvangen om uit hun handen het
rapport van de commissie in ontvangst te nemen Daags daarna had Jordens met de leden
van de burgercommissie een gesprek gevoerd. Zie voor dit alles ook. Rapport over de verbetering van de provinciale regermgswyze (1786), alsmede stukken in: UB Leiden, BPL, nr. 1157
II
Te Brake, 1977, pp. 145-147; idem, 1989, pp. 92-95; Morssinkhof, 1992, p. 155.
Rapport over de verbetering van de provinciale regermgswyze, 1786, p. 8.
SAD concordaat 8 maart 1786. Zie over het streven naar constitutionele vernieuwing in het
algemeen. Leeb, 1973, pp. 175-197 Kritiek op de voorstellen werd gesignaleerd in. NNJ, 1786,
pp 869-870 en in de 'Consideraticn nopens de verandering van het regeenngsreglement van
1748 in de provincie Overijssel'. Laatstgenoemd pamflet bevat een breedsprakige verdediging van het reglement, onder meer gebaseerd op besluitvorming door de Overijsselse Staten
en leidde tot de publicatie van een tcgengeschnft, 'Aanmerkingen op een betoog ten Titel
voerende Consideraticn (. )'.
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'Ons voorstel strekt zig dan in algemene termen uit, tot een generale revisie van dat regeringsreglement, en van al het gene verder zal vcreischt worden, om de gebreeken in
onze regeringswi]ze op te spooren; en [tot het[ in train brengen van al het gene, dat tot
eenige grondige en duurzame verbetering daarvan zal kunnen strekken '

Naast de zaken die de burgerij had aangevoerd, maakte de commissie ook melding van de punten die in de kring van schepenen en raad c.q. van de gezworen
gemeente ter bespreking waren aangedragen. De voorstellen inzake de provinciale regering waren de volgende,
i. De Staten moesten opnieuw inhoud geven aan het voor militairen en andere
ambtenaren geldende verbod om mee te oordelen over zaken die hun functie
betroffen. 71
2. De drosten mochten zich niet bemoeien met het uitschrijven van een Landdag (dat viel onder de competentie van Gedeputeerde Staten), alleen met de samenstelling van de agenda van die vergadering.
3. en 7. Voor het uitschrijven van een Landdag moesten nieuwe regels voorzien
in een snellere procedure en in meer flexibiliteit bij het samenstellen van de
agenda.
4. en 6. W i e aan de provincie rekenplichtig was, dan wel aan een andere provincie, aan de stadhouder of aan de Unie ondergeschikt was, moest van deelname aan de Statenvergadering worden uitgesloten {zodat de uitvoering van en
het toezicht opfinanciëleadministraties niet in één hand waren)
5. en 14. Misbruiken in de legerleiding moesten worden afgeschaft, zoals het
hanteren van titulaire (dus niet werkelijke) rangen in het officierskorps (die het
reguliere promotiebeleid doorkruisten en waarvan de stadhouders met gretigheid gebruik maakten).
8. Onderzocht moest worden of voor minder belangrijke zaken de eis van eenparigheid van stemmen in de Staten nog wel moest blijven gelden.
9. H e t verkopen van militaire functies moest worden verboden.
10. H e t overlaten van de vervulling van provinciale betrekkingen aan een vervanger (Verwalter) moest aan banden worden gelegd en de gewestelijke ambtenaren moesten in Overijssel wonen.
11. Voor de openbare functies in het gewest waarvan het regeringsreglement de
verkiezing aan de stadhouder had opgedragen, moest worden nagegaan, in
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Rapport over de verbetering van de provinciale rcgeringswyze, 1786, voorwoord.
Bi) de volgende opsommingen heeft schrijver dezes gecursiveerd commentaar en toelichting
toegevoegd
In 1657 bepaalden de Staten dat in hun vergadering geen zitting konden nemen diegenen,
die door eed verplicht zouden zijn aan andere heren dan de provincie Overijssel of de Verenigde Nederlanden. Hieronder werden niet begrepen zij, die door leeneed verbonden waren
aan enig leenheer in het buiten- of binnenland. Van leden die in krijgsdienst waren, ter repartitie van de andere provincies staande, werd verwacht, dat zij bij beraadslagingen aangaande het krijgswezen zich buiten de vergaderingen zouden houden Tevens gold nog, dat
men geen zitting zou kunnen nemen, als men wegens ontvangsten of uitgeven rekenschap
verschuldigd zou zijn aan de provincie Zie Menscma en Gevers, 1978, ρ 37.

12.

13.
15.
ιό.

17.

hoeverre de benoeming bij de prins moest blijven, dan wel naar Ridderschap
en Steden kon terugkeren.
Bij het benoemen in functies waartoe de Staten bevoegd waren, moest alle
invloed door de stadhouder vervallen. Bezien moest worden of de 'schikkin
gen of roosters' die de steden en de edelen bij benoemingen hanteerden ter
inzage moesten worden gegeven aan alle Statenleden.
Een beperking in de zittingsduur van provinciale ambtsdragers verdiende
overweging.
De wensen van de kleine steden inzake herstel van hun staatsrechtelijke po
sitie behoorden te worden gehonoreerd.
De jurisdictie van Gedeputeerde Staten in fiscale zaken ('gemeene middelen')
was strijdig met het 'ius de non evocando' en moest daarom worden afge
schaft.
Volledige vrijheid van drukpers was geboden.

In haar tweede rapport, 7 4 dat handelde over hervorming van de stedelijke rege
ring, volgde de burgercommissie opnieuw een systematische aanpak. D e com
missie verdeelde haar 22 overwegingen in 15 die de stad en 7 die de provincie aan
gingen. Op de stad hadden de volgende bezwaren betrekking.
1. Bij geschillen over provinciale belastingen moesten burgers terechtstaan
voor de rechtbank van Gedeputeerden, dus niet voor een Deventer rechter
(vgl. hierboven onderpt. 16).
2. De gezworen gemeente werd aangevuld via coöptatie (dus niet door rechtstreekse verkiezingen door de burgerij).
3. De gemeenslieden hadden zitting voor het leven (en traden dus niet periodiek
$

4.
5.

6.
7.
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De gemeenslieden stemden per straat (dus niet hoofdelijk).
H e t was edelen niet verboden in de stadsregering zitting te hebben (zodat zij
zowel via de ridderschap als via de staden dus dubbelop invloed konden uitoefenen; dit
kwam in de Deventer praktijk overigens maar zelden voor).
Gemeenslieden moesten geheimhouding beloven over wat zij behandelden
(zodat van openbaarheid van bestuur geen sprake was).
Onvoldoende regels golden t.a.v. verboden graden van verwantschap tussen
regeringsleden (zodat een familieregering kon ontstaan en ook daadwerkelijk ontstaan was).

Streng, 1989, pp. 58-60.
Rapport over de verbetering van de provinciale regeringswyze, 1786, pp. 14-19 De hervormingsvoorstellen op gewestelijk niveau zouden gedurende de resterende Patriottenti|d telkens aan de orde komen in de vergaderingen van zowel de stedelijke regeringen als in die
van Ridderschap en Steden. Uiteindelijk zou op de Landdag van 14 mei 1787 het gewestelijk
regeringsreglement in zoverre buiten werking worden gesteld, dat de approbatie op de keuren van de kleine steden en op het begeven van provinciale ambten en commissièn kwamen
te vervallen Zie· RAO res. R&S 14 mei 1787, NNJ 1786, p. 1629, idem, 1787, pp. 162-166, 577578 en met name 1555 met de zojuist aangehaalde beslissing.
Rapport van de burgcrcommissic, 1786.
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8

9

io

11
12

13
14

15

K a n d i d a t e n voor regeringsfuncties k o n d e n daarnaar bij de luitenantstadhouder solliciteren (waarna deze een duistere procedure volgde, hetgeen een
open werving belemmerde)
Vreemdelingen die korte tijd in de stad woonden konden subalterne ambten
en bedieningen vervullen (in tegenstelling tot de traditionele situatie, waarin be
noemingen tot ambten en bedieningen waren voorbehouden aan degenen die het bur
gerschap bezaten)
De functie van secretaris en andere ambten werden bij toerbeurt vergeven
(bier golden dus - evenals in de provinciale regering, zie aldaar onder punt 12 - 'schik
kingen of roosters', zodat geen open sollicitaties mogelijk waren)
De burgerij kreeg geen inzage in de stadsfinancien (hetgeen de schijn van onjuist
gebruik kon oproepen)
De burgercommissie kende geen publiekrechtelijke status als stedelijke in
stelling of organisatie (zodat zij geen goed geregelde plaats in de bestuursinrichting
had)
Vrijheid van drukpers was niet wettelijk geregeld (zodat de regering deze kon
beperken, hetgeen ook werkelijk gebeurde)
Besluiten die de regering eenmaal had genomen kon zij slechts met algemene
stemmen intrekken, niet met een gewone of gekwalificeerde meerderheid
(zodat een enkel regeringslid de besluitvorming kon blokkeren)
D e magistraat beschikte over teveel bevoegdheden ('de rechtwijzende en
uitvoerende macht ( ) de helft der wetgevende magt 1 ) (zodat van scheiding van
machten en een eigenstandige positie van de meentegeen sprake was)

De opmerkingen over de provincie (die ten dele samenvielen met de bezwaren
die m het eerste rapport waren vervat) waren de volgende
1
De stadhouder besliste over de benoeming in alle politieke en bijna alle amb
telijke functies bij het gewest (zodat de inwoners en de regeringsleden geen invloed
konden uitoefenen op de samenstelling van hun eigen bestuur)
2
Geen regel weerde uit de gewestelijke regering personen die in dienst van
een vreemde vorst stonden (zodat ondergeschikten van buitenlandse mogendheden
in de gewestelijke regering zitting konden hebben)
3
De stadhouder bezat een onbeperkte bevoegdheid om te beslissen over het
leger (zodat de provincie mets te zeggen had over de door haar bekostigde troepen)
4
Alle gerechtelijke stukken op het platteland werden uitgegeven op naam van
de stadhouder (hetgeen tekort deed aan de soevereiniteit die de Staten pretendeerden,
op wier naam de akten moesten worden gesteld)
5
Recent aangegraven gronden vielen buiten de verponding (zodat recent in cui
tuur gebrachte terreinen belastingvrij waren terwijl voor oudere cultuurgronden wel
belasting verschuldigd was)
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Ook de provincie verbood soms het drukken en verspreiden van werken
selse I'lakkatenlijst 1961, ρ 113 nr 704,706

/ie b ν Ovenjs

6.

7.

De burgers van de hoofdsteden waren nog onvoldoende geïnformeerd over
het hun toekomende jachtrecht (zodat zij nog niet voldoende konden weten dat
dit recht verruimd was).
De kleine steden waren in sommige van hun rechten achtergesteld (zodat hun
constitutionele positie - begrepen vanuit de constitutie in oude zin - verbetering behoefde).

Vervolgens presenteerde de burgercommissie nog vijf punten die op langere termijn behoorden te worden aangepakt.
1. De minimumleeftijd voor alle openbare ambten moest op 25 jaar worden
gesteld (dat was de wettelijke leeftijd waarop de meerderjarigheid werd bereikt en
die sinds kort dankzij het in de voorgaande paragraaf aangehaalde debat tussen Van
der Capellen, Rückersfelder en Putman ook gold voor gemeenslieden; zo werd voorkomen dat onervaren minderjarigen zelfstandig aan het openbare leven zouden deelnemen).
2. Docenten aan het hoger onderwijs en predikanten dienden niet alleen voor
zichzelf maar ook voor hun kinderen gratis het grootburgerrecht ontvangen
(wie dit recht kocht verkreeg het van rechtswege eveneens voor zijn minderjarige kinderen; dit was een stokpaardje van Van derMarck).
3. Processen moesten sneller verlopen 'waar by (...) de Chicanes der Advokaaten belet wierden' (misbruik van procesrecht waardoor procedures eindeloos
konden worden gerekt moest worden tegengegaan).
4. Katholieken dienden een volwaardige plaats in de samenleving in te nemen
(zodat zij niet meer werden gediscrimineerd), waarbij de toekenning van het
burgerrecht met aarzeling werd geformuleerd (om de gilden, die toen nog een
sterke steun voor de plaatselijke Patriottenbeweging betekenden, niet voor het hoofd te
stoten)™
5. Grootburgers dienden hun weiderecht aan anderen te kunnen overdragen
(om zo hun recht, wanneer ze dat niet gebruikten, te gelde te maken).
Tenslotte presenteerde de burgercommissie nog zeven eigen bedenkingen.
1. De betaling van het dienstbodegeld vond niet naar evenredigheid plaats (de
heffingsgrondslag was onrechtvaardig).
2. Van gehuurde rijtuigen hief de stad bruggeld, van eigen rijtuigen echter niet
(zodat eigenaren van koetsen bevoordeeld werden boven huurders en daarmee soms
weigestelden boven minder gefortuneerden).
1. H e t poortgeld werd niet algemeen betaald (zodat ongerechtvaardigde en ongesanctioneerde verschillen ontstonden tussen betalers en niet-betalers).
76

Zoals eerder in deze paragraaf bi| het bespreken van petities van katholieke zijde aangegeven, was de gelijkstelling van deze bevolkingsgroep te Deventer omstreden. Terwijl de gilden uit welbegrepen eigenbelang vast hielden aan hun exclusieve beslotenheid voor Necierduits-gercformeerden bepleitte prof. F A. van der Marck in zijn openbare Nederlandstalige
lezingen op dit punt principieel volledige gelijkstelling tussen Nederduits-gereformccrden
en katholieken zonder beperkingen. De gilden maakte nij daarbij belachelijk. Zie: 'De Politieke Kruyer', 105 (1520); Van der Heijden, 1947, ρ 13.
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Vooroverleg in de regeringscolleges frustreerde een vrije stemming over de
keuze van ouderlingen in de kerkenraad (onderlinge afspraken maakten de verkiezing tot dit prestigieuze ambt tot een schijnvertoning)
Het was de vraag of een burgemeester in functie tevens als hopman een
compagnie van de burgerwacht kan aanvoeren (omdat iemand met tegelijkertijd
in de raadszaal zitting kon hebben en een commando over de schutterij kon voeren behoorde het antwoord op de gestelde vraag ontkennend te luiden)
Voorzieningen moesten worden uitgedacht om de vaart op de Schipbeek en
op de IJssel te vergemakkelijken, met name om het Kamper Diep te verbeteren (het water werd te weinig in het bed van de beek c q de rivier gehouden, zodat
het zich te breed verspreidde en de waterwegen te ondiep en moeilijk te vinden waren)

Een niet gering aantal verbeteringsvoorstellen het de commissie terzijde Daartoe behoorden allereerst suggesties die betrekking hadden op de stedelijke rege
ring en huishouding, een eerlijker verdeling en een snellere doorstroming bij de
vervulling van ambten, het afschaffen van allerlei emolumenten voor bestuurders,
een betere financiële administratie, een rationeler beheer van de stedelijke eigendommen en een eerlijker toedeling van de zitplaatsen in de gebouwen van de
publieke kerk Tot deze categorie behoorden eveneens de al eerder vermelde
verbetering in de wezen- en armenzorg, openheid in de informatievoorziening
aan de burgercommissie over de door haar te behandelen zaken, een serieuzere
taakvervulling door de 'kamer van sestienen' (uit de meente, die de rekeningen
controleerde), het beschermen van minderheden in meente en magistraat, het
afschaffen van obsoleet geworden ambten (die nog wel in het stadrecht stonden
en als extraatje voor regeringsleden gehonoreerd konden worden maar waarvan
de inhoud was vervallen), het stellen van minimumeisen aan de gegoedheid van
gemeensheden en het uitvaardigen van een verbod op het doen van uitkeringen
door een nieuw verkozen gemeensman bij zijn installatie aan de medegemeensheden van zijn straat

436

Mr. Herman Bosscha (1755-1819), rector van de Latijnse School, dichter, als Patriot sinds 1785 lid
van de (tweede) Burgercommissie, verloor bij de restauratie van 20 september 1787 zijn functie bij
het Deventer onderwijs, daarna hoogleraar Grieks, geschiedenis en welsprekendheid, achtereenvolgens te Harderwijk, Groningen en Amsterdam.
(Silhouet op 'Musa Daventriaca', Deventer, 1786, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek)

Buiten beschouwing bleven ook suggesties ter bevordering van het economische
leven, zoals het afschaffen van de kermissen (ook goed tegen 'bederf der zeden'),
het wegnemen van verschillen in belastingtarieven waardoor bakkers, slagers en
herbergiers in de stad werden benadeeld en die op het platteland bevoordeeld,
het weer invoeren van de jaarlijkse vette-beestenmarkt, het herstellen van de
haven en het weer exploiteren van de stadsticheloven.
Vervolgens liet de commissie bedenkingen liggen op het terrein van de justitie, zoals die tegen 'het aanneemen van kwaade zaaken' door advocaten en procureurs, tegen het door dezen tegelijk bedienen van twee met elkaar strijdende partijen of het wisselen van partij in een conflict, tegen het toepassen van vreemde
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(lees: Romeinsrechtelijke) wetten ten nadele van 'Vaderlandsche wetten' alsook
de wens tot het voltooien van het proces tegen drost Van Heiden Hompesch van
Twente inzake de drostendiensten.
Op het niveau van het gewest ging de burgercommissie niet in op voorstellen
om de bevoorrechte positie van edelen bij de belastingheffing af te schaffen, om
bij het samenstellen van de agenda van de Landdag sneller en flexibeler te werken
en om een ieder de vrijheid te geven om oude leenverhoudingen af te kopen.
Ook negeerde de commissie wensen op het niveau van de Unie: dat niemand
tegelijkertijd een buitenlandse commissie en een stadsambt behoorde te vervullen en dat kinderen van de stadhouder konden trouwen met telgen uit regerende
vorstelijke families zonder hun recht op opvolging in de Republiek te verliezen.
Het pleidooi tot het bestendigen van de bevoorrechte positie van de Nederduitsgereformeerde confessie vond evenmin gehoor; het werd zelfs beantwoord met
een plan tot gelijkstelling van katholieke burgers, dus juist met het tegendeel van
wat was betoogd.
De acties te Deventer stonden niet op zichzelf. In Zwolle kwam de commissie tot de burgerbezwaren in mei 1786 met haar rapport. Dit rapport bevatte het
advies, de stadhouder zijn invloed op de samenstelling van de stedelijke regering
te ontnemen en de meente rechtstreeks door de bevolking te laten kiezen. Toen
schepenen en raad deze voorstellen met een meerderheid van slechts één stem
afwezen, liep de bevolking te hoop om alsnog vrije verkiezingen te eisen - en niet
zonder succes. 78
De oproep om bezwaren in te dienen had duidelijk gemaakt, dat achter de
schijnbare eensgezindheid van de Deventer Patriotten verdeeldheid schuil
ging.Tot dan was de brede gelegenheidscoalitie, die de Patriotten bijeen hield,
intact gebleven. Gevoelens van onvrede over het bestaande regeringsstelsel en de
vage notie van 'herstel en volksinvloed' waren voldoende bindend geweest. Het
expliciteren van bezwaren bracht echter scheuren in de coalitie in beeld.
H e t zou onmogelijk zijn geweest om alle klachten en grieven tegelijkertijd in
behandeling te nemen. De burgercommissie legde haar prioriteit bij het vormgeven van een nieuw bestuurlijk bestel, gecombineerd met het toepassen van
grondrechten. Bekende Patriotse thema's weerklonken in de prioriteiten van de
commissie, zoals het beperken van de uitgedijde invloed van de prins, meer
openheid en openbaarheid in het bestuur gecombineerd met vrijheid van drukpers, verbetering van de positie van de katholieken en die van de kleine steden
met de daaraan verbonden thematiek. Aangenomen mag worden dat de burgercommissie Deventer eerst een regering wilde geven die van het volk afhankelijk
was. Uit dien hoofde zou zo'n nieuwe regering vervolgens stellig gehoor geven
aan alle nog niet gehonoreerde wensen.
77
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Zie § 5 3 4.
Lcttinga, 1984, p. 60 zie verder § 7.6
Rapport van de burgercommissic, 1786 (vgl. SAD concordaat ή januari 1786); Te Brake, 1977,
pp. 145-149, 156, 161, 163-165, 168; idem, 1989, ρ 96; Morssinkhof, 1992, pp. 155-156 Burge
meester dr. S de Schepper ging het rapport in Den Haag met de stadhouder bespreken· zie
->

7.3

'Gecommitteerden' komen met een conceptregeringsreglement

De burgercommissie had haar rapport uitgebracht aan de 'Gecommitteerden uit
Raad en Meente', de paritair samengestelde commissie, waarvan mr. Gerhard
Dumbar secretaris was. Beide gremia bleken elkaar uitstekend aan te voelen en
laatstgenoemde incorporeerde de rapportage van eerstgenoemde zonder zichtbare problemen in haar tweede rapport en het daarbij gevoegde ontwerp-regeringsreglement. Dat de leden van elk van de twee commissies uitgesproken Patriots
gezind waren zal daaraan niet vreemd zijn geweest.
Ook de 'Gecommitteerden' waren overtuigd van de noodzaak om voorrang
te geven aan de opbouw van een nieuwe bestuurlijke organisatie. Daartoe hadden
zij hard gewerkt: twee maal per week een substantiële vergadering (maandag van
lo.oo tot 13.00 en donderdag van 17.00 tot 21.00 uur) met het nodige lees- en
schrijfwerk tussendoor. Hun aandacht hadden zij gericht op
Vodamge grondwetten, het ZIJ uit de vergetelms terug te roepen, het zi) van nieuws
voor te staan, als naar hun oordeel, zoude kunnen strekken om de regenngswijze van
deze stad op eenen goeden en onder den Godelijken zegen bestendigen, voet te brengen'.

Kortom: zij streefden naar en spraken expliciet over 'Grondwettige Herstelling',
een begrip dat Patriotten ook elders in de Republiek propageerden en dat zijn
naam heeft gegeven aan een vermaard werk uit hun kring. Uiteraard moesten
allen die bij herziening van de constitutie betrokken waren goed op de hoogte
zijn van het geldende stadrecht van 1642 en de bepalingen die daaraan waren toegevoegd en daarin waren gewijzigd. T o t hun beschikking stond daartoe een
handschrift met de 33 wijzigingen en aanvullingen die het stadrecht in de periode
1644-1784 waren aangebracht. 80
De 'Gecommitteerden' zochten een 'volksregering bij representatie', waarbij
de leiding in handen was van door de burgers gekozen bestuurders Het idee van
een 'volstrekte volksregering' in de zin van directe democratie wezen zij af: dat
zou naar hun oordeel gelijk staan aan anarchie. Hun ideeën legden de heren neer
in een 'Concept-Reglement op de Regeringe van de Stad Deventer', dat zij bij
hun (tweede) rapport overlegden. H e t concept verscheen in augustus 1786.iil
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brief van mr L.G. Rouse aan Willem V, 4 maart 1786, in. KHA A 31-222 II Rouse meldde
de prins in zijn brief dat de zaken te Deventer er (voor de stadhouder) zeer kwalijk voor
stonden.
Zie voor het begrip 'Grondwettige Herstelling' en de geli]knamige publicatie § 4 4 Zie
voorts: Amphatien en Alteratien van de Rechten ende Gewoonten der Stad Deventer, in
SAD Rep I, nr. 3, vgl. concordaat 14 januari 1782.
Het concept-(regerings)(reglement) is m twee edities gepubliceerd de eerst in augustus 1786
als onderdeel van het 'Tweede Rapport' over de verbetering van de stedelijke regenngswijze,
(Deventer, Gerrit Brouwer, 1786), de tweede op 10 februari 1787 met een 'Publicatie' door de
magistraat (Deventer, zonder vermelding van een drukker, 1787). Schepenen en raad en de
meente stelden de eerste editie vast bij concordaat van 1 september 1786 en signaleerden
daarbij tevens enkele drukfouten in de artikelen CHI en CLXXI De beide edities vertonen
onderling enkele verschillen, hoofdzakelijk van redactionele aard. In het navolgende komt
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Meer dan andere uitingen van deze commissie betekende het ontwerp-reglement
een inbreuk op de bestaande orde. Vooral in het geven van grotere invloed aan
de bevolking toonden de Patriotten zich radicaal.
In hun aanbiedingsbrief deden de 'Gecommitteerden' ook een voorstel voor
de procedure die de regering bij de behandeling van het concept-regeringsregle
ment kon volgen. In dat voorstel zouden schepenen en raad en de gezworen ge
meente eerst ieder afzonderlijk het concept bestuderen en elkaar hun bevindin
gen toezenden. Vervolgens zouden zij het stuk aan de prins sturen met verzoek
om commentaar en aansluitend eikaars opmerkingen en die van de stadhouder
gezamenlijk bespreken. Een bijgesteld concept zou vervolgens aan de burgerij
worden voorgelegd 'ten einde daar over het goedvinden van dezelve te vernemen;
op dat, dit verkregen zynde, hetzelve Reglement zoude kunnen worden gearres
teerd, om tot een steedsduurend rigtsnoer te verstrekken (...)'.
Hierna gaven de 'Gecommitteerden' een verslag van de 'algemeene grondre
gels of maximes' die ze hadden gevolgd. H u n eerste uitgangspunt was de vol
strekt onafhankelijke positie van de stad geweest op het gebied van 'derzelver
inwendig bestier', zoals 'uit de aloude Privilegien gesproten en by de Unie van
Utrecht

bevestigd en geguarandeerd'. Vanwege deze onafhankelijkheid hadden

de 'Gecommitteerden' het niet nodig geoordeeld een nauwkeurig onderzoek in
te stellen naar de historische ontwikkeling van het bestuur. Zij hadden zich ge
concentreerd op hetgeen de stad in de actuele situatie nodig had, zonder het
bondgenootschap tekort te doen. Verouderde elementen die niet meer bij de tijd
waren moesten plaats maken voor zinvolle vernieuwingen. Tegelijkertijd echter
waren de ' G e c o m m i t t e e r d e n ' niet onnodig afgeweken van 'de oude Constitutie
van Regeringe'. Zij waren immers niet uit op 'eene geheel nieuwe Republiek',

vooral hfdst I 'Regten en verphgtingen der Burgen)' aan de orde. Daarbij wordt verwezen
naar de tekst in de tweede editie van het concept in bi]lage 6 Waar nodig worden verschil
len tussen de beide edities direct hierna c q in de noten bij bijlage 6 aangegeven. Bij verge
lijking van hfdst. I m beide blijkt het volgende (waarbij de oorspronkelijke Romeinse cijfers
door Arabische zijn vervangen). De artikelen ι t/m 12 zijn gclijKluidend. In de eerste editie
vormt art. 13 een overgangsbepaling ten faveure van zittende meenslieden die in de tweede is
verdwenen. Art. 14 (1786) en 13 (1787) zijn identiek dat geldt weliswaar grotendeels ook voor
15, resp 14, maar bij artikel 14 (1787) is de tekst afgedrukt van het concordaat van 18 januari
1787, waarin werd uitgesproken, dat katholieken met tot het lidmaatschap van de gilden of
tot het uitvoeren van voor de gilden gereserveerd werk zullen worden toegelaten behoudens
uitdrukkelijke toestemming van het gilde dat het aanging zelf. Vervolgens zijn art 16, resp
15 weer identiek, is 17 (1786) verkort omgezet in 16 (1787) en is 18 (1786) met uitbreiding van
de tekst omgezet in 17 (1787). Zie over de begrippen 'volksregcring bij representatie' en 'vol
strekte volksregering': Te Brake, 1989, p. 96 Het concept werd aangemerkt als voorbeeld
voor het regelen van een stadsregering en van een stedelijke bestuursorganisatie in- 'De Post
van den Neder-Rhijn', dl 3, pp. 1145-Π47, de Deventer voorstellen als voorbeeld voor andere
steden in- ibidem, dl. 3, pp 1160-1164. Vgl Theeuwcn, 2002, p. 448.
82

83

440

Zie voor het procedurevoorstel- SAD concordaat 1 september 1786 Staande de vergadering
van de meente over deze zaak kwamen de burgemcestcren binnen om melding te maken van
de zojuist ingekomen berichten over de aanval van troepen van de prins op Hattem en Elburg, liet rapport kwam nader aan de orde in de vergaderingen die leidde tot de concorda
ten van 16 oktober en 6 november 1786. Op laatstgenoemoe datum gaven zowel de magi
straat als de meente ook eigen punten ter bespreking, zoals hierboven bedoeld ('elkaar hun
bevindingen zenden1) Zie voorts: Tweede rapport, 1786, pp VI-II.
Overijssel had zich overigens nooit uitdrukkelijk bij de Unie aangesloten en deze slechts
stilzwijgend erkend zie hfdst. 1 en § 2.1.

maar op het zuiveren van het bestaande bestel van misbruiken. 'Den twyffelagtigen uitslag van al te groote veranderingen' wilden de heren ontlopen. Daarom
handhaafden zij ook veel van de door tradities geheiligde instituties, gewoonten
en ceremonies, waaraan de regering gehecht was. Zij stelden zich voor, deze te
integreren in hun nieuwe politieke systeem. Daar waar het reglement geen uitkomst zou bieden zou bovendien het stadrecht van 1642 aanvullend van toepassing blijven.
Een tussenweg zoekende tussen 'eene zuivere volksregeringe en eene aristocratie' lonkte voor de heren in de stad aan de IJssel een groots voorbeeld:
'eene regering (. ) die ons wordt aangeprezen door het voorbeeld van alle de thans, in
navolging van onzen staat, vereenigde Noord-Amencaansche Provinciën'

Na opmerkingen over het tegengaan van dubbele uitkeringen aan magistraatsleden die tevens hopman van de stedelijke burgerwacht werden en over de aanstelling van weidegraven, eindigden de 'Gecommitteerden' met een hartenkreet die
zij hadden overgenomen uit een Zwols rapport over bezwaren uit de burgerij:
bepalingen over het stadsbestuur mochten niet in een provinciaal regeringsreglement worden opgenomen zodat de stedelijke regering haar autonomie veilig
kon stellen. 84
Lange tijd hebben (rechts)historici gemeend, dat daadwerkelijke volksinvloed (of wat daarvoor werd aangezien) uitsluitend kon worden ingevoerd op het
niveau van de nationale staat. Evenals de ontwerpers van een constitutie voor de
afzonderlijke Amerikaanse staten waren die te Deventer echter gericht op het veel beperktere -gebied waarvoor zij verantwoordelijkheid droegen. H e t was
voor dit territorium, dat zij politieke en staatkundige vernieuwingen nastreefden,
daarbij aansluiting zoekend bij het bestaande bestel. Ook zonder natiestaat
zochten en vonden zij een kader voor constitutionele vernieuwing. 85 Dat kader,
dat werd begrensd door de stadsvrijheid, stond juist in deze tijd onder stevige
druk. Elk jaar leverde de behandeling van de Petrikeur door de prins spannende
momenten op en bovendien waren de gevolgen van de inval van Prinsgezinde
troepen op de Noordoost-Veluwe tot binnen Deventer merkbaar.
In het (behoudens de kleine steden aan de Noordrand) Orangistisch gezinde
Veluwse kwartier, dat dankzij de buitenplaatsen Het Loo en De Hof te Dieren
zo met de stadhouderlijke familie verbonden was, stonden de Deventenaren niet
X4

Tweede rapport, 1786, pp. VIII-X. Opvallend is dat de in Deventer ontwikkelde voorstellen, althans op papier, er uitgesproken radicaal uitzagen en dat zij bovendien een verbinding
wisten te leggen tussen de theorie van de volkssoevereiniteit en de praktijk van een (concept)-regeringsreglement. Daarmee logenstraften deze voorstellen de stelling, dat de Patriotten tot een dergelijke verbinding met in staat zouden zijn geweest: 'that the Patriots did
not proceed from the act reconstituting government by means of constitutional documents'.
Zie· Te Brake, 1989, p. n o , nt 26, resp. Palmer, 1959 I, pp. 365-366. Eenzelfde voorstelling
van zaken in: Leeb, 1973. 'that the Patriots did not become 'truly' revolutionary until after
the defeat of 1787', aangehaald bij Te Brake t.a.p. Vgl. voorts: 'De Post van den NcdcrRhijn', 495 (31- sic - september 1786), pp. 255-256 ('Aan de Burgerij van Deventer'); Theeuwen, 2002, p. 445.
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Te Brake, 1977, ρ 153, idem, 1989, Ρ· 9**; vgl. ook Wood, 1969.
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gunstig bekend. T e n minste tweemaal leidde dat tot confrontaties. Het eerste
incident vond plaats op 27 augustus 1784. De student Anton Adriaan van der
Marck, die een jaar tevoren als oudste zoon van zijn hooggeleerde vader te De
venter was komen wonen, maakte op die dag een uitstapje naar het prinselijk
buitenverblijf H e t Loo. H e t gezelschap waarvan hij deel uitmaakte bestond uit
het gezin van de gemeensman Georg en Beatrix van Hemert-Lemker, twee
meisjes Jordens en Antons jongste zusje: een keurig groepje toeristen derhalve.
H e t dienstmeisje van de rentmeester leidde de gasten rond. H e t bezoek verliep
plezierig, totdat het zoontje van Van Hemert zich liet ontvallen, uit Deventer te
komen. Over wat toen gebeurde bestaan verschillende lezingen. 'De meid' zou
tekeer zijn gegaan en 'Patriotten!' hebben geroepen, volgens andere berichten
zou de jongeheer Van der Marck onaardige opmerkingen over de stadhouder
hebben gemaakt en zouden onbekenden in de paleistuin met stenen en grind
naar de bezoekers hebben gegooid. In elk geval ontstond een rel, waarvan het
verloop uiteraard verschillend werd beoordeeld. De kranten publiceerden sterke
verhalen en de combinatie van de begrippen 'Deventer' en 'Patriotten' leverde in
elk geval rumoer op (al deden op H e t Loo gestationeerde hofdignitarissen pro
bleemloos inkopen bij als Patriots bekend staande kooplieden).
Een tweede incident volgde op 1 november 1786 toen enkele Deventenaren
zich met de geregelde postwagenverbinding naar Harderwijk wilden begeven. De
route voerde via Apeldoorn en H e t Loo. Daar wisten de inwoners wel raad met
een koets uit het rebelse Deventer, die ongetwijfeld bol van de Patriotten zou
moeten staan. Een emotionele confrontatie volgde, waarbij 'verregaand molest is
gepleegd', met name aan J a n Bronsraad. Van veiligheid en vrije doorgang was
geen sprake meer en weldra kwam geen reiswagen uit Deventer meer Apeldoorn
en H e t Loo voorbij. W o e d e n d e Deventenaren eisten de tussenkomst van Rid
derschap en Steden van Overijssel, van de Staten van Holland en die van Gelder
land, alsmede van de regering van Harderwijk. Al deze colleges zouden maatre
gelen door Willem V moeten afdwingen. De Deventer magistraat liet de zaak
echter een poosje afkoelen en kon na een half jaartje gerust zeggen, dat het inci
dent voor een formeel protest inmiddels te lang geleden was. De heren zouden
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UB Leiden, BPL, nr. 1157 I; Echt verhaal van hetgeen aan A.A. van der Marck op liet Loo
( .), 1784. Anton Adriaan van der Marck (1761-1831) zou te Franeker in de juridische faculteit
promoveren (1785) en uiteindelijk vice-president van de rechthank in eerste aanleg te Am
sterdam worden Zie: Lindehoom, 1947, pp 174-175 Zijn vader had hem aanvankelijk als op
volger aan het Deventer Athenaeum op het oog gehad. 71e § 6 1 Beatrix Henrietta Antonia
Lemker was een dochter en een zuster van twee notoire Patriotten van Johan Casper en van
mr. Willem Gijsbrecht Lemker. Beiden waren gemeensman, resp van de Noordenbergstraat en de Engestraat, beiden commies van 's Lands Magazijn (het Arsenaal). Vader was
bovendien rentmeester van de geseculariseerde geestelijke goederen. ZIJ woonde met haar
gezin blijkens de renuntiaticrcgisters op de Brink tussen de Maanstccg en de Menstraat,
waar nu op nr. 25 een later pana staat, bewoond door dr Μ Β Ρ Wolfsen. Over de hofdigni
tarissen- Morssinkhof, 1992, p. 157
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Hoezeer de actuele politiek ook de stadhouderlijke residentie had bereikt, bleek uit de
teksten die waren aangebracht op de schuttingen rond de tuinen van I Iet Loo Aan de bui
tenzijde stond. 'Alle Patriotten naar den donder' en aan de binnenzijde 'Oranje is on/Heer,
en wy zyn Onderzaten' De Duivel haal ze weg, al die Oranje haten', zie 'De Politieke Kruyer', dl 4, 189, p. 485, resp dl. 7, 322, p. 128.
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'een gepaste gelegenheid' afwachten en die gelegenheid deed zich vervolgens naar
hun oordeel nooit meer voor. Patriot zijn was mooi, maar via vele hooggezeten
colleges druk op de prins uitoefenen vanwege een relletje rond een paar Deventenaren in een koets was toch iets anders.
De operaties van de stadhouderlijke troepen op de Noordoost-Veluwe zetten Orangistisch gezinden te Deventer extra aan, zich te roeren. De presentatie
van het concept-reglement van de 'Gecommitteerden' bood daartoe een goede
aanleiding. De magistraat reageerde daarop met een verscherpt regiem ter handhaving van de openbare orde en rust. Een provocerend optreden door de stedelijke burgerwacht zou de orde kunnen verstoren. Daarom mocht de wacht wel,
met permissie van de hopman, over internorganisatorische zaken confereren,
maar niet zonder toestemming van de magistraat over andere (bijvoorbeeld politieke) zaken in vergadering bijeenkomen. Ook was het verboden op straat te
razen en te tieren, 'Oranje boven, de Patriotten onder' of 'Vivat Oranje' te roepen, dan wel leuzen en andere tekenen van partijschap te dragen. Militairen in
het Staatse leger, maar ook leden van het vrijkorps, vielen niet onder dit verbod. Minder bedreigend was een debat over constitutionele vernieuwing in de
besloten kring van de aanzienlijke heren in eigen stad. Dat debat zou voorlopig
alle aandacht vragen.
H e t concept-regeringsreglement besloeg 52 pagina's en was verdeeld in 284
(Romeins genummerde) artikelen en zes (ongenummerde) hoofdstukken, te
weten:
(1) (I) Regten en verpligtingen der Burgery (18 artikelen, I-XVIII, 1-18)
(2) (II) Van de Keur van Schepenen en Raden (74 artikelen, X I X - X C I I , 19-92)
(3) (III) Van de Keur der Gezworen Gemeensheden ( 72 artikelen, X C I I I CLXIV, 93-164)
(4) (IV) Over het gezag van Raad en Gemeente te zamen en van de Magistraat
in 't byzonder (65 artikelen, CLXV-CCXXIX, 165-229)
(5) (V) Andere regten omtrent [de] Stads Regering (48 artikelen, C C X X X CCLXXVII, 230-277)
(6) (VI) Herziening van dit Reglement (7 artikelen, C C L X X V I I I - C C L X X X I V ,
278-284).'"
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Zie over de geeiste behandeling van klachten: SAD concordaten 6 november 1786 en 8 februari en 3 april 1787 en over het handhaven van de openbare rust: SAD res S&R 10 november 1786.
SAD Rep. I, nr 7, buursprakenboek, publicatie van 27 juni 1786. Vgl voor een provinciaal
verbod. Overijsselse Plakkatcnlijst, 1961, p. 114, nr. 712
De tweede editie kende 53 pagina's en 288 artikelen.
Bijlage 6 bevat de integrale tweede en laatste c.q. definitieve versie van het concept-regeringsreglement (10 februari 1787). De Romeinse cijfers zijn daarin omgezet in Arabische, de
hoofdstukken zijn Romeins genummerd, de paragrafen Arabisch. In het navolgende wordt
naar artikelen verwezen met de Romeinse cijfers van de eerste editie van het concept (augustus 1786), gevolgd door de Romeinse van net hoofdstuk en de Arabische van het artikel
van de tweede versie.
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H e t uitgebreidst waren de hoofdstukken 2 tot en met 5 (II t/m V) - (waarbij 2
(II) en 3 (III) bijna een eenheid vormden) - die handelden over de samenstelling,
inrichting en bevoegdheden van de regering. Deze hoofdstukken bevatten veel
fundamentele verbeteringen in de constitutie ten opzichte van de toen bestaande
situatie onder het stadrecht van 1642 en het aanvullende gewoonterecht daaromheen. Toch bleven ze waar mogelijk zo dicht als het kon bij 'de oude Constitutie
van Regeringe', om de woorden van de 'Gecommitteerden' te gebruiken. Echt
revolutionair was alleen hoofdstuk 1 (I), handelend over een tevoren in het stadrecht en elders in Deventer rechtsregels onbekend thema, namelijk de rechten
en verplichtingen van de burgerij.
De achttien 9 artikelen van het eerste hoofdstuk, die hier bijzondere aandacht verdienen, waren goeddeels stellingen, die een nieuw en onafhankelijk Deventer proclameerden. Ze bevatten allerlei 'verlicht' gedachtegoed, waren, op de
wijze van veel constituties uit de i8 dc eeuw, plechtstatig geformuleerd en hun
inhoud vormde de meest controversiële van het concept. De burger, zo poneerden zij, was het middelpunt van het politieke leven. Hij vormde de bron waaruit
alle gezag voortsproot en was aan zijn medeburgers gelijkwaardig. Als hij door
willekeur werd geregeerd, mocht hij in opstand komen. H e t reglement kende
hem het recht toe zich mondeling en schriftelijk uit te spreken. De wil van de
meerderheid zou wet zijn. De burgers zouden voortaan jaarlijks rechtstreeks de
meente kiezen.
Het beoogde nieuwe Deventer sloot zich af voor beïnvloeding van buitenaf.
De pogingen van de stadhouder om het beleid van de stad naar hun hand te zetten, verklaarde het reglement onwettig. Daarom moest het geldende Overijsselse
regeringsreglement van 1675/1747 het ontgelden, zoals ook aangegeven in het rekest van augustus 1785 en in het eerste rapport van de burgercommissie. Tegenover zijn rechten stond voor de burger de plicht om een bijdrage leveren aan de
verdediging van de stad. Het reglement verwees nauwelijks naar rechten uit het
verleden, hetgeen in een tijd waarin historisch bepaalde rechten zo maatgevend
waren voor de stedelijke autonomie een grote vernieuwing betekende. Al te grote ingrepen in de bestaande orde vonden de samenstellers niet noodzakelijk,
maar de plaats van de burger in het staatsbestel verdiende nadere omschrijving.
In het concept-regeringsreglement resoneerden zowel klassieke Patriotse
standpunten als ideeën over constitutionele vernieuwing, die ontleend waren aan
stukken uit Amerika. T o t de eerste behoorden kernpunten uit Van der Capellens 'Aan het Volk', 9 '' zoals de vrijheid van drukpers, het bewapenen van de burgerij en het verbeteren van de rechtspositie van katholieken. Tot de laatste behoorden bepalingen uit de Onafhankelijkheidsverklaring van 4 juli 1776 en meer
in het bijzonder de Pennsylvania Bill of Rights van 28 september van dat jaar.
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In de tweede editie zeventien.
Concept-regeringsreglement, 1786, hfdst 1, Loosjes 13, 1794, pp. 69-77; Te Brake, 1977, pp
149-163; /.andstra, 'De ontwikkeling', p. 14; idem, 1984, pp. 38-41; Morssinkhof, 1992, ρ 156.
/.ie § 5.2 1

?e

VADERLANDSCHE

Xtxv. Devenler, opgetoeppn fut inleevering ïiaeBOFv. r e r Bezwaaren, onOrak het des niet, uit•"• *"" wyzers een Ver)),^, door GecommitteerÎ78A den uit de Burgery, gedaan, die hunne
Bedenkingen, en ook hunne eigene Bezviraaren, 'er by voegden (*) Voor zo
verre die Bszwaaren de Stad betroffen,
Werd 'er een Concept Regeerings Reglement uitgebooren, en in 't licht gebragt.
Groote toejuiching droeg 't zelve weg
by zomm gen , die 'er de Devemerfche
Burgery mede geluk wenschten, niet twyfelende of dit meesterftuk van Staa'knnde» zo als zy het noemden, zou eerlang
door de eenpaarige ftem der Burgerye,
en derzelver Venegonwootdigeren. bektagtigd en dus de Vryheid en Welwaard
dier Stad op onwrikbaare gronden bevestigd worden. Dit oordeelden zy moest
gewis het gevolg zyn van eene Inrigting,
aL· niets dan het algemeene Wclzyn beoogde, die de Regenten alleen aan de
Burgery, welke zy vertegenwoordigen,
Verantwoordelyk maakte ; die den Bürgeren het Regt toekennende om door beicheide Adresfen hunne Bedenkingen aan
hunne Regenten voor te itellen, tevens
sorge droeg, dat die Regenten, in de vryheid hunner Raadpleegingen, door niets
belemmerd wierden.
Eene Inrigting, die de Drukpers van alle banden
ontüaande, aan elk de ruimde gelegenheid
φ '*-n v'iniit (iit ftuïr jehtii ia 4c N,
'Jjari. 17JÌ, fel. 71—pi.

Ntjtrl.

Fragment uit: P. Loosjes Λζη., Vervolg van Wagenaars Vaderlandsche Historie, dl. 13 (1794) p.
70, over het ontwerp-regeringsreglement voor Deventer
(Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek)
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Kenmerkend voor al deze bronnen waren de begrippen volkssoevereiniteit en
grondrechten.9''
Het concept-reglement proclameerde de volkssoevereiniteit door uit te
spreken, dat alle mensen even vrij en onafhankelijk zijn geboren en dat alle overheidsgezag uit de volkswil voortkomt (art. I, I:i).96 Vervolgens stelde het, dat de
regering dient tot de bevordering van het algemeen volkswelzijn (art.II, 1:2). Na
deze bepaling schakelde het concept snel over van het algemene beginsel van
gelijkheid naar het recht op zelfbestuur van de Deventer bevolking.
Hierna volgde de bepaling, dat het overheidsgezag bij de burgerij berust, dat
deze haar eigen regeringsvorm mag kiezen, dat de regering afhankelijk is van het
volk en dat dit laatste zich mag verzetten tegen willekeur door de overheid (art.
III, 1:3, IV, 1:4 e n V, 1:5). Deze artikelen weerspiegelden niet alleen het op dat
moment actuele gevoel van Patriotse opinieleiders, maar ze verbonden hen ook
met de aspiraties van democratische revolutionairen in heel de Noord-Amerikaanse wereld.
95

Zie voor de bi]zondcrc plaats van de staat Pennsylvania in de Amerikaanse constitutionele
geschiedenis. Dumbar II, 1794, p. 7; Wood, 1993, pp. 83-90, 137-138, 332-339, 438- 'the most
radical and most democratic of the Revolutionary constitutions'. In § 6 6 is al weergegeven,
hoc deze constitutie ook een voorbeeld bood voor de in 1787 herziene 'Wetten' van het vnjkorps. Zie over klassieke Patriotse standpunten § 4 4, over volkssoevereiniteit S 3.2 4 (Rousseau), § 3.2.8 (Price) en § 3.2.9 (Priestley), over grondrechten § 3 2 5 (Locke), § 3 2 6 (Blackstone) alsmede § 3 4 en over de invloed van de Amerikaanse constituties op het denken in
de Noordeli]ke Nederlanden & 4.3 3. Die Amerikaanse constituties waren niet alleen bekend
uit de literatuur, maar ook via de edities die John Adams had meegebracht; zie- De Wit,
1974, p. 157. Voor belangstellenden in de Republiek was bovendien een lijvige bundel (300
pp.) beschikbaar, de 'Verzameling van stukken, tot de dertien vcreenigde Staaten van
Noord-Amenca betrekkeli)k' (Leiden, Hcrdingh, 1781), waarin onder meer opgenomen de
constitutie van Massachusetts, een brief van Jonathan Trumbull aan J.D. van der Capellcn
en een preek; zie- 'Boekzaal der geleerde waereld', 136 (mei 1782), pp 535-543. De tekst van
de Amerikaanse Onafhankeli]khcidsverkIaring is opgenomen in. Van der Burg, 1995, pp. 3336 (vgl. Dumbar I, 1793, pp 12-14), die van de Pennsylvania Bill of Rights in ibidem, pp. 3841 Vgl. ook The Formation of the Union, 1970, pp. 25-26, Te Brake, 1989, p. 97. In het navolgende worden artikelen van het concept-regeringsreglement vergeleken met ongenummerde artikelen van de Onafhankeli)kheidsverklaring en Arabisch genummerde artikelen
van de Pennsylvania Bill of Rights
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Uit de Declaration of Independence 'We hold these thruths to be self-evident, that all men
are created equal; that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights,
that among these, are life, liberty, and the pursuit of happiness.' Uit de Pennsylvania Bill of
Rights. 'Whereas all government ought to be institatecl and supported for the security and
protection of the community as such, and to enable the individuals who compose it to en]oy
their natural rights and the other blessings, which the Author of existence has bestowed
upon man, and whenever these great ends of government are not obtained, the people have
a right, by common consent to change it and take such measures, as to them may appear
necessary to promote their safety ana happiness. (...) That all men are born equally free and
independent and have certain natural, inherent and unalienable rights, amongst which arc
the enjoying and defending life and liberty, acquiring, possessing and protecting property
and pursuing and obtaining happiness and safety.'
Uit de Declaration of Independence: 'That, to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that, whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people
to alter or to abolish it, and to institute a new government, laying its foundation on such
principles, and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to effect
their safety and happiness.' Uit de Pennsylvania Bill of Rights· de strekking van het bovenstaande is geïntegreerd in de tekst die is opgenomen in de vorige voetnoot, bij artikel I.
De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring en constituties bezagen deze materie vanuit
hun verzet tegen de Britse regering, verpersoonlijkt in de koning De Declaration of Inde-
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H e t concept vervolgde met de bepaling dat besluiten worden genomen met
meerderheid van stemmen (art. VI, 1:6). Dan kwam een artikel dat een specificatie vormde van de eerdere bepaling dat de burgerij zonder inmenging van buitenaf de stad bestuurde (art. V I I , Ly). 100 Hierna formuleerde het concept de
vrijheid van meningsuiting in het algemeen en die van de drukpers in het bijzonder (art. V I I I , I:8).10' Daarna volgden de petitievrijheid (art. IX, Lç))102 en dat
pendencc begon met een zeer voorzichtige aanloop. 'Prudence, indeed, will dictate that
governments long established, should not be changed for light and transient causes; and, accordingly, all experience hath shown, that mankind are more disposed to suffer, while evils
are sufferable, than te right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed.' Daarna werd de toon feller: 'But, when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism,
it is their right, it is their duty, to throw off such government and to provide new guards for
their future security. Such has been the patient sufferance of these colonies, and such is now
the necessity which constrains them to alter their former systems of government. The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all
having, in direct object, the establishment of an absolute tyranny over these States. To
prove this, let facts be submitttes to a candid world: (...).' Het vervolg was een lange catalogus van misstanden die de kolonisten alle aan de koning verweten gevolgd door een beschrijving van alles wat de Amerikanen hadden gedaan om de Britten te waarschuwen. De
conclusie luidde dat alles tevergeefs was geweest. Afscheiding was daarom onvermijdelijk
geworden 'We, therefore, the representatives of the United States of America, m general
Congress assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our
intentions, do, in the name, and by the authority of the good people of these colonics, solemnly publish and declare, that these united colonies are, and of right ought be, free and independent states: that they are absolved from alle allegiance to the Britisch Crown, and that
all political connection between them and the state of Great Britain is, and ought to be, totally dissolved; and that, as free and independent states, they have full power to levy war,
conclude peace, contract alliances, establish commerce, and to do all other acts and things
which independent states may of right do. And, for the support of this declaration, with a
firm reliance on the protection of Divine Providence, we mutually pledge to each other our
lives, our fortunes, and our sacred honor.' De Pennsylvania Bill of Rights hanteerde een vergelijkbaar inleidend proza van 'We, the representatives of the freemen of Pennsylvania' leidende tot een 'Declaration of the Rights', die vergelijkbaar zijn met de hierboven geciteerde
uit het concept-reglement. Daarna volgden onder meer deze artikelen· '3 That the people of
this State have the sole, exclusive and inherent right of governing and regulating the internal
police of the same 4 That all power being originally inherent in and consequently derived
from the people; therefore all officers of government, whether legislative or executive, arc
their trustees and servants and at all times accountable to them. ;. That government is or
ought to be instituted for the common benefit, protection and security of the people, nation or community; and not for the particular emolument or advantage of any single man,
family or sett of men, who are a part only of that community, and that the community hath
an indubitable, unalienable and indefeasible right to reform, alter or abolish government in
such manner, as shall be by that community judged most conducive to the public weal. 6.
That those, who are employed in the legislative and executive business of the State, may be
restrained from oppression, the people have a right, at such periods as they may think
proper to reduce their public officers to a private station and supply the vacancies by certain
and regular elections.'
99

De Amerikaanse constituties bevatten geen vergelijkbare bepaling. Hoofdelijke stemming
bij meerderheid zou in het regenngsbestcl in de Noordelijke Nederlanden eerst na 1795 gemeengoed worden
100 Dit was de eerste keer dat de tekst van het concept verwees naar historisch bepaalde rechten De Amerikaanse constituties hadden hierin voorzien via de bepalingen die in de noot
bij de artikelen III-V zijn aangehaald
101 In Pennsylvania had men iets minder woorden nodig. '12. That the people have a right to
freedom of speech and of writing and publishing their sentiments; therefore the freedom of
the press ought not to be restrained ' Zie over de vrijheid van drukpers onder de Republiek
Weekhout, 1998, alsmede Kloek en Mijnhardt, 2001, p. 423.
102 In Pennsylvania was de omschrijving hiervan gecombineerd met die van het recht van vereniging en vergadering, met een vorm van enquêterecht en met het recht om volksvcrtegen-»
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wat men tegenwoordig de parlementaire onschendbaarheid van volksvertegen
woordigers zou noemen (art. X, I:io). Vervolgens ging het concept in op een
specifiek probleem van de staatsinrichting van de Republiek: het zitting hebben
van bestuurders voor het leven. Binnen de stad gold dat voor veel gemeenslieden
(die in de praktijk met name hun ambtsperiode onderbraken om schepen of raad
te worden), in het gewest voor bijna alle leden van de ridderschap (art. XII,
I:i2).
H e t concept ging uit van de plicht van iedere burger om, daartoe opge
roepen, wapens te dragen en daarmee te oefenen: de burgerbewapening dus. Li
chaamsgebreken, godsdienstige bezwaren en ouderdom waren uitsluitingsgronden (art. XIV, I:i4, in 1787 1:13).I0S
Niet minder karakteristiek voor de beweging van de grondrechten en de
vernieuwing in de staatkunde was het gelijkstellen van de belijders van alle Chris
telijke gezindten voor het recht. Een anonieme pamflettist noemde een ander
standpunt "t'eenenmaal onbestaanbaar met een echt en onbaatzuchtig Patrio
tisme, gelyk het zelve ook strydt tegen de gronden van een waar en hervormd
Christendom'.
In Deventer was dat evenwel een zeer omstreden punt. H e t
concept ging stilzwijgend voorbij aan hetgeen op dat moment (1786) de stand van
zaken was, namelijk dat de bevoorrechte confessie de koninklijke weg tot het
volwaardig burgerschap bood, dat lutheranen werden geacht aan gereformeerden
te zijn gelijkgesteld, dat doopsgezinden wel burger (en gildenlid) konden worden
maar geen openbaar ambt konden bekleden en dat katholieken en joden van het
burgerschap en alle ambten uitgesloten waren. H e t concept introduceerde de
onderlinge gelijkstelling tussen katholieken en doopsgezinden (en zweeg over
joden). H e t voorstel voor deze bepaling zou van beslissende betekenis worden
voor de verdere ontwikkeling van de politieke verhoudingen in Deventer (art.
XV, I:i5, i n ^7 I : I 1 m e t gewijzigde tekst). 1 0
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woordigers een instructie te geven (zodat deze niet steeds zonder last en ruggespraak zou
den fungeren)- '16 That the people have a right to assemble together, to consult for their
common good, to instruct their representatives and to apply to the legislature for redress of
grievances, by address, petition or remonstrance.'
De Amerikaanse constituties bevatten geen bepaling in deze zin.
Het ging hier om verzet tegen een praktijk uit het verleden, die men in Noord-Amenka niet
gekend had.
Burgerbewapening was in de Verenigde Staten niet alleen een theoretisch thema, maar door
de strijd tegen de Britten ook een praktische noodzaak. In Pennsylvania formuleerden de
'freemen' het aldus: '8. That every member of society hath a right to be protected in the
enjoyment of life, liberty and property, and therefore is bound to contribute his proportion
towards the expence of that protection and yield his personal service when necessary or an
equivalent thereto: but no part of a man's property can be justly taken from him or applied
to public uses without his own consent or that of his legal representatives; nor can any man,
who is conscientiously scrupulous of bearing arms, be justly compelled thereto, if he will pay
such equivalent, nor arc the people bound by any laws, but such as they have in like manner
assented to, for their common good En- 13 That the people have a right to bear arms for
the defence of themselves and the state; and as standing armies in the time of peace are
dangerous to liberty, they ought not to be kept up; and that the military should be kept un
der strict subordination to and governed by the civil power.'
hen Overysselschman, 1787, ρ 4.
'hn zullen henvorders de Roomschgczinden op den zelfden voet als de Mennoniten tot de
verkryging van het Burgerregt toegelaten worden.' Het verzet van de Amerikanen tegen
Groot-Brittannie strekte zich mede uit tot de exclusieve positie van de Anglicaanse kerk

T e n slotte ging het concept in op de positie van de ridderschap in de Overijsselse
regering. Edelen werden geweerd uit de stedelijke regering op dezelfde wijze
waarop burgers buiten de ridderschap werden gehouden. Een overgangsbepaling
verzachtte deze regel voor de weinige riddermatige families die te Deventer wel
eens een schepen of raad leverden (zoals een enkele Sloet, Van H e m e r t of Van
Hoëvell) (art. X V I , I:i6, in 1787 1:15, X V I I , hij,

in 1787 I:i6 met in gekorte

tekst).' 0 8
H e t lijdt geen twijfel dat de Amerikaanse constituties grote invloed konden
uitoefenen op het eerste hoofdstuk van het Deventer concept dankzij de secretaris van de 'Gecommitteerden' tevens stadssecretaris mr. Gerhard Dumbar. Deze
was immers bijzonder geïnteresseerd in de geschiedenis en de actuele ontwikkelingen in de Verenigde Staten en zou daarover later een groot en invloedrijk werk
publiceren, waarin de constitutie van de jonge Amerikaanse staat uitvoerig aan

De Verenigde Staten vormden een vrijplaats voor belijders van velerlei godsdienstige overtuigingen. Godsdienstvrijheid in de ruimste zin van het woord sprak voor zich De omschrijving in Pennsylvania is dan ook ruimhartig geformuleerd. '2. That all men have a natural and unalienable right to worship Almighty God according to the dictates of their own
consciences and understanding. And that no man ought or of right can be compelled to attend any religious worship or erect or support anyu place of worship or maintain any ministry, contrary to, or against, his own free will ana consent. Nor can any man, who acknowledges the being of a God, be justly deprived or abridged of any civil right as a citizen on account of his religious sentiments or peculiar mode of religious worship. And that no
authority can or ought to be vested in or assumed by any power whatever, that shall in any
case interfere with or in any manner controul the right of conscience in the free exercise of
religious worship.' Vgl. ook: Jansen, 1987A, p. 67.
108 'En nadien het aan den anderen kant ook billyk is dat ieder in zync reeds wettig verkregen
regten worde gemainteneerd zal deze uitsluiting zig niet uitstrekken tot die Riddermatige
personen welken voor de invoering van dit Reglement het Burgcrregt reeds het zy door
koop het zy door geboorte hebben verkregen maar zullen dezelven zo wel als hunne nakomelingen zo lang zy zig in den Burgerstand houden kiesbaar zyn en blyven en alleen hun regt
van kiesbaarheid voor zig en voor nunne nakomelingen verliezen zo ara zy zig in de Ridderschap van deze Provincie zullen hebben begeven XVIII (18, in 1787 I· 17 met uitgebreide
tekst). Doch zo dra zulk een Riddcrmatig persoon zig in de Ridderschap van deze Provincie
begeeft en dus den Burgerstand verlaat zal hy voor zig en ook voor alle zyne descendenten
die na zyne admissie in de Ridderschap uit hem zullen geboren worden het regt van kiesbaarheid verliezen voorbehoudens egter alle de overige regten aan het Burgerschap vcrknogt.' Zie voorts § 2 3.3 en over edelen in stadsregeringen in het algemeen: Streng, 2000, ρ
70 In Gelderland hadden edelen veelvuldig zitting in stedelijke regeringen, zie. Franken,
2002, ρ 302 De Amerikanen streefden naar een maatschappij zonder standen en kenden
geen riddcrmatigen. In Pennsylvania legden zij het actief en passief kiesrecht als volgt vast
7. That all elections ought to be free; and that all free men, having a sufficient evident
common interest with and attachment to the community, have a right to elect officers or be
elected into office.' Interessant is het te zien, dat sommige bepalingen uit de Pennsylvania
Bill of Rights met in het Deventer concept terugkeerden Voor een deel is dat begrijpelijk,
bijvoorbeeld wanneer het gaat om juryrechtspraak die in de Nederlanden onbekend was of
om het recht te verhuizen naar andere staten, hetgeen in de Nederlanden voor zich sprak
Voor een deel is echter geen verklaring te geven, want ook te Deventer was het passend ge
weest een recht te formuleren van de burgers op een eerlijk proces en op de onschendbaar
heid van de woning Boeiend is ook de bepaling over de aanwijzing en taakvervulling van
overheidsdienaren: '14. That a frequent recurrence to fundamental principles and a firm ad
herence to justice, moderation, temperance, industry and frugality are absolutely necessary
to preserve the blessings of liberty and keep a government free Tnc people ought therefore
to pay particular attention to these points in the choice of officers and representatives and
have a right to exact a due and constant regard to them from their legislators and magis
trates, in the making and executing such laws as are necessary for the good government of
the state.'
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de orde kwam. Niet voor niets hadden de 'Gecommitteerden' in hun (Tweede)
rapport dat aan het concept-regeringsreglement voorafging al de lof van de Verenigde Staten gezongen. Mogelijk was Dumbar al bezig, materiaal voor zijn
boek te verzamelen, waarschijnlijk met behulp van geestverwanten. In ieder geval
moet hij hebben beschikt over de tekst van de eerder genoemde Pennsylvania
Constitution en werkte hij samen, zoals nader zal worden aangetoond, met zijn
collega-secretaris mr. Adolph Hendrik Cramer en met prof. F.A. van der Marck.
Het handhaven van veel van het bestaande stadrecht kwam naar voren in de
bepalingen over de samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de stadsregering. Zo bleef sprake van een magistraat, bestaande uit twaalf schepenen en vier
raden. De gezworen gemeente bleef bevoegd, hen te kiezen; wie bij het in werking treden van het reglement al meensman was, kon levenslang blijven zitten;
hun hierna nieuw te kiezen collega's zouden afzetbaar zijn. T o t het moment dat
twee-derde van de leden van de meente de niet-permanente status bezat, zou de
burgercommissie als spreekbuis van de ingezetenen mogen blijven bestaan.
Daarna zou zij worden ontbonden. Deze regeling beschermde de zittende
meenslieden. In plaats van stemmen per straat kwam echter hoofdelijke stemming (art. X I X , II: 18). De gemeenslieden en alle stemgerechtigde burgers
(waarover later meer) kwamen in beginsel voor verkiezing tot schepen of raad in
aanmerking (art. XX, II: 19; in 1787 werden niet-meenteleden uitgesloten). Op
deze ruim geformuleerde omschrijving van het passief kiesrecht golden de volgende nadere beperkingen: verkiesbaar waren slechts belijdende leden van de
Nederduits-gereformeerde Kerk (art. XXI, in 1787 vervallen), wettig geborenen
die zes volle jaren burger waren geweest (art. X X I I , in 1787 vervallen), degenen
die zelf of via hun echtgenote binnen Deventer of Overijssel geërfd waren of het
vooruitzicht hadden dat te worden (art. X X I I I , II: 21, in 1787 toegevoegd: ook
anderszins redelijk gegoed),
alsmede degenen die niet 'eens anderen Heeren
gezworen Raad is' (art. XXIV, II: 22, in 1787 uitgebreid met personeel van het
Haagse of andere hoven). Op het stuk van familierelaties werd bepaald, dat vader
en zoon evenmin tegelijkertijd magistraatslid mochten zijn als twee broers (art.
XXV, II: 23, in 1787 toegevoegd: van geheelen of halven bedde). Ook mocht iemand die een schoonvader, schoonzoon of zwager in de magistraat had zitten
niet voor de eerste maal in dat college worden gekozen. Wanneer de aanverwantschap tijdens het lidmaatschap ontstond, mocht dit laatste echter worden
voortgezet (art. XXVI, II: 24, in 1787 werd zwager vervangen door stiefvader ofzoon).
Per saldo was het concept-regeringsreglement slechts een bescheiden voorstel voor politieke verandering. In theorie beoogde het Deventers politieke
structuren volledig overhoop te halen. Het overheidsgezag zou in het vervolg
niet meer zijn gebaseerd op privileges van een beperkte groep, maar op de volks109 Dumbar I, II, III, 1793-1796, nader vermeld in § 6.2.2.
110 Waarbij echter geen minimale omvang van bezit was bepaald, dit in tegenstelling tot de
eisen tot admissie tot de ridderschap.
111 SAD concordaten 1 september en 16 oktober 1786, ibidem, res. S&R 15 september 1786.
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soevereiniteit. In de praktijk echter zou het reglement, wanneer het in werking
zou zijn getreden op korte termijn tot weinig of geen personele veranderingen in
de regering hebben geleid. De feitelijke breuk met de stadhouder zou in de praktijk de invloed van de regerende 'clan' hebben versterkt. Deze laatste zou bij de
uitvoering van zijn functie wel zijn bevrijd van de invloed van de prins en de zijnen, maar daarvoor in de plaats geen nieuwe beperkingen in zijn functioneren
opgelegd krijgen. H e t concept moest daarom wel een controversieel stuk zijn.
De samenstellers hadden het beperkt tot het politiek haalbare. Diegenen voor
wie de vernieuwingen niet ver genoeg gingen, waren even ontevreden als zij die
meenden, dat de voorstellen veel te ver gingen.
Het is met name interessant te zien, op wie de constitutionele vernieuwers
zich eigenlijk richtten. Met hun modieuze term 'het volk' bedoelden zij namelijk
niet iedereen, maar de Deventer burgerij: de groot- en kleinburgers die deze
hoedanigheid hadden verworven door erfenis, koop of schenking. M e t name de
grootburgers telden in de stad mee: als deelgenoten in de stadsweiden, als gerechtigden tot fiscale voordelen en (voor hun kinderen) tot het Weeshuis, als
benoembaar in openbare functies en bovenal als dragers van stedelijke traditie en
trots. W i e gildenhd wilde worden moest burger zijn." Aan de genoemde voorrechten wilden de Patriotten er nog één toevoegen: die van deelname aan het
politieke leven. In de lijn van het vorenstaande kende het concept-reglement
niet aan iedereen dat recht toe. Niet alleen moest men burger zijn, maar de familie van de kandidaat mocht in de afgelopen drie jaren bovendien niet bedeeld
zijn geweest. Voor wat betreft het passief kiesrecht kwamen daar nog welstandseisen voor de burgemeesteren bij. Vooral de ingezetencn-niet-burgers kwamen in
het concept-reglement niet goed tot hun recht. Dat was des te grievender omdat
zij tevoren wel hadden mogen deelnemen aan de petitiebewegingen. Een duidelijk verschil met de oude toestand was wel, dat katholieken en protestantse dissenters voortaan het burgerrecht van de stad zouden kunnen verkrijgen. De
kring van stadsburgers zou derhalve wel een aanmerkelijke verruiming kunnen
ondergaan. Voor deze nieuwelingen bleef het uitgesloten zijn van het lidmaatschap van de gilden echter een belangrijke hinderpaal en beperking.
Hoezeer de Patriotten op het eerste gezicht 'democraten' in de hedendaagse
zin van het woord schijnen en zij geen onderscheid maakten tussen degenen die
wel en degenen die geen lid van een gilde waren, deelname aan het politiek bedrijf bleef ook voor hen toch een voorrecht. De burger maakte deel uit van een
traditionele corporatie, de burgerij, net als het gildenlid." 3 Het uitsluiten van

112 Zie over de burgers van Deventer § 2.3.2.
113 Van een stad als Deventer in de 18de eeuw wordt wel gezegd dat deze een corporatieve samenleving vormde. Hierbij moet met worden gedacht aan de betekenis van een corporatieve
staatsinrichting, zoals die in de 20ste eeuw bestond in b v. het fascistische Italie, maar aan
de stedelijke burgen) als een corporatie waarvan men het lidmaatschap verwierf door geboorte of door toelating (meestal tegen betaling) Een vergelijkbare redenering kan worden
gevolgd waar het gaat om het lidmaatschap van gilden Dit betekende een contrast met het
platteland, waar zeggenschap in de publieke zaak was verbonden met de eigendom van bepaalde onroerende zaken. Zie. De Monté ver Loren, 1942, pp 12-13.
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iedere invloed van de stadhouder op de samenstelling van de regeringscolleges
betekende tegelijkertijd een versterking van het gesloten karakter van het stedelijk kiezerscollectief.
Het mag niet verwonderen dat het concept na zijn publicatie tot de nodige
kritiek leidde. Een anonieme 'Oud-Deventersman' publiceerde in een tijdschrift
enkele beschouwingen. Uit de gezworen gemeente kwam van vier leden kritiek,
zij het in beperkte mate en in opbouwende zin. Hendrik Hagedoorn, gemeensman van de Bergstraat en Georg van Hemert, gemeensman van de Overstraat
stelden voor, van de burgercommissie een permanent orgaan te maken. De taak
daarvan zou zijn, zorg te dragen voor goede relaties en verbindingslijnen tussen
de regering en de bevolking. Wolter Herman van Hoëvell, gemeensman van de
Noordenbergstraat, vond volstrekte volksregering niet zo verwerpelijk als de gecommitteerden deden voorkomen. Zowel Van H e m e r t als hij lanceerden het
voorstel om alle nieuwe regelgeving te onderwerpen aan het oordeel van de gehele burgerij, zodat tevens een soort referendum nodig zou zijn. Mr. Otto Nicolaas Westenenk, gemeensman van de Overstraat en auditeur-militair, bepleitte
een eenvoudiger verkiezingssysteem en een scherpere scheiding van wetgevende,
uitvoerende en rechterlijke macht. Westenenk, Van Hoëvell en Van Hemert
tenslotte stelden allen de mogelijkheid voor om een gemeensman in bepaalde en
nader te omschrijven gevallen tussentijds ontslag te kunnen geven.
Alle aangehaalde gemeenslieden stemden in met volledige persvrijheid en
juichten het voorstel toe om het burgerrecht aan katholieken toe te kennen. Allen wensten bovendien dat de gemeenslieden jaarlijks zouden worden verkozen
en dat alleen zij benoembaar zouden zijn in de magistraat. Zonder deze beperkingen zou het naar hun oordeel (te) moeilijk zijn bekwame mannen, die het vertrouwen van de burgerij genoten, voor het lidmaatschap van de meente aan te
trekken.
H e t commentaar van deze gemeenslieden, dat zij op 6 oktober 1786 aan de
meente presenteerden, was wel fundamenteel, maar tegelijkertijd positief ge114 Zie voor de kritiek van de vier aangehaalde gemeenslieden resp, hun brochures: Hagedoorn,
1786, Van Hemert, 1786, Van Hoévell, 1786 en Westenenk, 1786, de eerste drie met één advies, de laatste met twee adviezen Over de eerste drie verschenen ook publicaties in 'De
Politieke Kruyer', te weten· dl. 8, nr. 395, pp 421-436, een 'Bncv van een Volks-Vricndt uit
Deventer (...)' over het rapport inzake verbetering van de stedelijke regeringswijzc met een
'adviz' van Hagedoorn en Vonsideraticn' van Van Hocvell, dl 8, nr 405, pp 586-592, een zodanige 'Bnev', met beschouwingen van Van Hemert en dl. 8, nr. 412, pp. 693-707, resp nr.
413, pp. 712-721 met een 'Zamenspraak'. Vgl Te Brake, 1989, pp 96-99; Klein, 1995, pp. 273275. In 'De Politieke Kruyer', dl 9, nr 422, pp. 17, 22-32, een 'Bnev van een Oud Devcntersman' over het Reglement, met een vervolg in: ibidem, nr. 423, pp 33-44 Laatstgenoemde gaf
een deels artikelsgewijs commentaar, voorzien van een alternatieve redactie van enkele eedsformulieren en van voorstellen omtrent de gang van zaken bij de verkiezingen van de regeringsleden Deze verkiezingen vormden een ongewone nieuwigheid waarvoor 'Oud Deventersman' een uitvoerige en ingewikkelde, getrapte procedure had uitgewerkt. Hl) wilde 'alle
stemhebbende en stemgerechtigde' burgers op vcrkiezingsdag vóór zes uur 's morgens in de
Grote Kerk bijeenbrengen 'om aldaar te helpen ingevolge het Verkiczings-Reglement te
procedeeren tot nieuwe Destierders' Het stembureau zou assistentie krijgen van enkele jongens uit Weeshuis of het Kinderhuis Van Iloevell kwam in 1787 met een 'Vervolg van consideratien', waarin hij stelling nam tegen iedere uitsluiting van katholieken van het burgerrecht, opmerkingen maakte over de gang van zaken bij wetgeving en enkele redactionele
kanttekeningen plaatste.
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toonzet en gericht op het versterken van de vernieuwingen die het conceptreglement beoogde. Slechts Westenenk ging diep in op de klachten vanuit de
burgerij, maar hij vormde een uitzondering in zijn neiging om eerst de economische en sociale aspecten in het debat te betrekken, alvorens een beslissing over
de constitutionele onderwerpen aan de orde te stellen. Het was bovendien W e s t e n e n k , die zich v e r z e t t e tegen g e h e i m h o u d i n g rond het c o n c e p t regeringsreglement en die openbaarheid van de behandeling ervan bepleitte.
Uiteindelijk zouden enkele van de naar voren gebrachte bezwaren worden
omgezet in ondergeschikte en technische aanpassingen van het concept. Grotendeels werd het op redelijkheid gebaseerde debat in het stadhuis echter overstemd door de veel fellere geluiden van hen die daarbuiten verkeerden en die een
frontale aanval op het concept voorbereidden." 6
De burgercommissie en de 'Gecommitteerden' hadden in hun voorstellen
voor het concept-reglement enkele duidelijke politieke keuzen gemaakt. Zij
hadden prioriteit gegeven aan het vormgeven van een nieuw bestuurlijk bestel.
Dat betekende dat de constitutionele veranderingen voorrang verkregen boven
naar hun oordeel minder belangrijke thema's van politieke en economische aard.
Bovendien formuleerden beide gezelschappen een fundamenteel nieuwe omschrijving van wat lokale politiek was. Uitgaande van de leer van de volkssoevereiniteit stelden zij dat de hoogste politieke macht was gelegen bij de Deventer
burgerij, dat de representatieve democratie de geëigende weg bood om de soevereiniteit van het volk van Deventer vorm te geven en dat ook katholieken en leden van protestantse minderheidsgroeperingen deel behoorden uit te maken van
de stemgerechtigde burgerij. Deze wijze van benaderen sloot erkenning van enige grondrechten in. Zowel de gekozen prioriteit als de herziene definiëring van
de plaatselijke politiek zouden grote weerstanden oproepen.

7.4

D e o p p o s i t i e t e g e n h e t c o n c e p t - r e g e r i n g s r e g l e m e n t krijgt
vorm

In eerste instantie was niet onmiddellijk duidelijk wat de toorn van de oppositie
(om die term maar te gebruiken) had opgewekt. Dat was mede het gevolg van
een verschil in taalgebruik. De Patriotse juristen waren doorkneed in het modieuze jargon dat behoorde tot het streven naar constitutionele vernieuwing, hun
tegenstrevers moesten zich die groepstaal nog eigen maken. Laatstgenoemden
maakten in een petitie aan de burgercommissie melding van artikelen in het concept die strijdig waren met de 'burgerlijke gereformeerde christelijke religie' en

115 SAD concordaat 6 oktober en 6 november 1786. De bi|behorendc 'consideratien' zi|n te
vinden in. SAD Rep I, nr 94, alsmede: SAD Rep. II, nr. 129. Vgl. ook: ibidem, nr. 128, met
tekst van het concordaat Zie voor opmerkingen door mr. G J Dumbar: SAD Rep. I, nr. 93.
116 Te Brake, 1977, pp. 155-156; idem, 1989, ρ 99
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de wetten, privileges en vrijheden van de gilden. H e t 'burgerlijk'
calvinisme en
de gildentradities waren in de visie van de oppositie onaantastbaar. Voorstellen
die daarop inbreuk maakten konden rekenen op verzet. Hier ligt een eerste blijk
van weerzin tegen het concept. De opposanten zouden dit later verhelderen en
8
een specifieke politieke identiteit a a n n e m e n . " De burgercommissie ging stil
zwijgend aan het aan haar gerichte rekest voorbij. Daarop zonden de indieners
op 22 september 1786 het rekest rechtstreeks aan de magistraat en de meente.
Opnieuw was de petitie niet gespecificeerd en opnieuw bleef hij vruchteloos.
In de stad groeide de onrust. Schepenen en raad konden ervan meepraten.
Blijkens hun publicatie van 7 oktober 1786 hadden zij vernomen, hoe sommige
kwaadwilligen hun stadgenoten opzetten tegen de leden van de regering, hoe ze
de besluiten van die regering verdacht maakten en zich verzetten tegen het con
cept-regeringsreglement. De indieners van het rekest van 22 september 1786
hadden de indruk gewekt, dat het ongewijzigd vaststellen van het regeringsre
glement overeenkomstig het concept aanstaande was. De regering zou echter
zeker niet tot vaststelling overgaan alvorens alle burgers 'hoofd voor hoofd' de
gelegenheid zouden hebben gekregen om hun oordeel te geven. Als de 'goede
ingezetenen' al iets te vrezen hadden, waren dat de heimelijke praktijken van
lieden die hen tegen elkaar en tegen hun regering opzetten."
O p het concept verschenen echter niet alleen gematigde en positief getoon
zette commentaren, maar ook een vernietigende reactie onder de titel: 'Advys
van den gemeensman Putman wegens de Regten der Stad Deventer'. Al eerder
had Putman zich over het concept opgewonden. O p 18 augustus 1786 had hij een
exemplaar onder ogen gekregen. Daags daarna schreef hij de stadhouder. Zijn
volle neef, de Patriotse stadssecretaris mr. Adolph Hendrik Cramer, die volgens
Putman zoveel kwaad berokkende en die hij al vier jaar lang niet bij zich thuis
had gezien, had de nodige medewerking aan het opstellen van het concept ver
leend. Prof. F.A. van der Marck had daarbij 'voorlichting' gegeven. Beide heren
waren kort tevoren nog te Utrecht geweest om daar 'de woelerijen te stijven'.
In september schrijvend aan zijn 'Advys' in de rust van zijn buitenhuis te Brum117 In de stukken wordt het woord 'burgerli)k' niet nader toegelicht. Wellicht werd er de religie
mee bedoeld die de Deventer burgers vanouds werden geacht te belijden.
118 UB Leiden, BPL, nr. 1157 I, NNJ, 1786, pp. 869-870. Vgl Jansen, 1987A, ρ 67
119 SAD publicatie van S&R, 7 oktober 1786, het rekest was op 22 september 1786 ingezonden;
NNJ 1786, pp. 1357-1362
120 GA Hasselt, nr 189, Stukken betreffende de Patriottische woelingen, 1784-1788, Advijs van
den gemeensman Putman wegens de regten der Stad Deventer In de noten bij § 7.1 is uit
eengezet dat stukken van Putman te Hasselt zijn achtergebleven na een diner, liet exem
plaar van de stadhouder is aanwezig in: ΚΗΛ A 31-222 VI, tezamen met een brief van 9 no
vember 1786 van Putman aan 'Burger- en Gilde Gecommitteerden' over de interpretatie van
het stadsrecht in de geest van het 'Advijs'
121 Brief van mr E.H. Putman aan Willem V, van 19 augustus 1786, in· KIIA A 31-222 VI II.
Evenals te Deventer was in de stad Utrecht in de Patriottentijd een heftige volksbeweging
losgebarsten Op 2 augustus 1786 was onder leiding van Jacobus Bellamy en Picter P.J Quint
Ondaatje de stedelijke regering drastisch gezuiverd en geheel 'gedemocratiseerd' De
Utrechtse Staten weken vervolgens uit naar Amersfoort Wellicht doelde Putman op deze
episode toen hij over de 'woelerijen' schreef Zie Van Hulzen, 1966, pp 221-223, over Put
man Cramer § 8 1 Vgl voorts: Gosses-Japikse, 1947, pp 700-701.
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men (waar hij veilig was voor agressieve tegenstanders) kwam de auteur, na een
beschouwing over de staatkundige en economische toestand in Deventer, met
voorstellen om daarin verbetering te brengen.
Allereerst pleitte Putman voor het direct ter hand nemen van initiatieven
om de economische situatie van de stad te verbeteren. In tegenstelling tot de
standpunten van de burgercommissie en 'Gecommitteerden' uit magistraat en
meente stelde hij, dat economisch herstel vooraf diende te gaan aan het toekennen van politieke vrijheid aan de burgerij in plaats van omgekeerd. Hi) formuleerde voorstellen voor belastinghervorming en verbetering van de vaarwegen.
Daarnaast bepleitte hij instelling van een groep van deskundigen, zowel uit de
handel als uit de productiebedrijven, die aanbevelingen moesten doen om de bedrijvigheid te stimuleren. H e t scheppen van werkgelegenheid voor de armen
maakte daar deel van uit. Tenslotte zag Putman het als een wezenlijk onderdeel
van economisch herstel dat de voorrechten van de gilden opnieuw zouden worden bevestigd en dat alle gildenbrieven (die waren omgeven met de nodige onduidelijkheid en geheimzinnigheid en die zich bevonden in het niet openbare
stadsarchief in de secreetkamer) zouden worden gedrukt en op stadskosten worden verspreid. "
Afschaffen van het gewestelijke regeringsreglement paste echter niet in zijn
visie. Dit reglement maakte immers, zo stelde hij, deel uit van een onveranderlijke constitutie. Het vormde een 'fundamenteele of grondwet (...) die het staatsbestier aan zekere onwrikbaare vastgestelde rigtsnoeren onveranderlijk verbind'.
Het reglement kon niet worden veranderd, omdat alle betrokkenen het hadden
bezworen. Daar het een verbond vormde tussen provincie, Staten-Generaal en
erfstadhouder kon zelfs laatstgenoemde zich er niet van distantiëren. Putmans
gekunstelde conclusie luidde zelfs, dat de stadhouder, als rechtsopvolger van
Willem I I I , contractbreuk zou plegen wanneer hij zich aan de werking van het
reglement zou onttrekken.
Burgerrechten voor katholieken en menisten waren in Putmans ogen ondenkbaar. H e t toekennen van deze rechten zou immers indruisen tegen de be-

122 Putmans buitenhuis, is nu bekend als 'Spacnsweerd' Het was eigenli|k met van hem, maar
van zijn echtgenote Cathanna Margaretha barones van Lacr Het zcventiende-eeuwse huis,
dat nog steeds bestaat, is gelegen aan de weg van het dorp Brummen naar het veer over de
IJssel naar Bronkhorst. Zie l'utman Cramer, 2001, p. 49 Daarnaast was het echtpaar Putman blijkens de renunciatieboekcn in het bezit van 'een erf en hof over de IJssel' (in De Hoven).
123 Het is frappant dat de kampioen van de Prinsgezinden te Deventer hiermee een pleidooi
hield voor openbaarheid van bestuur, iets dat anderen, bijvoorbeeld Schelhaas, als een specifiek Patnotsc deugd hebben aangemerkt Zie b.v Schelhaas, 1984, p. 10. Het is overigens de
vraag, of Putman zijn voorstel tot openbaarmaking ook gedaan zou hebben als hij burgemeester zou zijn geweest en of hij ook andere politiek gevoelige stedelijke archivalia zou
hebben willen publiceren
124 De gedachte, dat het regeringsrcglement een verbond vormde tussen provincie, Staten-Generaal en stadhouder ging terug op de ontstaansgeschiedenis van het reglement in 1674-1675.
Zoals in § 2 ι is aangegeven, berustte het reglement op een resolutie van de StatenGeneraal, die de stadhouder machtigden, regels te stellen voor de bestuursinrichting van
Overijssel, terwijl de Staten van dat gewest het reglement aanvaardden. Dit geheel van be
sluiten kon Putman als een verbond aanmerken. Zie ook § 7 5.
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langen van de gevestigde (lees: Nederduits-gereformeerde) burgers, van de gilden
en van hun leden. Misschien konden enkele katholieke geslachten die al heel
lang in de stad woonden bij wijze van uitzondering met het burgerrecht worden
begunstigd. Voor wat de menisten betreft viel daar echter in het geheel niet aan
te denken. Die hielden elkaar in economisch opzicht al genoeg de hand boven
het hoofd waardoor ze, tot nadeel van de overige ingezetenen, almaar rijker werden. De doopsgezinden waren zelfs, zo verklaarde Putman, de grootste schuldigen aan het ontstaan en de bloei van de Patriottenbeweging (en geheel ongelijk
had hij daarin niet).
In plaats van het als complex beoordeelde voorstel van het Deventer concept-regeringsreglement bepleitte Putman een zijns inziens eenvoudige en gecombineerde verkiezingsprocedure, waaraan zowel individuen als corporaties
deel zouden nemen. Voor elke vacature in de magistraat en de meente zouden de
gilden twee en de overige burgers één kandidaat mogen aanbevelen (hetgeen een
aardige illustratie bood van de buitenproportioneel geprivilegieerde positie die
de gilden vooral zichzelf toekenden, een claim waarvan zij ook al eerder blijk
hadden gegeven bij hun petities). Uit dit drietal zou de meente een keuze maken
die onderworpen zou zijn aan de goedkeuring door de prins. Vervolgens stelde
Putman een ingewikkelde procedure voor waarin de gilden en de burgerij regeringsleden zouden kunnen afzetten. Tenslotte kwam hij met een nadere verfijning van de samenstelling van de magistraat. Omdat Deventer als soevereine,
vrije stad geheel zelfstandig was in wetgeving, bestuur en rechtspraak, de stad
een grote inbreng had in de gewestelijke regering en voor haar economische
ontwikkeling voornamelijk afhankelijk was van koophandel, moesten in de magistraat altijd ten minste zes (gegradueerde) praktiserende juristen zitting hebben,
alsmede zes costumieren (specialisten in het gewoonterecht) die begrip hadden
van de belangen, de herkomst en de complexiteit van de rechten van de provincie en de stad en tenslotte vier capabele kooplieden.
Het 'Advys' was een weldoordacht stuk, een daarin voorkomende gekunstelde redenering ten spijt. Putman kon er al zijn toorn over de Patriotten in kwijt
en tegelijkertijd zijn nieuwe bondgenoten, de gilden, tegemoet komen in hun
verlangens. Evenals in 1784 bleef hij vasthouden aan zijn zeer persoonlijke interpretatie van zijn rechtshistorisch onderzoek, inhoudende dat aan de gilden 'Oorspronkelijk de inzage in de regeering toekomt'. Na zijn afzetting als burgemeester had hij met deze uitleg een eerste, doch voorbijgaand succes geboekt. In het
najaar van 1786 bereikte hij er meer mee.
Over de uitwerking van het stuk was Putman zeer content. Het veroorzaakte
volgens hem de nodige opwinding. De oud-burgemeester erkende de legitimiteit
van de wens bij de burgers naar verandering. Maar hij schiep daarbij een tegenstelling tussen een deel van de burgers en de Patnotse regeringsleden. Laatstgenoemden, aldus het 'Advys', hadden het vertrouwen van de burgerij beschaamd
en zich door eigenbelang laten leiden. Het 'Advys' nam bovendien de klachten
van de gilden serieus, terwijl de Patriotten daarmee hadden willen wachten tot
het nieuwe reglement van kracht was geworden. Putman schreef voor zijn ver-
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trek naar Brummen de nader te noemen alternatieve burgercommissie ('Gecom
mitteerden en Keurnoten') een uitvoerige brief. Daarin zegde hij de gilden en
deze 'eigen' Orangistische burgercommissie onvoorwaardelijke steun toe en zette
hij de consequenties van zijn standpunt uiteen:
'dit alles wil en zal ik doen, en de burgerij meede handhaaven omtrent haar inzage in de
regeerings vervulling bij wijze van nominatien, dog dat alles geschied in die billijke ver
onderstelling dat gildens en burgenje het bezwooren regeermgsreglcment niet zullen
doen veranderen, wijl Ik andere tegens hun zoude moeten vasthouden, dat het onver
anderlijk is, kunnende hiervan om geen lief en leed afgaan, en agte zclven, dat die ver
andering (. ) tot nadeel der burgerij en gildens in zijne gevolgen zoude strekken'.
Ook buiten Deventer was een kritisch lezer van het concept-reglement te vin
den. Deze gaf zijn commentaar: 'op 't Loo den 8 October 1786'. H e t was de erfstadhouder, aan wie de magistraat per brief van 1 september 1786 het concept
reglement had toegezonden (en die nog kort tevoren ten paleize een delegatie
had ontvangen uit de regeringen van de Overijsselse hoofdsteden, die zich had
den verzet tegen inzet van ter repartitie van Gelderland staande troepen tegen de
opstandige Patriotten te H a t t e m en Elburg). 1 2 6 Hij antwoordde: 'zoo hebben wij
voor ued. niet willen verbergen onze verwonderinge en surprise'. Bij zijn studie
van het concept was hij gestoten op de vreemde vorm 'ten eenenmaal devieerende van die, welke door ued. beroemde voorvaderen zoo wijs en voor zigtig is be
raamd, en als eene vaste en onverbreekelijk wet vast gesteld'. De Deventer bur
gers en ingezetenen hadden, zo schreef de prins, twee eeuwen lang rustig en vredelijk hun privileges genoten. Verbaasd en aangedaan was de stadhouder, dat
hem alle invloed in het beleid en in de bestelling van de regering zouden worden
ontnomen. Die invloed berustte op het provinciaal regeringsreglement dat hij
met zijn eed had bevestigd. Willem V vroeg het concept zodanig aan te passen,
dat daarin de 'stadhouderlijke digniteit' met de daaraan verbonden voorrechten
zouden worden gehandhaafd.' De stadsregering legde de brief uit H e t Loo ter
zijde.
De stadhouder was inmiddels wel geheel op de hoogte van de in zijn visie
penibele politieke situatie te Deventer. Zijn vertrouwensman te Zwolle mr. L.G.
Rouse informeerde hem met brieven. D e zorg voor het handhaven van de be
voegdheden van de prins stond daarin centraal. Zo schreef Rouse op 16 februari
1786 dat de Deventer meente bij de magistraat, nadat een anonieme brief daartoe
125 Brief van mr. E H . Putman aan Willem V, 14 november 1786, bijlage, KIIA Λ 31-222, VI,
Morssinkhof, 1992, pp 160-161.
126 Zie § 4.4.
127 SAD Rep. I, nr, 19 (originele brief) c.q idem. Rep. II, nr. 128, res. 'Pcrpetuele Commissie',
pp 182-185. Schepeneen en raad hadden de stadhouder bij brief van 1 september 1786 een
exemplaar van het concept gezonden (zie; SAD Rep. I, nr. 24e) Onder verwijzing naar het
regenngsrcglement van 1675 c.q. 1747 vroegen zij om commentaar. In het oossier van de
prins is mede het 'Advijs' van mr. E H. Putman opgenomen Zie voor het geheel. KHA A 31222 VI Ook mr. L.G. Rouse hield zich met het concept bezig. Hij maakte gewag van het
toenemend gevaar betreffende 'alles wat in het Vaderland dierbaar en eerwaardig is', aldus
een brief aan Willem V in: KHA A 31-222 II.
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aanleiding had gegeven, had aangedrongen op het weigeren van door de stadhouder gedane benoemingen. Op 28 maart volgde informatie over de Landdag, waar
eveneens was gesproken over het begeven van commissiën. Op 25 september
slaakte de Zwolse burgemeester de verzuchting, dat allen die de constitutie liefhadden, zich moesten inzetten om deze ongewijzigd te handhaven. In de daarna
volgende maanden informeerde Rouse zijn principaal over de verdere behandeling van het concept in Deventer. 'De dagelijks toenemende beswaarende omstandigheden in Overijssel (...) moeten Uwe Hoogheid niet onbekend blijven', zo
vatte de Zwolse burgemeester zijn zorgen samen.
Niet voor niets hadden de Deventer 'Gecommitteerden' gebruik gemaakt
van een rapport uit Zwolle. In die stad, en trouwens ook te Kampen, liepen de
ontwikkelingen ongeveer parallel met die in Deventer. Zo rapporteerde een
commissie uit raad en meente van Zwolle, dat tussen de bestaande situatie en de
gewenste veranderingen in Zwolle en Deventer een grote mate van overeenstemming bestond. De Zwollenaren prezen de Deventer plannen voor het opnemen van grondrechten in het stedelijk regeringsreglement, maar wilden dit
onderdeel voor hun stad toch niet overnemen. Wel kwam te Zwolle, evenals in
Deventer, een uitvoerig concept-regeringsreglement tot stand. " Vergelijkbaar
was de gang van zaken te Kampen. Ook hier dienden 'Gecommitteerden' uit
raad en meente voorstellen in. De meente publiceerde hierover een 'Advis',
waarna enkele leden van de burgercommissie, resp. van de regering, met eigen
c o m m e n t a r e n kwamen. Aansluitend stelde de magistraat een conceptregeringsreglement op, dat vrijwel geheel bestond uit bepalingen inzake de samenstelling en inrichting van de organen van de regering. In tegenstelling tot het
Zwolse reglement zou dat van Kampen (evenals dat van Deventer) nooit meer
dan een concept worden.
Ook op gewestelijk niveau was het streven naar hervorming van de constitutie merkbaar. In het najaar van 1786 stelden vertegenwoordigers van de kleine
steden het versterken van hun positie in de Staten aan de orde en op 17 oktober
van dat jaar confereerden zij te Deventer met een delegatie uit Ridderschap en

128 KHA A 31-222 II, brieven van mr. L G Rouse aan Willem V van resp 16 februari, 28 maart,
25 september, 9 en 26 oktober en 20 november 1786.
129 Zie voor de situatie te Zwolle: GA Zwolle, archief van de stadsregering, nr AAZ 01 00.352,
Register van aantekeningen en bepalingen inzake de door de burgerij gewenste verandering
in het regeringsreglement van 1675 (c.q. 1747), de militaire (unsdictieen de toestand in Ilattem en Elburg over de jaren 1785-1790 (met onder meer een concept-regeringsreglement met
bijbehorende stukken). Zie voorts. Aanmerkingen op het Rapport van de commissie uit
Raad en Meente te Zwolle (Deventer, s.a.), met op p. 65 de opmerking over de overeenkomst tussen de situatie in Zwolle, resp. Deventer. Tc Zwolle verschenen rond de gewenste
herziening van de stedelijke bestuursinrichting vele pamfletten, zie b.v.. Aanmerkingen en
Vragen aan de Burger-commissie, 1786, alsmede Aanspraak aan de Zwolsche Burgerye, 1786
In 1787 verscheen een gedrukt Concept-Reglement van de regering voor de stad Zwolle, uitgebragt door de burger-gecommitteerden Vgl. Streng, 1997, pp. 426-428
130 Bericht van de burger commissie der Stad Kampen (. ), 1786; Rapport over de ingeleverde
provinciale bezwaren (...), 1786; Rapport over de verbetering van de regeermgs-bestelling der
stad Campen, 1786; advis en consideratien van de gezwoorene gemeente der stad Campen
(..), 1787; Concept-reglement op de regeermgs-bestelling der stad Campen, 1787. Zie ook:
Van Dam, 1984B, ρ 84
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Steden. O p 26 oktober 1786 dienden enkele riddermatigen op de Landdag een
voorstel in om het regeringsreglement van 1675 c.q. 1747 drastisch te wijzigen.
Het voorstel kwam overeen met dat (van 15 maart 1786) van de Deventer burgercommissie tot hervorming van de provinciale regering, een plan dat de Deventer
gecommitteerden in de Staten ongewijzigd hadden ingediend. De gezworen ge
meente was wel content met het voorstel van de edelen, maar tekende er fijntjes
bij aan, dat het niets anders was dan de herhaling van een Deventer idee. Door
het ontbreken van medewerking van de kant van Zwolle (waar een meerderheid
van de raad de provinciale constitutie alleen langs wettige weg wilde veranderen)
bleef het reglement echter ongewijzigd gelden. De Zwolse weigering liet tevens
zien, dat de Overijsselse Patriottenbeweging niet langer een in alle opzichten
gesloten front vormde.'
Op 2 november 1786 presenteerden Derk Nijland, een bakker, en Lodewijk
van Weteringen, een slager, zichzelf ten stadhuize als woordvoerders van de 'ge
nerale ouderlieden' van de gilden en daarmee als een soort alternatieve commis
sie uit de burgerij. In die (tevoren in de stad onbekende en nergens reglementair
erkende) hoedanigheid (die de illusie kon oproepen van een soort superbestuur
ders die boven de afzonderlijke gilden stonden) verzochten zij de magistraat, in
te stemmen met nieuwe verkiezingen van 'Representanten van de burgerij'. Ook
dit rekest werd (na een onaangename woordenwisseling) terzijde gelegd en wel
met het argument, dat de bestaande burgercommissie in augustus 1785 legaal was
ingesteld en dat het mandaat van de commissie nimmer was ingetrokken.
Op de dag dat de magistraat de pretenties van de 'generale ouderlieden' van
de hand wees, zetten de officieren van het vrijkorps een tegenaanval in. Zij
schreven magistraat en meente, dat de ondervinding had aangetoond, dat er bin
nen de stad mensen waren die misbruik maakten van de ijver, die anderen voor
hun gildenwetten toonden. Die lieden wilden verbeteringen in de regering te
genhouden en de invloed van de stadhouder handhaven. De officieren bespeur
den zelfs een begin van een oproerige beweging. Zij toonden zich bereid om het
beleid van de zittende regering te verdedigen met goed, bloed en wapenen. De
behandeling van het concept-reglement beschouwden zij als een legitieme zaak,
die bij concordaat was geregeld.

131 Zie over de conferentie met de kleine steden. Van Wulfften Palthc, 1891, pp 66-68 Het
voorstel van de riddermatigen staat in: Rapport over de verbetering van de provinciale regcnngswyzc, 1786 De besluitvorming terzake staat in: RAO res R&S 26 oktober (voorstel) en
28 november (besluit) 1786; SAD concordaat 4 december 1786, waarin sprake was van het
'verdcrveli]ke' regenngsreglemcnt Zie over de situatie te Zwolle. Streng, 1997, pp. 410-426,
m.n. ρ 424 Vgl over het ontbreken van een gesloten front. Te Brake, 1977, p. 68
132 SAD res. S&R, 3 november 1786. 'Dat Schepenen en Raad, met communicatie en volkomen
gocdkeuringe van de Gezworen Gemeente verklaarden, in 't verzoek tot approbatie van
nieuws gekoren Gecommitteerden gedaan te moeten difficultcrcn, en 't zelve overzulks te
wyzen van de hand, met verdere vcrklaringe, dat de Gecommitteerden [bedoeld is de bureercommissie - C H.] by Acte van de maand August. 1785 genomineert zullen blyven er
kennen, ten fine als daar in vermeit, dezelve verder in hunne protectie nemen, en tegens alle
overlast welke aan hun in voorschr. Quaiteit door kwaadwilligen mogte worden aangedaan
beschermen.' Zie over de 'van nieuws gekoren Gecommitteerden'. NNJ, 1786, pp 1629-1633,
tdem, 1787, p. 146.
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De magistraat prees het initiatief van de officieren en zou handelen: 'onder beteugelinge van de snoode Belagers der Vrijheid'. De burgergecommitteerden
mochten rekenen op de bijzondere protectie van schepenen en raad. De meente
sloot zich bij deze formulering van harte aan.

Houten bord van het bakkersgilde (1634, aangevuld 1779) in de hal van het stadhuis.
Op het onderste schildje staat Berend Brilman vermeld als olderman van het gilde.
Hij stond aanvankelijk vooraan als Patriots deelnemer aan de petitiebeweging,
maar werd later vervolgd als Orangistisch medeschuldige aan het incident
bij de üranjesociëteit 'Het Dorstige Hert' op 29 juni 1787.
(Foto Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek)

133 SAD Rep. II, nr. 128, res. gezworen gemeente, 3 november 1786
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Inmiddels verklaarde mr. E.H. Putman, die weer op het punt stond om naar zijn
Brummense buitenhuis afte reizen, per brief van 14 november 1786 nog eens 'onveranderlijk' ten dienste te staan van gilden en burgerij, Openlijk wilde hij daar
desgewenst voor uitkomen en meer dan 'de goede geneegentheid der Gildens en
Burgerij' behoefde zijn beloning met te zijn. Putman drong aan op het tekenen
van het hierna te behandelen rekest 'door alle rotsgezellen' en andere burgers, die
daarvoor in de kerken gelegenheid kregen. Niemand mocht echter worden geforceerd of door beloften van geschenken of traktementen worden overgehaald
om zijn handtekening te zetten. Putman drong er bij zijn geestverwanten op aan,
van al hun bijeenkomsten notulen te houden. Overal mochten ze hem over raadplegen, ook wanneer hij in Brummen vertoefde. Eventuele materiële schade
moest gezamenlijk worden gedragen en Putman verklaarde zich bereid, daarin
zijn aandeel te leveren. Dat alles zegde hij toe in de veronderstelling, dat gilden
en burgerij het gewestelijk regeringsreglement zouden handhaven.
De botsing van meningen van enerzijds de 'generale ouderlieden' en anderzijds de zittende regering en de officieren van het vrijkorps leidde tot de nodige
commotie. Sommige ondertekenaars van het verzoekschrift om nieuwe verkiezingen, met name leden van het vrijkorps, trokken zich uit de oppositiebeweging
terug en lieten hun namen onder de ingediende rekesten verwijderen.
Anderen
daarentegen zetten hun pogingen om gehoord te worden voort en presenteerden
zich bij de burgemeesteren als 'Gecommitteerden en Keurnoten uit de Stads
Gilden en Vaandelen'. Daarmee dienden zij zich aan als vertegenwoordigers van
corporaties die zich konden laten voorstaan op een rechtens erkende status in
het stedelijk recht. Op die manier poogden zij te doen uitkomen, dat zij beschikten over een juridisch betere positie dan de Patriotse burgercommissie, die
slechts op een losse, ad hoc bijeengebrachte achterban kon wijzen. Van een rechtens erkende status was i.e. echter (ondanks het feit dat de gecommitteerden een
beroep deden op gilden en de burgerwacht als achterban), door het ontbreken
van een aanstelling als burgercommissie door de stadsregering, geenszins sprake.
Bovendien hadden de gilden noch de burgerwacht ooit enigerlei taak of bevoegdheid op het gebied van het stadsbestuur gehad. Hun zgn. gecommitteerden
begaven zich dus op een gebied waarop zowel de gilden als de burgerwacht iedere
competentie ontbeerden. De 'Gecommitteerden en Keurnoten' kwamen met het
volgende verzoek:
'U Wel Edele Hoog Agtb gelieven deze nieuwe wettige aangestelde gecommitteerden
uit gilden en vaandelen alnog te erkennen moetende de ondergetekenden voor zig en in

134 Putmans brief is bewaard gebleven in: ΚΙΙΛ A 31-222 VI, tezamen met kopieën van het
nader te noemden rekest e a Vgl voor de situatie te Zwolle: 'Aanspraak aan de Zwolschc
Burgenje nevens twee Concept-Reglementen zoo van de keure en verlating der Gemeenslieden als die der leden van de Magistraat der Stad Zwolle', een stuk dat de burgergecommitteerdcn van die stad op 20 november 1786 'aan hunne Medeburgers' voorlegden Het was
een publicatie die nieuwe pamfletten uitlokte, zoals 'Aanmerkingen en Vragen aan de Burger-commissie' uit 1786 en daarop aansluitende polemische geschriften. Zie verder § 7.5
135 SAD concordaat 21 november 1786.
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hunne qualiteit verklaren, dat zij, bi) ontstentemsse van dit hun onderdanig, maar tevens wettig, verzoek, mits. dezen de oude gecommitteerden [het burgercomité van ι
december 1782] voor finaal ontslagen houden, en alle hunne verdere vcrngtingen in
hoedanigheid van gecommitteerden voor nul en van onwaarde houden, latende deze
alleen voor hunne rekeninge en verantwoordinge als door private personen verngt, daar
de gildens en burgerij in tegendeel standvastig van zins is hare wettige gekozene nieuwe
gecommitteerden als de zulken en in dezen en in andere hunner handelingen ten haren
dienste en nutte in qualiteit voorschr. uitgevoerd, te zullen maintineren en voorstaan'

In dit stuk en volgende petities werden aan de gilden en de 'vaandelen' (van de
stedelijke burgerwacht) meer vermeende historisch bepaalde rechten toegekend
dan deze ooit hadden bezeten. Frappant is bovendien, dat juist de gilden en de
burgerwacht aan de basis hadden gestaan van het aanvankelijke burgercomité.
Een tweede verzoek behelsde het schrappen van de namen van 'uitheemsche
personen, Roomschgezinden en Mennonieten' uit een eerder rekest dat was gericht tegen de 'gilden en burgerij'. Deze laatste zouden nooit erkennen dat genoemde categorieën van personen zich zouden kunnen uitspreken 'tegen hare
oude privilegiën, Stadsboek en Stads Plakkaten en Concordaten'. De rekwestranten claimden dus erkenning als burgercommissie onder gelijktijdig ontslag van
het zittende comité. De burgemeesteren accepteerden de naar hun oordeel aanmatigende wijze van optreden van deze 'ouderlieden' niet, maar zonden het stuk
wel naar gecommitteerden, het gezelschap dat was geformeerd om een herziening van de bestuursorganisatie van de stad voor te bereiden. Gecommitteerden
reageerden daarop met hun 'derde rapport'.
Daarin constateerden zij, dat hun advies was gevraagd over een herhaling van
het eerdere verzoek van Derk Nijland en Lodewijk van Weteringen. De afwijzende beschikking op dat verzoek kon naar hun oordeel gehandhaafd blijven. De
burgercommissie moest immers ongestoord haar werk kunnen voltooien en gecommitteerden als vaste gesprekspartner dienen. De zittende burgercommissie
was daartoe alleszins gekwalificeerd terwijl ten aanzien van de 'pretense nieuwe'
commissieleden twijfels daarover op hun plaats waren, mede omdat zij de belangen van de stadhouder beoogden te dienen. Tenslotte achtten gecommitteerden
de rekwestranten niet representatief voor de burgerij, al beweerden dezen dat
wel te zijn. H e t stuk werd alleen gedragen door de ondertekenaars en door
niemand anders. Bovendien waren de handtekeningen nog 'door zodanige mid-

136 De 'Gecommitteerden' waren benoemd bij concordaat van 21 september 1785 (hiervoor
aangehaald) Tot uitbreiding van hun werkkring tot onderzoek naar 'zekere Addrcssen door
pretense Gecommitteerden uit de Burgen] en zig noemende Keurnotcn aan Schepenen en
Raad geaddresseerd' besloot de regering bi) concordaat van 28 november 1786 Vgl. ook
SAD concordaten 3, 21 en 27 november 1786, waaruit de instemmende reacties van de mecnte blijken. De meente was geïnteresseerd in de wijze waarop de handtekeningen onder het
rekest waren geworven en nodigde 'Gecommitteerden' uit om ook daarover te rapporteren.
Zie voorts het Derde rapport van 'Gecommitteerden' Het rapport ontleent zijn naam aan
het feit dat de samenstellers eerder hadden gerapporteerd over het Deventer conceptrcgeringsreglement en over de voorstellen tot herziening van de gewestelijke bestuursorganisatie. Het derde rapport is niet gedateerd maar gezien de inhoud mag worden aangenomen, dat het cind-1786 of begin-1787 is verschenen.
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delen verkregen' dat alleen dat al tot afwijzing van het verzoekschrift moest leiden. 117
Fel reageerden gecommitteerden op de voorgestelde uitsluiting van religieuze minderheidsgroeperingen. Zij stelden dat de Oranjegezinde rekwestranten:
'misschien gaarne die dagen te zullen zien herleven, waar in onze minder verhgte voorvaderen besloten de godsdienstige vergaderingen zo van mennomten en lutherschen,
als roomschgezinden te weeren, en deze laatsten te dwingen om huune kinderen in onze kerk te laten doopen, zonder dat zi) het nodig agten daarop eenige reflexion te maken, wel overtuigd, dat schepenen en raad of de gezw [oren] gemeente in een land,
welk voor zulk een aanzienlijk gedeelte uit met ons vrijgevogten mennomten, lutheranen en vooral roomschgezinden bestaat, en in een tijd waarin zelfs roomschgezinde
mogendheden zo zeer bedagt zijn om het juk harer protestantsche onderzaten te verIigten, en waar in alle rondsom liggende provinciën en steden zig beijveren om andere
gezindheden te lokken en daar door koophandel, neering en welvaart uit te breiden,
nimmer de hand zullen leenen, om zulke bekrompen en uit eenen gansch niet chnstelijken religie-haat voorkomende projecten te helpen ondersteunen'.

Vervolgens stelden gecommitteerden de burgemeesteren voor, de ingediende
adressen zonder enige nadere besluitvorming terug te geven aan de indieners. De
burgemeesteren moesten dezen wel terechtwijzen over hun hatelijke en dreigende taal en hun destructieve houding, waardoor misbruiken in de regering dreigden te worden bestendigd. Bleef de vraag, of de heren nader onderzoek zouden
instellen naar de wijze waarop handtekeningen onder het rekest waren geworven.
Om het verscherpen van de in de stad bestaande tegenstellingen tegen te gaan,
lieten zij een dergelijk onderzoek achterwege.' 9 Tenslotte wezen gecommitteerden op de tendentieuze redactie van het rekest, waaruit ten onrechte zou kunnen blijken dat het concept-regeringsreglement al een feit zou zijn. Het ging nog
maar om een ontwerp, voor het reageren waarop de burgerij nog alle gelegenheid
zou krijgen.
Inmiddels vond ook op gewestelijk niveau de behandeling van de voorstellen
tot wijziging van de staatsinrichting voortgang. Tijdens de op 6 december 1786 te
Deventer gehouden Landdag kwamen de suggesties, die de Deventer delegatie
op 15 maart van dat jaar aan de orde had gesteld, in bespreking. Ter tafel kwamen
tegelijkertijd opmerkingen van de regeringen van de beide andere hoofdsteden,
van een groep edelen (waaronder de drosten), alsmede een preadvies van een

137 Derde rapport, pp. 6-8 Zie over de eis tot vervanging van de 'Gecommitteerden' de eerder
genoemde'Zamcnspraak'in 'De Politieke Kruyer', dl 8, nr 412, pp. 702-704.
138 Derde rapport, ρ g
139 'dat zy, om alle onaangenaamheden te vermyden en mets te doen welk zoude kunnen strek
ken om voedzel te geven aan de verwydcnng, welke deze zaak tusschen de goede Burgcry,
door de machinatien van kwalyk gezinde personen, veroorzaakt hadde, vermeend hadden
daar mede beter te zullen supersederen; vooral daar zy meenden te mogen besluiten, dat die
verwydcnng thans, door dien velen de zaken beter doorzien, reeds mcrkelyk was gesleten,
en daar niets in dezen tyd meer wenschelyk kan geagt worden, dat de rust en eensgezindheid
onder de goede Burgeren en Ingezetenen te bevorderen, en dus het herstellingswerk met
eenparigheid tot een gewenscht einde te brengen;', citaat uit. Derde rapport, p. 10.
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voorbereidingscommissie ad hoc. De Staten spraken zich met veel omzichtigheid
over de vele te berde gebrachte zaken uit, zonder tot concrete besluiten te komen. Op 13 maart 1787 zou een eventuele herziening van het regeringsreglement
opnieuw in de Landdag aan de orde komen. 140
Eind december 1786 bogen te Deventer zowel de meente als de burgercommissie zich over de stukken van de Orangistische 'generale ouderlieden' c.q. 'Gecommitteerden en Keurnoten' (aanduidingen die overigens ten stadhuize niet
dan met misprijzen werd gebruikt). Zoals te begrijpen valt, was de meente niet
erg voor deze initiatieven geporteerd. De burgercommissie voelde er natuurlijk
niets voor om zich door een nieuw comité te laten vervangen. Tegelijkertijd viel
zij ook de achterliggende bedoelingen van de Ouderlieden' aan. Zij wraakte niet
alleen het streven om katholieke inwoners van de stad burgerrechten te blijven
ontzeggen, maar ook de 'qualiteiten' van de personen, die achter de acties van de
ouderlieden stonden. Sommigen van hen zouden onvoldoende op hun taak zijn
berekend, maar bovenal zouden bepaalde heren in heel Deventer bekend staan
als onversneden Orangisten. Die constatering was niet onterecht. T o t dan had in
de stad geen georganiseerde Oranjepartij bestaan. De Prinsgezinde exburgemeester mr. Everhard Herman Putman was min of meer een eenling geweest. Zoals eerder vermeld, had hij na zijn val (1783) met behulp van rechtshistorisch onderzoek motieven gezocht om de gilden tot zijn partij over te halen. Nu
bracht hij hen echter samen in een plaatselijke Oranjepartij, die de tegenwerking
van het concept-regeringsreglement als eerste doel had. Over dat concept was hij
uiteraard allerminst te spreken. Een 'meesterstuk van cabaale en nepotismus' was
het, een 'familieplan' bovendien, dat de verzwagerde leden van magistraat en
meente bevoordeelde.
Op 2 januari 1787 mengde zich een anonieme pamfletschrijver in het debat.
Als 'Een Overysselschman' publiceerde hij zijn 'Aanmerkingen over het Adres en
de Denkwys' van de gilden. In de vorm van een (lange) brief richtte hij zich tot
de gildenbroeders die de petitie van de Oranjegezinde gecommitteerden aan magistraat en meente hadden ondertekend. De briefschrijver toonde zich bepaald
ontevreden over het ingediende rekest. Hij verweet de ondertekenaars van alles:
dat zij hun bedoelingen niet duidelijk onder woorden hadden gebracht, dat ze
verwarring hadden gesticht door het vermengen van de belangen van de kerk en
van de gilden, dat hun verwijt dat het concept-reglement eigenbelang zou dienen
vooral op henzelf terug zou slaan en dat zij door het op voorhand verwerpen van
het gehele reglement geen recht zouden doen aan de inspraakprocedure die al
was aangeboden. Het scherpst en uitvoerigst ging deze 'Overysselschman' echter
in op de antikatholieke houding van de rekwestranten. H u n houding was, zo
140 RAO Statenarchief, Register der Resoluticn van Ridderschap en Steden, vergadering van 6
december 1786, tevens in druk verschenen ('Extract uit het register der Resoluticn (...)'),
waarbij in bijlage 4 op pp 58-60 de 'Bezwaarcn van Deventer' zijn samengevat Zie inzake de
voortzetting van de behandeling in de Landdag onder 6 8
141 SAD concordaten 28 november en 28 december 1786.
142 Te Brake, 1989, pp. 122-123. Zie voor het aangehaalde citaat ΚΗΛ A 31-222 VI, brief van
E H. Putman aan Willem V.
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stelde hij, inconsequent en onchristelijk, ingegeven door economische en protec
tiomstische motieven en strijdig met de 'Regten en vrijheden, hun (de katholieken) bij de Unie van Utrecht plegtig bevestigd en verzekerd' m
Over de in Deventer geldende wetgeving stelde de pamfletschrijver
'het ware te wenschen, dat de zogenaamde concordaaten tegen de roomschgezinden en
andere niet gereformeerden nooit waren in de wereld gekoomen, of, nu zij 'er zijn in
eeuwige vergetelheid gesteld konden worden Jammer is het, dat gi| door uw onbezonnen tegenstreevcn dit laatste verhindert Dezelve zijn een vlek in het anders in veele
opzichten lofwaardig gedrag uwer voorvaderen Trouwens ze leveren onloochenbare
gedenkstukken hunner verregaande en onchristelykc onverdraagzaamheid op 1 en be
wijze, dat men in Deventer niet alleen de wclverkregene en bij de allerplegtigste ver
bindtemssen bevestigde regten heeft durven met voeten treeden, maar zelfs dat men
daar de allerheiligste, aangeboorene, regten des menschdoms, de regten van vrijheid
des geweetens, die aan geen menschchjk gezach immer kunnen, noch moogen onderworpen worden, heeft veracht en geschonden Hoe ontluisterend is dit voor het oude
Deventer' Alle weidenkenden onder andere natiën hebben het altoos als eene zeer
roemwaardige en teffens allcrkundigste maxime der Ncderlandsche regeering opgegee
ven en het verdraagzaam gedrag van wijze vorsten in onze dagen hangt hier het zegel
aan, dat zij allerlei) gezindheden, welke geene nadecligc grondbeginzelen voor het wel
zijn en de veiligheid des burgerstaats koesteren, toeliet en vrijheid van godsdienst ver
gunde Maar wat zouden zij van uw Deventer gezegd hebben, hadden zij gewceten dat
men daar gansch strijdige maximen volgde'
Vermeerdert gijlieden dan toch den blaam van onverdraagzaamheid, die op Deventer
rust, niet door uw gedrag, maar werkt liever mede ter uitwissching van denzelven Uwc
vaderen leefden in de voonge eeuw in minder opgeklaarde tijden De regten van het
menschdom wierden toen niet zo algemeen ingezien en erkend De met onmaatigcn
drift gevoerd wordende twisten over den godsdienst verblindden toen ook en hetzten
veeier gemoederen aan, dat ze de regten van 't geweeten met naar behooren konden
ovcrweegen Misschien kan deeze opmerking iets toebrengen ter verontschuldiging van
hun Maar wat verontschuldiging is 'er voor uw, die gelukkiger tijden in dat opzicht
beleeft, te vinden, zoo gij die zelfde paden der onverdraagzaamheid bewandelt' Inmid
dels moet het allen, welken de roem van Deventer ter harten gaat, tot genoegen strekken, dat die intolerante resolutien of concordaaten niet met eenpaange toestemmingc
van alle leden van raad en meente genomen zijn Neen' Uit de stukken, ter gelegenheid
van dezelve verhandeld, is kennelijk genoeg, dat de meeste en voornaamc drijvers der
onverdraagzaamheid des tijds in de gezworen gemeente waren, welk collegie in andere
opzichten meermaalen eene pnjswaardige vaderlands en vrijheids liefde deedt schitte
ren, en dat schepenen en raad daar en tegen veel verdraagzaamer zijn geweest, maar
echter wegens de driftige en telkens herhaalde poogingen der gezworen gemeente en
den bijval van zommige hunner raadsleden veeltijds de besluitneemingcn ter onder
drukking van hunne ongereformeerde ingezetenen niet hebben kunnen beletten Hier
op lettende, wordt men geneigd, ja gedrongen, om de toen heerschende onverdraag
zaamc gezinmngcn der gemcentslieden meer toe te schrijven aan ongeoorloofde baat
zucht, dan aan onchnstelijken religie haat, vermits de meeste gemeentsmannen zelve

143 Een Overysselschman, 1787, ρ 32 De verwijzing naar de Unie van Utrecht heeft betrekking
op art XIII met de garantie van de individuele godsdienstvrijheid
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tot de gilden behoorden, en er dus belang in stelden, dat roomsch-catholiiken
144
doopsgezinden uit de gilden geweerd wierden '

en

Het aangehaalde stuk vormt een typerend voorbeeld van pamfletliteratuur in de
hier besproken tijd: polemisch en theatraal. Het was typerend voor de tijd waarin
het verscheen omdat het de onhoudbaarheid van vroegere antikatholieke argumenten in het tijdperk van de 'Verlichting' aantoonde. Tegelijkertijd biedt het
een illustratie van de openheid die was ontstaan. Tien jaar vóór deze publicatie
zou een dergelijke uitgave onmogelijk zijn geweest. De vrijheid van meningsuiting en die van de drukpers in het bijzonder was een belangrijk thema van de jaren tachtig van de 18 c eeuw en deze vrijheid was in de praktijk al in niet geringe
mate tot stand gekomen voordat grondrechtencatalogi werden geschreven.

7.5

De tegenstellingen worden scherper; de gilden gaan van het
Patriotse naar het Prinsgezinde kamp.

Op 12 januari 1787 dienden de nieuwe gecommitteerden van de gilden een rekest
in om alle werkzaamheden ter zake van het ontwerp-regeringsreglement op te
schorten. De gezworen gemeente weigerde echter, de heren als gecommitteerden c.q. als gesprekspartner te erkennen en verbood hen, in het vervolg nog petities namens de burgerij te publiceren.
De gilden en hun gecommitteerden
werden niettemin steeds brutaler en stoorden zich niet aan het gegeven verbod. Dat bracht P. Loosjes Azn. ertoe te schrijven:
'De woelingen der partijschappe /uilen hier, onder eene afzigtige gedaante, te voorschi|n treeden, Deventer, ah een toneel uit verwarring zich aan ons oog opdoen.'

Schepenen en raad kwamen op maandag 15 januari 1787 om 15.00 uur bijeen om
de ontstane situatie te bespreken. Ook nu lag een verzoek van de gecommitteerden van de gilden voor om als enig rechtmatig burgercomité te worden erkend.
De gecommitteerden konden echter geen bevredigend antwoord geven op de
vraag van de magistraat naar hun 'Acte van Qualificatie' (het stuk dat bij de op144 Ibidem, pp. 32-34
145 SAD res gezworen gemeente 12 januari 1787, idem. Rep. II, nr. 128, met een beschrijving,
hoc Derk Nijland c s zich hadden vervoegd bi) mr. Adam Persoon om hem hun rekest aan
te bieden. De meentc machtigde de heren van de Polstraat om in het vervolg dergcli|ke rekesten zonder behandeling in haar vergadering aan de indieners terug te geven Zie voorts:
NNJ 1787, pp 146-147 De gebeurtenissen te Deventer worden uitvoerig besproken in.
Ixiosjes 18,1797, pp. 58-89.
146 Jansen, 1987A, ρ 69 De gecommitteerden waren: Derk Nijland, Albert Kransjus, Jan Jcrommus Horsman, Andnes Schornagel, Albert Kuyt, Hendrik van der Sande, Hendrik ten
Harmsen, Ber. Wentinck, Jan Bnnkgreve, W Scholten, Antony Lentink, Jan Jacobus
Horsman, Jan Vundennk, Adnaan van Dalen, Garrit Hissink, Willem Tyienk, Luckas Gelkenk, H.G. van Keulen, Br. Reuvecamp, Hendrik Raland, Hendrik Middelburg, Nicolaas
Brilman, Gerrit Jan Bulck, J. L Swecpink, Jan Loman, Esse Antony Hissink Zoals te ver
wachten was, bevat deze opsomming geen enkele naam van een regeringsfamilic
147 Loosjes, a.w , ρ jS
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richting van het Patnotse burgercomité op ι december 1782 van zo groot belang
was geweest),
hetgeen niet bevorderlijk was voor het erkennen van hun preten
tie De heren trokken zich daarop met mr Everhard Herman Putman in hun
midden terug in het koffiehuis van de weduwe Hagmans Toen Oranjegezinden
vervolgens rumoer begonnen te maken, zag de magistraat zich genoodzaakt, het
vrijkorps onder de wapenen te roepen. Dit verdeelde zich in twee groepen van
elk meer dan honderd man. De ene groep vertrok onder leiding van mr Augus
tijn Gerhard Besier met een stuk geschut en vergezeld door een stadsbode naar
het gildenhuis (in de Pontsteeg) om daar de (niet bestaande) 'Acte van Quahficatie' op te eisen De andere groep bleef onder commando van Hendrik Budde met
het tweede stuk geschut voor het stadhuis De bode kreeg in het gildenhuis het
gewenste stuk echter niet in handen en de manschappen bleven het pand bewa
ken Ook het stadhuis werd van schildwachten voorzien
Om 17 00 uur deed het bericht de ronde, dat Oranjegezinden de straten be
gonnen op te breken. Vanuit het stadhuis verkende een patrouille uit het vrij
korps onder vaandrig mr Wilhelm Gysbert Lemker de stad, echter zonder on
rust te signaleren O m 18 00 uur beval de regering de vrijkorponsten voor het
gildenhuis zich terug te trekken Deze werden daarbij op stenen onthaald, sloe
gen met hun geweren op de menigte m en verwondden enkele burgers H e t ge
hele korps concentreerde zich vervolgens voor het stadhuis op het Grote Kerk
hof, plaatste de beide 'veldstukken' voor de nabijgelegen Latijnse school (die als
wachthuis fungeerde) en formeerde een beperkte wacht De overige manschap
pen gingen huiswaarts Dat laatste deden ook de leden van de magistraat en de
meente, die de hele dag hadden vergaderd, alsmede de beide 'generale ouderlieden' 's Nachts werden enkele onruststokers vastgezet.
De volgende dag, dinsdag 16 januari 1787, kwamen de leden van de beide re
geringscolleges om 10 00 uur opnieuw bijeen (zoals zij de rest van die week elke
dag zouden doen), en wel om een publicatie tegen oproenge bewegingen uit te
vaardigen De heren hadden vernomen, zo schreven zij, dat sinds enkele dagen
bij de gilden een geschrift ter tekening circuleerde waarin niet alleen bedreigin
gen waren vervat tegen de door een grote meerderheid van de burgerij verkozen
en door de regering erkende burgercommissie, maar ook tegen de regering zelf
Zo werden partijschappen in het leven geroepen die tot oproer konden leiden
De magistraat bleef echter bij haar standpunt, dat de bestaande burgercommissie
een exclusieve plaats innam en dat de nieuwe Prinsgezinde gecommitteerden
niet legaal waren De heren ten stadhuize wisten wel, waar hun tegenstanders op
dat moment te vinden waren Zij verboden andere dan de reguliere gildenvergadermgen en met name ook bijeenkomsten van leden van meer dan een gilde met
externe gasten De burgers werden gewaarschuwd, zich niet te laten bedriegen
door handige lieden die hen een handtekening probeerden te laten zetten onder
een geschrift waarvan zij de inhoud niet eens kenden (hetgeen laat zien dat sche
penen en raad geen hoge dunk hadden van de wijze van actievoeren door de
148 Z i e § 6 4
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Oranjepartij). Niemand behoefde te vrezen voor een onverhoeds invoeren van
het plaatselijke regeringsreglement. Zoals al eerder gepubliceerd, zouden alle
stedelingen daarover tevoren hun oordeel mogen geven. 149 Om 12.00 uur volgde
afkondiging van deze publicatie vanaf de pui van het stadhuis, terwijl vóór het
stadhuis het vrijkorps stond aangetreden.
Inmiddels arresteerden de schout en zijn mannen 'Dikke Trijn', een bekend
Oranjetype. Zij zou de voorgaande middag in haar schort de stenen hebben aangevoerd waarmee de leden van het vrijkorps waren bekogeld. De beschuldigde,
van wie de ware naam Catharina Smits luidde en die gehuwd was met Härmen
Koning, ontkende ten overstaan van de burgemeesteren, maar werd niettemin in
één van de stadspoorten gevangen gezet. 150 O m 14.30 uur werd de vergadering
gesloten. Twaalf heren bleven op het stadhuis achter. Deze vormden een daags
tevoren gevormde commissie uit meente en magistraat. Velen van hen maakten
eveneens deel uit van de 'Gecommitteerden uit Raad en Meente' en/of waren
officier in het vrijkorps.
H e t was deze commissie die zich de 16 c mocht buigen over een (herhaald) verzoek om erkenning van de Prinsgezinde 'ouderlieden'
en om continuering van de uitsluiting van de katholieken van het lidmaatschap
van de gilden.
O p donderdag 18 januari 1787, toen beide regeringscolleges wederom bijeen
waren, wezen zij de gevraagde erkenning af en verklaarden zij bovendien 'geene
Roomschen tegens de zin der Gildens in dezelve te zullen indringen'. Ongetwijfeld had de eerder die weck geformeerde commissie een daartoe strekkend voorstel gedaan.
O p vrijdag 19 januari (zes dagen vóór de Patriotse machtsovername te Zwolle) zonden de Prinsgezinde 'generale ouderlieden', zich ditmaal noemend 'Gecommitteerdens en Keurnoten van Gildens en Burgery' een 'aanzegging' aan het
bestaande burgercomité. Eerstgenoemden verboden laatstgenoemden zich in te
laten met wijziging van het provinciaal en opstellen van een stedelijk regeringsreglement of met zaken die gilden of burgerij aangingen. De 'nieuwe' Prinsgezinde

149 SAD Rep. I, nr. 7 buursprakenboek, publicatie van 16 januari 1787.
150 Op 18 februari 1787 moest Catharina Smits verschijnen voor de Hoge Bank. Uit de behandeling van de zaak bleek, dat de magistraat haar al lange tijd beschouwde als iemand die oproer wilde maken. BIJ het incident op 15 januari had zij met alleen met stenen gesleept, maar
ook een schutter met een stuk ijs bekogeld en door haar schreeuwen de verhitte gemoederen nog verder pogen op te zwepen. Op 19 februari 1787 volgde de veroordeling: zes jaar opsluiting in het Provinciaal Tuchthuis te Zwolle met dwangarbeid om zo zelf m haar levensonderhoud te voorzien· SAD RA, nr 66, Register van criminele sententien 1561-1811, vonnis
19 februari 1787. Na de Orangistischc restauratie verzochten de nieuwe schepenen en raad
bij brief van 2 oktober 1787 de regenten van het Provinciaal Tuchthuis om Catharina vrij te
laten. SAD Rep. I, nr. 24E, Register van brieven, p. 487. Zie voor de restauratie § 7.6.
151 De samenstelling van de op 15 januari 1787 geformeerde commissie was als volgt. Uit de
magistraat: dr. Coenraad Willem Sloet, dr. Gerhard David Jordens, mr Arnold Jacob
Weerts en mr Jan Willem Tichlcr, uit de meente: mr Lambert Bannier, Jacobus Terpstra,
Herman Joan Jordens, Hendrik Budde, mr. Gerhard Jacob Dumbar, mr Gerhard Joan Jacobson, Willem Laurens Storm van 's Gravezande en mr Augustijn Gerhard Besier
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gecommitteerden, die zich deze hoedanigheid nu expressis verbis aanmatigden,
ontzegden de 'oude' zelfs hun bestaansrecht ' "
O p dezelfde 19 januari 1787 presenteerden de 'generale ouderheden' zich aan
de gezworen gemeente Het 'Addres' waarmee zij dat deden, bood een uitvoerig
expose van de standpunten van de indieners, de daaraan ten grondslag liggende
overwegingen en de door hen geformuleerde eisen Het bevatte daarenboven een
tweede en nog belangrijker noviteit De inhoud toonde namelijk aan dat een aantal voormannen uit de meeste gilden (alleen het shjtersgilde bleef de Patnotse
zaak trouw) een ommezwaai had gemaakt van het Patnotse naar het Orangistische kamp Daarmee hadden zij, in hun angst voor concurrerende doopsgezinden
en katholieken, een cruciale omslag bewerkstelligd in de Patnottenbeweging te
Deventer Een nieuw monsterverbond was ontstaan, bestaande uit traditioneel
Prinsgezinde regenten en leden van de gilden, dus een deel van de gezeten burgerij W a t beide groepen verenigde was weerzin tegen het concept-regenngsreglement Daaruit blijkt dat dit concept niet alleen onder de Patriotten de meningsvorming over staatkundige vernieuwing gestimuleerd en geconcretiseerd had,
maar dat het ook de oppositie had verenigd m een gezamenlijk verzet
H e t adres combineerde kritiek op het concept regeringsrcglement met
steun aan de stadhouder en dat alles in een tevoren onbekende toonzetting De
simpele verwijzing naar de 'burgerlijke gereformeerde christelijke religie' had
plaats gemaakt voor een ingewikkeld (en bij de overdracht van de temporahteit
over de Stichtse landsheerhjkheid in 1528 beginnend) rechtshistorisch betoog
over het begrip soevereiniteit en over de bijzondere voorrechten die golden voor
specifieke groepen, met name de gilden Het taalgebruik was ditmaal niet dat
van geschoolde handwerkslieden, maar van een geroutineerd jurist en politicus
die op de hoogte was van rechtshistorische argumenten en van actuele staatkun
dige ontwikkelingen, een ervaren rechtsgeleerde die was doorkneed in het modieuze politieke jargon van zijn tijd Daarmee verraadde zich de auteur van het gehele adres H e t was de man die kans had gezien om in een combinatie van
rechtshistorisch onderzoek en handig politiek manoeuvreren het samengaan tot
stand te brengen tussen de Prinsgezinde leden van het regentenpatriciaat en de
spraakmakende leden van de gilden mr Everhard Herman Putman,
enkele
jaren tevoren als burgemeester ontslagen en nu weer terug in de stedelijke politiek Zijn naam was in het gehele rekest echter niet te vinden het stuk stond op
naam van de gildenleiders Aan deze laatsten had Putman, meer dan in 1784, iets
te bieden De gilden waren teleurgesteld H e t concept-regeringsreglement deed
geen recht aan hun wensen tot versterking van de economie Integendeel hun
leden zouden in deze toch al ongunstige tijden concurrentie ondervinden van

152 SAD res S&R en concordaten 19 t/m 24 januari 1787, NNJ 1787, pp 146-161, 579 582, de
zaak tegen Tnjn Smits is te vinden in SAD RA, nr 60, dl 1, pp 657-659, vgl I ugard, 'De
zingende stad', pp 99, 100
153 'Addres' aan de gezworen gemeente, 1787, UB Leiden, BPI , nr 1157 II, Te Brake, 1977, pp
156 160, idem, 1989, pp 100 105
154 / i e §§ 6 5 en 7 1
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katholieken. En dat terwijl de gilden de harde kern van de Patriotse coalitie hadden gevormd.
H e t adres richtte zich tot de gezworen gemeente als de rechtstreekse vertegenwoordigster van de burgerij en draagster van 'het oppermagtig gezag deezer
Souveraine Stad'. Het vormde een poging om, zoals het stelde, alleszins redelijke
en legitieme verzoeken toe te lichten en te verdedigen, verzoeken die de regering
herhaaldelijk terzijde had gelegd. De adressanten waren in het bijzonder gebelgd
over de rapportage van de zittende burgercommissie, die een aanval had gedaan
op hun persoonlijke kwaliteiten en hun verregaande partijdigheid had gewraakt.
De adressanten voelden zich verplicht te verklaren, dat ze geen wettige en constitutionele middelen onbenut zouden laten om hun 'onvervreemdbare' rechten
en privileges te handhaven. Het verzoekschrift zelf zou, zo stelden zij, een bewijs
vormen van de zuiverheid van hun meningen en de wettigheid van hun verzoeken.
Alvorens hun wensen nader uit te werken, gaven de adressanten (evenals de
samenstellers van het concept-regeringsreglement dat hadden gedaan) een uiteenzetting van een aantal fundamentele beginselen. Op onderdelen herinnerden
deze beginselen aan het concept-regeringsreglement. Essentiële verschillen tussen beide partijen kwamen echter niet minder aan de orde.
Evenals het Patriotse concept-reglement constateerde Putman dat de hoogste macht in de stad Deventer toekwam aan de burgerij. Daartoe hanteerde
Putman zonder voorbehoud het begrip 'soeverein'. Zo conformeerde hij zich aan
de klassieke opvatting, dat de steden, i.e. Deventer, wel deelgenoten waren in de
soevereiniteit van de gewesten, i,c. Overijssel, maar daaraan niet waren onderworpen.
Hij staafde dit standpunt met een verwijzing naar twee concordaten, waarin raad en meente 'erkent hebben het oppermagtig gezag deezer souveraine stad te resideeren in den schoot en boezem der burgerij van de stad Deventer'. T o t zover was er nog niets bijzonders aan de hand. Putman vervolgde
echter met een geheel eigen invulling van het begrip 'burgerij', namelijk: 'dat is in
die van gildens, van stemgeregtigde burgers en ingeseetenen'. Tot dan waren de
begrippen 'burgerij' en 'burgers' in het stedelijk recht identiek. Putman introduceerde, wat dat aangaat, enerzijds een beperking door de toevoeging van 'stemgeregtigde' en anderzijds een uitbreiding door de toevoeging van de 'ingeseetenen'.
Minstens even opvallend was zijn introductie op deze plaats van de gilden, waarvan hij al eerder de zeggenschap in zaken van de stedelijke regering getracht had
aan te tonen.
In het vervolg van zijn betoog liet Putman de gilden niet wederkeren. Wel greep hij terug op de gang van zaken bij de inhuldiging van Karel V
als heer van Overijssel, op 29 maart 1528. Namens de keizer fungeerde daarbij,
met een volmacht van zijn heer, stadhouder Georg Schenck van Toutenburg.
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Zie hfdst. 1 en § 2 1
SAD concordaten 7 mei 1684 en 25 april 1691
Zie §§ 7.1 en 7 4.
Zie hfdst. 1.

Te Deventer vond, door het 'oppermagtige volksgezag' de wederzijdse beëdiging
niet plaats tussen de stadhouder en de beide regeringshchamen, maar tussen
eerstgenoemde en de 'burgers en ingezetenen', die daartoe door de buurklok m
de vroegere bisschopshof waren samengeroepen. Gezien dat alles was het voor
Putman niet voor twijfel vatbaar:
'dat al het gezag der regeering van beide de lighaamen van ons staatbweezen [raad en
meente, zie hiervóór - C.H.] uit dien onloogenbaaren oorsprong ontwijffelbaar voortvloeit zo wel als alle fundamenteele regeringsbeschikkingen, hetzi) die door uitdrukkelijke of stilzwijgende begeerten en toestemming van de groote gemeente [een nieuwe,
door Putman hier ingevoerde term, waarmee hij kennelijk alle burgers en ingezetenen
van de stad bedoeld - C.H.] en wel in den laatsten gevalle, door zig naar die grondwetten te laaten regeeren en de regeeringsbcstcllingen te doen verordenen zijn ingevoerd
als gewrogten en beschikkingen van voorzcide groote gemeente zelven zijn te houi
,160
den .

Met dat al vormde 'de gilden en de stemgerechtigde burgers en inwoners' een
omschrijving die niet paste in het bestaande stedelijke recht.' 6 '
De redacteur van het adres was zo gewiekst, Joan Derk van der Capellen aan
te halen ter ondersteuning van zijn betoog, dat het gewestelijk regeringsreglement bij herinvoering in 1747 tot stand was gekomen met stilzwijgende instemming van de burgerij en dat dit reglement daarom moest worden aangemerkt als
de fundamentele basis van de provinciale regering. Wijziging ervan zou slechts
mogelijk zijn met expliciete instemming door de meerderheid van de burgerij.
Alle gezag, voor zover dat niet met wederzijdse instemming in het gewestelijk
regeringsreglement aan de prins was gedelegeerd, kwam aan de burgerij toe. De
uitoefening ervan was slechts overgelaten aan magistraat en meente. Daaruit zou
volgen dat 'het volk' (en het was al gebleken hoe de adressanten dat begrip wensten te interpreteren) altijd het recht had gehad om schepenen en raad alsmede de
gemeenslieden te verkiezen, al had het de magistraatskeuze in de praktijk aan de
meente overgelaten. Ook citaten van de vertrouwde autoriteiten mr. Gerhard
Dumbar de 'oudere' en de geschiedschrijvende predikant Arnold Moonen moesten deze redenering ondersteunen.
Met deze beginselen als uitgangspunt stelde het adres dat precedenten uit
het verleden hadden aangetoond dat de gilden en de stemgerechtigde burgers
hun (quasi) soeverein gezag met gelukkige resultaten hadden uitgeoefend. De
159 De buur(t)klok was eigendom van de stad en werd door haar in het landsheerhjk tijdperk
ebruikt om de burgers te waarschuwen, om verordeningen af te kondigen en om bclangrije momenten in de keurplechtighcid te markeren Zie Hogenstijn, 1983, p. 41.
160 Adres aan de gezworen gemeente, 1787, ρ 3
161 De claim van de gilden op een exclusieve positie binnen de regering sloot aan op een voor
stel van enkele van hen, in het bijzonder de kleermakers, de schoenmakers en de schuiten
verhuurders, om de gemeenslieden niet meer door coöptatie te laten kiezen maar rechtstreeks door de gilden. Prof. A F. Riickcrsfclder zei hierover dat de gilden, wanneer ZIJ de
daarvoor noodzakelijke vrijheid zouden verkrijgen, de meente zelf zouden kiezen (iets
waarmee de professor het niet eens was omdat hij de positie van de gilden al te sterk vond
en die zeker niet verder wilde verzwaren)
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buitengewone verkiezing van 1703 6 diende daarbij als voorbeeld. Verder waren
de adressanten van oordeel, dat het gewestelijk regeringsreglement geenszins
inbreuk had gemaakt op de soevereiniteit van het volk. Het stedelijk reglement
zou noodzakelijk zijn om de gilden en de burgerij te beschermen tegen een mogelijke overheersing door de beide organen van de regering. Zij stelden zich
daarom teweer tegen het initiatief van de Staten om regeringsleden te ontslaan
van hun eed van trouw aan het gewestelijk regeringsreglement. Een dergelijk ontslag van de eed zou de regenten een vrijbrief geven om het ontworpen Deventer
reglement tegen de expliciete wil van de bevolking door te drukken.
Het adres gaf een uitvoerig en zeer subjectief verslag van de gang van zaken
bij het samenstellen van het concept-rcgeringsreglement, getoonzet in termen
van verraad en misleiding. Onder het voorwendsel van het herstellen van misstanden in de regering hadden het burgercomité en de gecommitteerden voorstellen geformuleerd
'om de gehcclc staatsconstitutic der provincie van Overyssel, bijzonder der stad van
Deventer, om te keeren, en een nieuwe grondwet in te voeren'

De Patriotten waren erin geslaagd dit op een bedekte wijze te doen, waarbij ze
gebruik hadden gemaakt van zeer verwarrende verzoekschriften, waaronder veel
burgers in goed vertrouwen hun handtekening hadden geplaatst. In kleine en
besloten kring, zo stelden de adressanten verwijtend, had het burgercomité vervolgens een zeer uitvoerig en verre van foutloos concept-reglement voorbereid.
Gilden en burgerij waren onverhoeds en onvoorbereid met deze voorstellen geconfronteerd. De voorstellen waren gericht op het teniet doen van de voorrechten van de stadhouder, ze ondermijnden de hoogheilige en onvervreemdbare privileges van gilden en burgerij en ze waren zo ingewikkeld, dat ze slechts zouden
leiden tot verwarring, geïntrigeer en rampen.
Vooral het eerste en meest controversiële hoofdstuk van het concept-regeringsreglement, handelend over de rechten en verplichtingen van de burgerij,
mocht rekenen op felle kritiek. Die kritiek betrof de toonzetting van enkele
nieuwerwetse regelingen van de grondrechten in het algemeen en de inhoud van
twee artikelen in het bijzonder. Artikel VII, I: 7, dat het provinciaal regeringsreglement als onwettig aanmerkte, zou strijdig zijn met de goede bedoelingen van
de overgrote meerderheid van gilden en burgerij. Artikel XIV, 1:14, dat burgerrechten aan katholieken toekende, betekende niets minder dan een grove inbreuk op de voorrechten van gilden en burgerij, waardoor personen tot de verkiezingen werden toegelaten die daartoe op grond van overoude stedelijke tradities niet gerechtigd waren. De adressanten zullen wel hebben begrepen dat dit
162 De Pctrikcur van 1703 was een zeer bijzondere geweest, de eerste na het overlijden van
stadhouder-koning Willem III en daarmee de eerste na het afschaffen van het regermgsreglement voor Overijssel van 1675 De gilden oefenden veel invloed uit op de uitslag van deze
verkiezing· meer dan zij tevoren of later konden verwerkelijken. Zie § 2 3 3, alsmede Keune,
1966, passim
163 Adres aan de gezworen gemeente, 1787, p. 9.
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laatste punt niet gemakkelijk op overtuigende wijze kon worden aangetoond dat
had 'Overysselschman' hun eerder die maand al duidelijk gemaakt Zij omkleedden het daarom met vele citaten uit het stadrecht van 1642 en tal van resoluties
In een gedetailleerd juridisch betoog (beginnend bij de doorwerking ter plaatse
van de besluiten van de Dordtse Synode in 1620) stelden zij, dat gilden en burgerij gedurende meer dan anderhalve eeuw het recht ('een allergewigst Privilegie en
Voorregt dat aan de Burgery byzonder ter oorzaake der Gildens is geconcedeert')
hadden bezeten om 'vreemdelingen, katholieken en mennonieten' uit te sluiten
met het oogmerk om de belangen te beschermen van hen die stonden voor de
'ware gereformeerde Christelijke religie'
In hun conclusie eisten de adressanten derhalve het recht op om niet alleen
katholieken, maar ook doopsgezinden en vreemdelingen van welke herkomst dan
ook uit te sluiten van deelname aan het plaatselijke politieke leven Daarmee was
duidelijk geworden, dat het beschermen van de belangen van de gilden en de
burgerij niet zozeer een zaak was van vrome godsdienstigheid, maar vooral van de
economische belangen van de schrijver van het adres W a t dat aangaat was er
niets veranderd sinds gildenleden in 1782 hadden deelgenomen aan de petitiebeweging ten gunste van de erkenning van de Verenigde Staten met als motief, dat
die nieuwe staat een mooi afzetgebied zou kunnen vormen voor Deventer ambachtslieden [M Niet voor niets keerden de rekwestranten zich tegen 'vreemdelingen' zonder onderscheid en wezen ze erop, dat de gilden zich omstreeks 1700
fel hadden verzet tegen het toekennen van burgerrechten aan doopsgezinden Zij
hadden daarbij het algemeen gangbare argument, dat de komst van mennonieten
het economisch leven in de stad zou stimuleren omgedraaid van elders komende
doperse zakenlieden zouden in handel en nijverheid de gevestigde Nederduitsgereformeerde kooplieden forse concurrentie aandoen In de loop van de i8 cli
eeuw hadden mennonieten zich ingedrongen in burgerij en gilden en het verwachte nadelige gevolg was inderdaad opgetreden Dezelfde redenering en de
omkering daarvan deed in 1787 opgeld ten aanzien van de katholieken De voortekenen waren volgens de adressanten al ongunstig aan het debat over het concept-regeringsreglement namen doopsgezinden en katholieken, zonder recht van
spreken te hebben, onbekommerd deel, zodat ze al bezig waren om hun weg naar
het openbare leven te banen ten nadele van hun calvinistische medeburgers
Ter afsluiting kwamen de indieners van het adres van 19 januari 1787 met een
samenvatting van hun eisen
De gedachtewisseling die moest leiden tot het aanvaarden van het conceptregeringsreglement voor Deventer en het in samenhang daarmee afschaffen
van het geldende regeringsreglement voor Overijssel moest terstond worden
beëindigd, terwijl de door hen ingezonden bezwaren tegen die stukken later
alsnog op gepaste wijze aan de orde moesten komen,
De gezworen gemeente moest schriftelijk de garantie geven dat zij recht zou
doen aan het voorrecht van de burgerij en de gilden om buitenstaanders uit
164 / i e over de Deventer steun aan de erkenning van de Verenigde Staten § 3 2
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te sluiten van de toegang tot de burgerrechten en het lidmaatschap van gilden;
Geen katholieken, mennonieten, vreemdelingen of minderjarigen zouden gerechtigd zijn om deel te nemen aan beraadslagingen over de rechten en privileges van de gilden;
H e t bestaande (Patriotse) burgercomité moest worden opgeheven en worden vervangen door de 'Representanten en kiesgerechtigden van de gilden en
de burgerij' als spreekbuis van het volk.
H e t adres eindigde met een plechtige en tegelijkertijd dreigende verklaring:
wanneer ook dit verzoek weer zou worden verworpen of genegeerd, zouden gilden en burgerij - al was het aarzelend en met spijt - al hun nog beschikbare middelen inzetten ter bescherming van hun geliefde rechten en privileges.
Duidelijk was hiermee, dat de oppositie tegen het concept-reglement voor
Deventer sinds de eerste impulsieve reactie in augustus 1786 was gerijpt. De ontevredenen hadden mr. Everhard Herman Putman als hun woordvoerder gekozen en overal waar hierboven van 'adressanten' sprake is, mag zijn naam worden
toegevoegd. Als uit het stadhuismilieu afkomstig jurist sprak hij dezelfde taal als
de samenstellers van het concept-regeringsreglement. Hij bestreed deze met hun
eigen wapens. De Orangistische petitie die Putman had geredigeerd, had overduidelijk de scheiding der geesten in Deventers leidinggevende kringen aangetoond. Overeenstemming over enkele grote lijnen, zoals volkssoevereiniteit en
democratische vertegenwoordiging, deden daar niet aan af. De scheiding der
geesten was al langer merkbaar geweest, maar het initiatief van Putman c.s.
maakte de crisis overduidelijk. H e t volk dat tevoren de indruk had gewekt model
te staan voor unanieme politieke actie, bleek een bron van verwarring te vormen
en een grote zorg op te leveren voor de Patriotse beweging. Twee politieke facties pretendeerden ieder de burgerij te vertegenwoordigen en namen standpunten in die onderling onverenigbaar leken.
Putman verwachtte veel van deze actie. Het adres had de inleiding moeten
vormen tot een machtsovername in de stadsregering door de Oranjeaanhang inclusief de gilden. Dat valt af te leiden uit een latere opmerking van Putman,
waarin hij deze periode omschreef als een 'door misverstand en al te groote
flaauwmoedigheid, vrugteloos afgeloopende' ' herstelling'. Hij had als aanvoerder
van de gilden eigenhandig een staatsgreep willen uitvoeren. Gebrek aan durf van
zijn medestanders zou (zoals hij zelf achteraf stelde) hebben geleid tot een mislukking. De gilden hadden het daarentegen over een 'al te dangereuse coup', die
Putman had afgelast om een bloedbad te voorkomen. 166

165 Bedoeld zal wel 'aflopende' zijn geweest.
166 Citaat van Putman uit een brief van hem aan Willem V, 21 september 1787, ΚΗΛ A 31-222
VI; opmerking van de gilden in. de^.. Dcclaratoir van Gecommitteerden«; uyt Burgcry en
Gildens op requisirle en ten Rcguarde van den WelEdle Gestrenge Heer en Mr. E.H Put
man te Deventer, waarschijnlijk verzonden als bijlage van de brief van 30 november 1787
Vgl. Morssinkhof, 1992, ρ ιοί
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In de stad circuleerden tegelijkertijd geruchten, dat sommige Patriotsgezinde regeringsleden 'die niet gaarne tegenstand duldden' overwogen hun ontslag in te
dienen. Vreemd was dat niet, want in beide regermgscolleges en bij de burgercommissie was paniek uitgebarsten. Laatstgenoemde besloot tot tegenactie over
te gaan. Zegsman werd de meest spraakmakende figuur uit hun midden, prof.
F.A. van der Marck. Als rechtshistoricus kon deze zeer wel partij geven aan
Putman. Met twee vertrouwde vrienden ('Geen Gecommitteerden' voegde hij
expliciet toe) stelde Van der Marck een volkspetitie op ter ondersteuning van de
geschrokken regeringsleden. Zijn petitie, gericht op het zo spoedig mogelijk invoeren van het nieuwe stedelijke regeringsreglement, hing hij ter ondertekening
op in de (Patriots getinte) burgersociëteit. Op de eerste dag meende de professor
al achthonderd handtekeningen te kunnen tellen.
Twee dagen later schreef
Van der Marck aan Van der Capellen tot de Marsch:
'ik ^al onderhands ..., niet nalaten een aantal goede burgers aan te zetten om nog voor
St. Pieter [22 februari 1787] al was het maar provisioneel over een poinct de keuze van
raad en meente rakende het nieuwe regcringsreglement in train te helpen brengen,
kunnende de overige artikelen nog wel een jaar uitgesteld bli]ven om daarover met bedaardheid te handelen'.

Van der Marck had onder andere de volgende artikelen in gedachten, die hij nuttig achtte om in te voeren wanneer het ontwerp niet zou worden geëffectueerd:
'art 1: Het vrije volk van Deventer behoud voor 71g het regt van oppermagt, om bij
meerderheid te besluiten in zaaken, niet strijdende tegen de grondwetten en verbonden der Unie;
art. 2. De vrijheid der drukpers zal gehandhaafd worden in alle zaaken, niet schendende
k

11

J

'if'9

het volkomen regt van een ander ..

Twee weken later schreef hij: 'vóór St Pieter zal ik door de burgerij een adres aan
de Gemeente zoeken te bewerken om niemand in de Raad te kiezen, die zich
niet voor verbetering zal willen verklaren'.'™ De inhoud van deze (zevende ) petitie sprak raad en meente aan. H e t adres met de vier punten van de voormannen
van de gilden merkten zij aan als een verkapte en kwalijke poging om de Oranjepartij weer aan de macht te helpen. Schepenen en raad toonden zich tevreden
over de suggestie om tijdens het komende beraad over afschaffing van het regeringsreglement rust en veiligheid in de stad gewapenderhand te verzekeren. W i e
uit de burgerij bij de beveiliging van de stad zou worden verminkt of gekwetst

167 RAG, Familiearchieven Van der Capellen, nr. 528, brief van F.A. van der Marck aan RJ van
der Capellen tot de Marsch, 20 januari 1787 Het getal van achthonderd handtekeningen zou
achteraf wat te hoog blijken te zijn
168 Familiearchieven, a ν , brief, a.v , 22 januari 1787. Van der Marck betitelde in deze brief de
volkspetitie als de 'Acte van vereemging der burgerij'.
169 Ibidem
170 Ibidem, 7 februari 1787; NNJ 1787, dl XXII, eerste stuk, pp. 582-584.
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kon, evenals de weduwen en wezen van degenen die zouden worden gedood, rekenen op de goede zorgen van de stad.
Nog dezelfde zaterdag volgde een tweede adres, in de geest van het eerste,
getekend door degenen die geen wapens konden of wilden gebruiken. Tot deze
laatsten behoorden echter niet enkele Patriots gezinde predikanten, zoals de
Waalse François Noël de Villepoix (die bij de eerder in deze paragraaf besproken
ongeregeldheden gewapend op wacht had gestaan om de Patriotse regering te
beschermen) en de Nederduits-gereformeerde Winand Suermond (bekend om
zijn politiek getinte preken), beiden actieve leden van de burgermilitie. Andere
predikanten gaven donaties aan het vrijkorps. Velen volgden hen daarin, waaronder 'drie Dienstmeiden'.
Zonder twijfel gesterkt door de stoere taal in de beide aangeboden rekesten,
beraadslaagde de magistraat op die zaterdagmiddag over het commentaar van
gecommitteerden. Deze laatsten:
'hebben moeten besluiten, dat de regeering, uit overtuiging dat de inhoud van 't op gisteren gepresenteerde request, schoon onder bedekte uitdrukkingen, voornameli)k bedoeld, om de Oranje Party weer binnen deze stad op den troon te helpen, genoeg betoond had, ongenegen te zijn aan verzoeken, die duidelijk strekken, om den nadeehgen
stadhouderli]ken invloed te behouden en deze stad en provincie onder het Orangejuk
te brengen, te voldoen, en dat een groot aantal regenten, zelfs verklaard had, liever op
't oogcnblik 't stadhuis en hunne posten te willen verlaaten, en zig zelfs metterwoon
naar elders te begeeven, dan daaraan toetegecven, en onder cene burgen), die toond
hen te wantrouwen, en aan de oprokkingen van een Oranje cabaal gehoor te gceven, te
blijven wooncn, terwijl het egter ook met aan zodamgen ontbrak, welken oordeelden,
dat met te moeten doen, voor dat zij daar toe, ingevolge de bedreigingen in dat request
duidelijk opgesloten, door overmagt van geweld genoodzaakt wierden,'

Ook zonden schepenen en raad een roedendrager op pad, die 'Gecommitteerdens en Keurnoten van Gildens en Burgery' aan moest zeggen, dat de burgemeesteren met 'met uiterste bevreemding' hadden kennis genomen van het eigenzinnige adres. Zonder autorisatie van de burgemeesteren beweerden gecommitteerden, de gilden en de burgerij te vertegenwoordigen en dachten zij zelfs de
burgemeesteren te kunnen verbieden, te werken aan verbetering van het regeringsbestel. De burgemeesteren verwierpen de pretenties van gecommitteerden
volledig, tenzij deze zich zouden kunnen legitimeren met een 'Acte van Qualificatie' (zoals het burgercomité van 1782 die had bezeten). Dat konden zij uiteraard
niet. Zo had de stadsregering de Oranjegczinde gecommitteerden volledig gediskwalificeerd.
De Patriotse burgercommissie kondigde aan, op korte termijn te zullen komen met een 'Finaal Rapport' om aan te tonen dat de rekwestanten 'door den
Insteller van het Request ellendig zyn misleid'. Om het publieke debat daarover
mogelijk te maken had de burgercommissie het adres laten drukken. Schepenen
171 Loosjes 18, 1797, ρ 69
172 UB Uiden, BPL, nr 1157I.
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en raad wachtten de rapportage af. Al na acht dagen kwam de burgercommissie met het toegezegde (en breedsprakige) 'Finaal Rapport', waarin zij puntsgewijs een bestrijding gaf van het adres van Putman c.s.
De door laatstgenoemde gegeven argumentatie weersprak de burgercommissie gemotiveerd. De zittende regenten waren buitengewoon gebelgd over het
Orangistische initiatief, dat met een verdediging van de positie van de stadhouder in combinatie met de claim op de exclusieve positie van de gilden om de burgerij te vertegenwoordigen bij de jaarlijkse verkiezingen van de regeringsleden,
een inbreuk betekende op de elementaire uitgangspunten van het conceptregeringsreglement. Ook later bleef de woede. Zo overwoog de meente het voeren van een proces tegen 'de verfoeilijke insteller van het Request'. Het optreden
van Putman, zoals dat bijvoorbeeld bleek uit een 'geruchtmakende conversatie'
met enkele schippers aan de Welle, volgden de gemeenslieden kritisch.
De burgercommissie begon haar 'Finaal rapport' vriendelijk met het tonen
van enig begrip:
'Dat zij, na bedaarde overweging van de stellingen daar in vervat, gccnc reden heeft om
7ig te verwonderen over de sterke hoewel onderscheiden indrukzelen die het zelve op
de gemoederen van alle weldenkende regeringsleden heeft veroorzaakt, Daar toch ieder
73I moeten toestemmen, dat niemand, dien het welzijn van stad en land ter harte gaat
en die zig als een eerlijk man in zijnen regeringspost zoekt te gedragen, zoude kunnen
besluiten om zulk eenen post te bekleden in het midden van eene burgerij, die waarlijk
die sentimenten in haren boezem droeg welken in dat request staan vervat '

Bovendien begrepen zij dat sommige regeringsleden beducht waren voor de dreigementen met geweld;
'indien de verfoeilijke insteller van dat request zijne heilloozc oogmerken bereikte, zig
zelven met zijne aanhangers op het kussen plaatste, en dus de magt in handen kreeg om
al wat cordaat en vryhcidlicvend in de stad gevonden wierde, onder den schijn van oude
privilegiën voor te staan, te vervolgen en te verguizen'.

Gelukkig, zo vervolgden de heren, had niemand uit de regering zich laten intimideren en was iedereen rustig op zijn post gebleven.
De toonzetting werd nu snel feller. De eerste notie van de rekwestranten,
dat gilden en stemgerechtigde burgerij wettig waren opgeroepen, was leugenachtig. W i e de gilden convoceerde had nog niet de burgerij samengeroepen, terwijl
het geldende stadrecht het begrip 'stemgerechtigde burgerij' niet kende. Vervolgens zou de burgercommissie de rekwestranten als hatelijk hebben gekenschetst.
173 Waarschijnlijk was bekend dat Putman de auteur van het adres was en werd hij met 'Insteller' bedoeld De afwachtende houding van de magistraat bleek uit: SAD res S&R 20 januari
1787.
174 'Finaal Rapport' van Heeren Gecommitteerden uit Raad en Gemeente, gedateerd 27 januari
1787.
175 SAD concordaat 3 april 1787.
176 Finaal rapport, 1787, p. 1.
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De realiteit was echter niet meer dan dat gesproken was over leden van de
Oranjepartij en over lieden die niet allen in staat zouden zijn om wetten te maken; dat laatste was voldoende 'wereldkundig'.
Aansluitend analyseerde de burgercommissie het gegoochel met besluiten uit
het verleden en hun partijdige exegese als 'eene looze aaneenschakeling van
waarheid, leugen en verdraaijng'. Daarna volgde kritiek op 'het voornaamste van
der instellers zo ongerymd als schandelyk Systema'. Zo waren magistraat en
meente vertegenwoordigers van de gehele burgerij, zonder dat daarbij de gilden
enigerlei positie innamen. Het was op z'n minst erg gekunsteld te stellen, dat het
gewestelijk regeringsreglement 'de grondwet' zou zijn die de stadsregering zou
bepalen en dat dat reglement uitsluitend kon worden gewijzigd met instemming
van alle betrokkenen: prins, Landdag en een naar het oordeel van de burgercommissie slechts gefingeerde 'Oppermacht' [van gildenleden en stemgerechtigde burgers - C H ] die dan ook volgens die commissie uit niets dan 'wind en rook'
bestond.
Gilden en burgerij bezaten volgens het 'Finaal Rapport' ook niet het exclusieve recht om schepenen, raden en gemeenslieden te kiezen en te ontslaan, want
voor dit recht bood het stadrecht geen wettelijke basis en bovendien wilden de
rekwestranten het koppelen aan de zeggenschap van de stadhouder, zodat het
geen inhoud had. Dat was wel heel wat anders dan het voorstel in het conceptregeringsreglement om de burgers rechtstreeks kiesrecht te geven, waarbij deze
'voor het geven van zyne stem zig bij niemand dan by God en by zyne eigen conscientie zouden behoeven te verantwoorden'. Met de citaten uit vroegere auteurs
hadden de rekwestranten geknoeid en van enige inbreng door gilden in het bestuur was daarin niets te lezen. Bovendien bevatten de gildenwetten daarover
geen enkele bepaling. Vervolgens was het onzin dat de burgerij 'met ziddering en
aandoening' had vernomen dat de Landdag de eed op het gewestelijk regeringsreglement had afgeschaft; het daartoe strekkende voorstel was van de burgerij
zelf afkomstig geweest.
De kwaadsprekerij over de samenstellers van het concept-regeringsreglement was beneden peil. De voorstellen van de rekwestranten waren bovendien verre van 'seer ingewikkeld', maar juist uitmuntend in hun klaarheid. Dat
het concept-reglement de stadhouderlijke rechten op Deventer zou vernietigen
was evenzeer onwaar, want alleen 'deszelfs inzage [bemoeienis] in Stads regeringsbestelling' was daarin aan de orde.
Na het afbreken van het 'schandelyk Systema' vervolgde de burgercommissie
met de ontkenning dat van het vernietigen van 'geheiligste en onvervreemdbaarste Burger- en Gilde-voorregten' sprake was, omdat het concept-reglement
zweeg over gilden en het de invloed van de burgers niet kleiner maar juist groter
wilde maken. Van het afwijken van voorvaderlijke bestuursinrichting was al
evenmin sprake, omdat het afschaffen van het gewestelijk regeringsreglement
177 Putman had een redenering opgebouwd als zou het rcgcringsreglement voor Overijssel een
verbond vormen tussen die provincie, de Staten-Gcncraal en de stadhouder; zie § 7 4 en
voor de verdere achtergronden van het reglement § 2 1 .
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juist zou leiden tot herstel van de oorspronkelijke toestand van volksinvloed (van
vóór 1675). H e t reglement was evenmin ingewikkeld, onvolmaakt of aanleiding
gevend tot verwarring, kuiperij en onheil. Als er kritiek was zou een goed vaderlander die kritiek bovendien in positieve zin hebben verwoord. Ook de procedure rond het concept was correct en werd verdraaid weergegeven.
Uiteraard ging de burgercommissie in haar 'Finaal Rapport' ruimschoots in
op de frontale aanval op de achttien artikelen van eerste hoofdstuk van het concept-reglement, waarin enige grondrechten werden geproclameerd. Termen als
'ten hoogsten bedenkelijk en gevaarlijk', waarvan de rekwestranten zich hadden
bediend, bleken te slaan op het erkennen van de macht van het volk, de vrijheid
van drukpers, rechtstreekse verkiezingen van gemeenslieden en vooral gelijkstelling van alle burgers voor het recht. De burgercommissie gaf aan dat het hier om
niets anders ging dan om ongemotiveerde behoudzucht en eigenbelang. Dat laatste was vooral aan de orde: 'zo dra men aan Roomschgezinden het Burgerregt
verleende (gelyk egter byna overal en wel in de bloeiendste Steden van de Republiek plaats heeft )'. Daarbij moest nog worden bedacht dat de regering de katholieken met het burgerrecht niet eens tegelijk de toegang tot de gilden wilde
aanbieden.
Dat ook de andere bepalingen van het concept-reglement 'onuitvoerlijk'
zouden zijn, was volgens het 'Finaal Rapport' een onbewezen maar ook onjuiste
stelling. Het concept was helder en duidelijk. H e t onuitvoerbaar zijn ervan diende als motief om de behandeling voor onbepaalde tijd op te schorten. Alvorens
de vier eisen te bespreken die de indieners van de petitie ter afsluiting van hun
stuk hadden geformuleerd, noteerde de burgercommissie:
'Menigvuldige andere aanmerkingen, die op dit Schandschrift konden gemaakt worden,
gaat de commissie voorbij, dewijl zij het gezegde genoeg agt om raad en gemeente den
vcrderflijken inhoud van hetzelve volkomen te doen penetreren; alleen oordeelt zij, al
vorens tot de eigcnli|ke verzoeken, daar in vervat, over te gaan, ten einde de ware oogmerken van den instcller ten duidclijksten te doen doorstralen, nog het oog te moeten
vestigen op de herhaalde daar in voorkomende bedreigingen, en wel bijzonder op die
welke m 't begin en in 't slot worden gevonden, dat zo dit addres in een of ander opzigt
mögt worden gewezen van de hand of met stilzwijgen beantwoord, gildcns en burgerij
dan toevlugt zouden mogen nemen tot die wegen en middelen, welke hun nog waren
overgebleven om zig in hunne regten en voorregtcn kragtdadig te handhaven,'

De 'wegen en middelen', waarover het adres zo geheimzinnig deed, bestonden uit
niets anders dan het legeren van een prinsgezind garnizoen in de stad, een beproefde maatregel in troebele tijden waarop de meeste Deventenaren niet zaten
te wachten.

178 Ook in periodieken kwam de tegenstelling aan de orde tussen het welvarende Holland,
waarin katholieken burgers van steden konden worden en armere provincies als Overijssel
en Gelderland, waar dit was uitgesloten Zie Van der Heijden, 1947, pp 25, 29, 30
179 Finaal rapport, 1787, p.17
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Aan het eind van dit partijdige maar weldoordachte en gemotiveerde commentaar gaf burgercommissie haar oordeel over de vier eisen in de Orangistische petitie:
Voor het beëindigen van de besluitvorming over de constitutionele vernieuwing bestond geen enkele reden, juist niet 'in een tydstip, waar in zig meer
dan ooit hoop opdeed van die zaak tot een gewenscht einde te zullen brengen'
Geen katholieken zouden tegen de wil van gilden aan hen als leden worden
opgedrongen, van elders nieuw komende doopsgezinden behoorden overeenkomstig de bestaande regels tot het burgerschap te worden toegelaten en
alle katholieken hadden eveneens recht op toekenning van het burgerschap.
De eis dat geen 'volstrekt ongequalificeerde personen voor stembevoegden
of stemgeregtigden' over rechten aangaande gilden en burgers zouden mogen
meespreken, was zo vaag dat deze een mogelijkheid bood om telkens weer
onenigheid te zaaien en om de gilden een ongemotiveerde voorkeurspositie
te bieden
Het opheffen van de bestaande burgercommissic ten faveure van de rekwestranten was een idee 'waar over de Commissie het onnodig oordeelt verder
bedenkinge te maken' l8ü
Met deze afsluiting van het 'Finaal Rapport' had de burgercommissie op 27 januari 1787 volledig afgerekend met de voorstellen van de gepretendeerde 'Representanten en kiesgerechtigden van de gilden en de burgerij'
Ook in de vorm van een pamflet kwam felle kritiek op de voorstellen van
Putman e s In een pathetische 'Aanspraak van een Deventer Gildebroeder, aan
zijne medeburgers en gildebroeders' moest Putman het ontgelden Gelardeerd
met parafrasen uit de Schrift maakte de 'Gildebroeder' de gewezen burgemeester
uit voor een goddeloze, een schurk, een Judas, een mens die de duivel om geld
dient, die geen eerlijkheid in zijn ziel heeft en nog heel veel meer lelijks. De
'broeder' vroeg zich af hoe het mogelijk was geweest, dat de gildenleden zich
door deze bedrieger hadden laten verblinden om zich te verzetten tegen de zittende regering. Het 'Orange Cabaal' had de predikanten gelasterd, met de drost
van Salland Deventer verraden en wilde van de gildenleden arme slaven van de
prins en van Putman maken
De Orangistische petitie had acuut geleid tot een grondige verandering in de
richting waarin de Deventer politiek zich bewoog Vanaf ongeveer 1780 was die
richting in steeds toenemende mate die van de Patriotten geweest De gilden
hadden daarin een stuwende rol vervuld, zoals was gebleken in 1782, toen zij de
eerste grote petitiebeweging hadden georganiseerd H e t hoogtepunt van de Patnotse politiek was de publicatie geweest van het concept-regeringsreglement
Tegelijkertijd had die publicatie echter geleid tot een omslag in de samenstelling
180 Deze vier conclusici staan op pp 18-20 van het aangehaalde rapport van 27 )anuari 1787
181 Aanspraak van een Deventers Gildebroeder, s a [1787]
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van de politieke facties De gilden hadden in het concept tot hun schrik bemerkt, dat het gedachtegoed van de Patriotten onafwendbaar leidde tot gelijkstelling van alle burgers, katholieken daaronder begrepen Dat was voor de gil
den, althans voor hun conservatieve en protectionistisch ingestelde leidsheden,
een onverdraaglijke gedachte Staatkundige vernieuwing was uitstekend, maar die
moest wel plaatsvinden binnen de vertrouwde kaders van verkregen rechten en
bestaande economische verhoudingen Dat meniste kooplieden voor forse concurrentie zorgden was al erg genoeg Een motief voor het uitsluiten van kathohc
ken van gilden en burgerrecht was snel gevonden het handhaven van de exclusieve positie van de publieke confessie
Vanuit die redenering maakten de gilden een reuzenzwaai ZIJ stapten over
van het Patriotse naar het Prinsgezinde kamp en vonden daarmee aansluiting bij
hun voormalige opponent ex burgemeester mr Everhard Herman Putman Deze
laatste had zijn uiterste best gedaan om de gilden in zijn kamp te lokken Graag
was hij mede daarom opgetreden als behartiger van hun belangen en had hij
prinsgezindheid en staatkundige behoudzucht aan elkaar geklonken H e t adres
van 19 januari 1787 getuigde hiervan en hiermee had de Orangistische oud
burgemeester de krachtsverhoudingen binnen de stad in een keer verlegd Vanaf
dat moment was het politieke debat van inhoud veranderd Zo had het conceptregenngsreglement de kiem in zich gedragen van zijn eigen teloorgang Een poging om de gildenleden enerzijds en de leidinggevende Deventer Patriotten anderzijds alsnog met elkaar te verzoenen moest wel zonder resultaat blijven, de
schone woorden van de Zwolse 'L'Ami de sa Patrie' ten spijt
Slechts korte tijd had het debat over constitutionele vernieuwingen de Deventer politiek beheerst van augustus 1786 (publicatie van de eerste versie van
het concept met een voorgeschiedenis vanaf september 1785) tot februari 1787
(verbod van politieke activiteit door de gilden, gevolgd door overname van de
macht door de Patriotten op Petri) Toch was het voor Deventer een belangrijke
episode Voor het eerst werd structureel nagedacht over de inrichting van het
openbaar bestuur van de stad en werd dit thema voorwerp van publieke gedachtevorming en discussie Daarin resoneerden de grote thema's mee, die politici en
denkers over staat en recht in de gehele westerse wereld in hun ban hielden, zoals volkssoevereiniteit, grondrechten en de scheiding van machten Deventer
denkers, regeerders en actievoerders oriënteerden zich op staatkundige en
staatsrechtelijke vernieuwingen in de prille Verenigde Staten en op publicaties
uit Frankrijk en Groot-Bnttannie In bredere kring begon zich een politiek bewustzijn te manifesteren
H e t debat over de constitutie was in belangrijke mate niet echt inhoudelijk
Sommige elementen, die thans algemeen als essentieel worden beschouwd voor
de representatieve democratie, bleven onbesproken De Orangistische geschriften gingen hier niet op in, maar kenschetsten het meeste van de voorstellen
kortweg als verward en ingewikkeld De belangrijkste geschilpunten waren niet
182 De Post van den Neder Rhijn', 542 (j maart 1787), pp 686 688

481

gebaseerd op juridische, filosofische of historische argumenten, maar op eigenbelang en op traditionele vooroordelen. Onder het voorwendsel, de rechten van
stadhouder en gilden te verdedigen, viel de Orangistische petitie met name de
artikelen in het concept aan, die zich verzetten tegen het gewestelijk regeringsreglement en tegen het toekennen van burgerrechten aan katholieken. Dit bood
de Patriotten een gemakkelijke mogelijkheid om het verweer tegen de nieuwe
constitutie af te doen als een verraderlijke combinatie van Prinsgezind rumoer,
economisch egoïsme en godsdienstige overdrijving.
In de periode van februari tot september 1787 kwam het niet tot een vruchtbaar debat. De Patriotse leiders (die in de regering zitting hadden) en hun Prinsgezinde opponenten (die eerstgenoemden daarbuiten hielden) wisselden geen
argumenten uit, kwamen niet tot een intellectuele discussie en veranderden op
geen enkele wijze van standpunt. Ieder kamp hield vast aan de eigen onveranderlijke politieke eisen en iedere poging tot verzoening scheen op voorhand tot
mislukken gedoemd. Zo kwam de wijk de Noordenbergstraat met een eigen advies, met name gericht op het begeven van ambten en commissies. 'Een Gezelschap van weldenkende Burgers dezer Stad' presenteerde een 'Plan van Recusatie
en Keur van gemeenslieden door de Burgerij'. H e t was een zeer gedetailleerd
voorstel van 59 artikelen, grotendeels van procedurele aard.
Hetzelfde gezelschap kwam met een publicatie van dertien artikelen houdende algemene constitutionele beginselen. H e t waren gematigde en verzoenende voorstellen. Volkssoevereiniteit, petitierecht en vrijheid van drukpers (artikelen I, II en II) stonden voorop. Zittende meensheden zouden nog drie jaar in
functie blijven en hun ambt uitoefenen (artikel IV). Daarna zouden zij allen door
de burgerij worden gekozen, hetzij rechtstreeks, hetzij via kiesmannen (artikel
VI). De gezworen gemeente zou hoofdelijk stemmen, niet meer per straat (artikel V). H e t lidmaatschap van de meente was gebonden aan de volgende eisen:
leden moesten 25 jaar oud zijn (derhalve een terugkeer naar de vroeger minimumleeftijd), Nederduits-gereformeerd en uit een wettig huwelijk geboren, ten
minste drie jaar burger en bestendig te Deventer woonachtig. Voorts moesten zij
beschikken over vrij en onbezwaard vast goed met een minimale waarde van
drieduizend gulden in Overijssel, zesduizend elders in de Republiek of twaalfduizend in de Generaliteitslanden (artikel VII). De magistraat zou door en uit de
meente worden gekozen (artikel VIII). Schepenen en raden die met Petri niet
werden herkozen zouden niet van rechtswege gemeensman worden, maar konden bij een latere verkiezing wel weer deel gaan uitmaken van magistraat of
meente (artikel IX). Magistraat en meente zouden beurtelings stadsambten mogen vergeven, maar het secretarisambt zou steeds ter begeving staan van het
eerstgenoemde college. Het invoegen in het stelsel van toerbeurten zou daarbij
evenwel van toepassing zijn (artikel X). Voor de begeving van ambten gold als eis
dat men te Deventer was geboren, dan wel tenminste drie jaar burger was of (la-

183 Advies en nader advies van de Noordenbergstraat, 7 mei 1787, SAD Rep. II, nr 128, resp. pp
191-193, 193-195.
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ter toegevoegd) zes jaar ingezetene; bovendien moest een ieder zijn ambt in persoon waarnemen (men mocht dus geen plaatsvervanger ofwel verwaltet aanstellen; artikel XI). Jaarlijks zou de regering in het openbaar rekening en verantwoording afleggen over het beheer van alle stadsgoederen, -inkomsten en uitgaven; de jaarstukken zouden veertien dagen tevoren openbaar ter inzage liggen en liggers van alle stedelijke goederen en effecten zouden permanent ter visie
liggen en dus openbaar zijn (artikel XII). Slechts met toestemming van de meerderheid van de burgers zou wijziging van het stadrecht mogelijk zijn, terwijl alleen regelgeving in de landstaal (dus niet in het voor bijna alle burgers onbegrijpelijke Latijn van de juristen) verbindend zou zijn (artikel XIII).
In de onwrikbaar ingenomen partijstandpunten konden deze artikelen, hoe constructief
ook bedoeld, geen beweging brengen.
Zowel de Patriotten als de Prinsgezinden beweerden de belangen van de gezeten burgerij te vertegenwoordigen en haar steun te genieten. H e t was niet direct duidelijk, of en hoe de retoriek van de politieke leiders een afspiegeling
vormde van de politieke en sociale werkelijkheid binnen de stad. Naarmate de
strijd hoger opliep, werd het steeds moeilijker om zich daarin neutraal op te
stellen. Hoe meer mensen zich tot één van de strijdende partijen bekenden, hoe
duidelijker deze partijen konden worden onderscheiden. Toch hadden tijdgenoten moeite om de oppositie tegen het Patriotse concept-reglement duidelijker te
omschrijven dan in termen van de al langer bekende en traditionele partijen of
richtingen. 18 '' Eerst heel veel later heeft Wayne Ph. te Brake dankzij scherpzinnig bronnenonderzoek meer duidelijkheid kunnen brengen in de precieze samenstelling van de strijdende partijen en over de verschuivingen die zich in de
Patriotse coalitie voordeden. 186
184 Plan van Recusatie en Keur (s 1, s..a ) (1787) Recusatie betekent verwerping, wraking, weigering
185 De NNJ introduceerden bijvoorbeeld in 1787 de termen 'oude en nieuwe Staatsge^mden',
hoewel traditioneel het begrip 'Staatsgezindheid' sloeg op antipnnsgezind Bovendien hadden de Staten der provinciën c q de Staten-Generaal, evenals de prins, weinig bemoeienis
(behoudens 7ijn brief van 8 oktober 1786) met de strijd in Deventer.
186 Te Brake, 1989, pp. 114-135 Deze auteur schetst aan de hand van de petitie van februari 1787
(740 handtekeningen) het sociale profiel van de Patriotten op dat moment, vergeleken met
eerdere rekesten, met name dat van 1783. Daaruit bleek dat de Patnottenbewcging steeds
minder kon steunen op de gilden en steeds meer op degene die daarbuiten stonden ('particulieren') van ongeschoolde dagloners tot intellectuele beoefenaren van vrije beroepen Een
vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor in de samenstelling van het vnjkorps Te Brake
stelt (pp. 120-121): 'Indeed^ the breadth of the coalition that supported the revolutionary regime in Deventer is both striking and surprising. Having lost the allegiance of many of their
most reliable and easily mobilized supporters in the artisanal guilds, the Patriots were forced
to look more broadly for support among the particulieren wno stood outside the organizational network of the guilds. The result was that the smaller occupational groups increased
their share of the totalof both Patriot signatories and militiamen. In fact, that segment of
the working population which is usually assumed to have remained outside the political
movements of the eighteenth century - unskilled wage workers and day laborers - recorded
the largest increases and now became a prominent element in the rank and file of the Patriot movement. Likewise, journeymen and unorganized tradesmen joined the movement in
unprecedented numbers. Though the Patriots still claimed to represent the interests of the
established Burgerij, it is clear that they depended on the support of large numbers of more
marginal residents, many of whom might not have been enfranchised to vote for members
of the Sworn Council or eligible to serve in political office.' Te Brake vervolgt dat de Patri-
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De Orangisten drongen in de loop van januari 1787 steeds weer aan op officiële
erkenning door de stadsregering en zij eisten dat alle deliberaties over het concept-regeringsreglement werden opgeschort totdat zij volop in de gelegenheid
zouden zijn om hun bezwaren daartegen aan de orde te stellen. Na vijf dagen vol
spanning en onrust, waarin het vrijkorps op bevel van de regering het stadhuis
bewaakte en de orde in de straten handhaafde, volgde een reeks van petities en
contrapetities. Daarin klonken bedreigingen met geweld door voor het geval de
geuite wensen niet zouden worden ingewilligd.
Verschillende regeringsleden verklaarden liever ontslag te nemen dan toe te
geven aan wat zij zagen als een poging om 'deze stad en provincie onder het juk
van Oranje te brengen'. H u n ergste vrees werd bewaarheid toen het bericht
kwam dat nog in dezelfde maand januari 1787 zestien leden van de protesterende
groep van gildenleden en burgers een langdurige ontmoeting hadden met
niemand minder dan Van Heiden Hompesch, luitenant-stadhouder en aartsopponent van de Overijsselse Patriotten, die vanwege de Landdag te Deventer verbleef. Waar moest het met Deventer naar toe?

7.6

De laatste successen en de repressie van de
Patriottenbeweging in 1787

Van begin-1787 tot medio september van dat jaar was Deventer het toneel waarop Patriotten en Prinsgezinden elkaar uitdaagden en eikaars krachten beproefden. Beide groeperingen maakten aanspraak op de volledige macht over de stad
met uitsluiting van de andere. De partijen stonden onverzoenlijk tegenover elkaar. Eerst een krachtdadige interventie van buitenaf zou een oplossing forceren,
althans voor een beperkte periode.
In januari 1787 vormden de Patriotten de machtigste partij, niet alleen te
Deventer, maar met name ook in Zwolle en in mindere mate in Kampen. In vergelijking met de Prinsgezinden beschikten zij in deze steden over een betere periodieke pers, beheersten zij de publieke discussie en oefenden zij pressie uit met
behulp van hun vrijkorpsen. Tegelijkertijd verscherpten zich de tegenstellingen,
ook op gewestelijk niveau. H e t jaar tevoren hadden pogingen om de invloed van
ottcn, toen zi] eenmaal de stadsregering domineerden, meer behoefte hadden aan de bescherming van het vrijkorps, met zijn expliciete politieke doelstellingen en zijn leden die
hun zelf gekozen officieren trouw volgden, dan aan de steun van het burgercomité met zijn
petities en van de -primair economisch - gerichte gilden. Vervolgens toont Te Brake aan,
dat de leiders van de Patriotten de brede maatschappelijke basis van hun beweging met
weerspiegelden: 7ij waren afkomstig uit de kringen van kooplieden en beoefenaren van geleerde beroepen. Óver de Oranjepartij van 1787 waren minder gegevens beschikbaar. Bijna
alle traceerbare leden waren werkzaam in handel en nijverheid. De meesten van hen hadden
deel uitgemaakt van de kern van de Patnotse coalitie, hadden in het verleden één of meer
Patnotse petities getekend, terwijl ten minste de helft van hen bovendien gildenlid was. Een
bekend voorbeela vormde een lid van het bakkersgilde Jan Vundennk, die bcgin-1786 lid
van het Patnotse burgercomité was geweest en aan het eind van datzelfde jaar deel uitmaakte van de Orangistische tegenhanger daarvan (Tc Brake, t a.p , p. 123).
187 Het citaat is afkomstig uit: NNJ, 1787, p. 158, de vermelding van de ontmoeting van contesterende gildenleden en burgers met drost Van Heiden Hompesch uit. NNJ, 1787, p. 579.
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de stadhouder op de provinciale regering terug te dringen nog schipbreuk gele
den, omdat de Zwolse regering daartegen had gestemd. In Zwolle was inmiddels
de revolutie uitgebroken. Toen in de vergadering van de magistraat aldaar de
stemmen bij de besluitvorming over het handhaven van het gewestelijke rege
ringsreglement hadden gestaakt, verklaarde de Zwolse meente het reglement
voor afgeschaft. Bovendien besloot zij, op de eerstvolgende keurdag, 25 januari
1786, alleen burgemeesteren te zullen kiezen die vooraf hadden uitgesproken, een
meer democratische bestuursstructuur te willen invoeren. Een massale demon
stratieve bijeenkomst zette de meente op de verkiezingsdag onder druk en
8ί!
Zwolle kreeg een magistraat van louter Patriotten.' Door deze ingreep waren
de machtsverhoudingen binnen de Staten beslissend veranderd. O p de Landdag
van 30 januari 1787 besloten de gecommitteerden van de drie steden en acht
edelen eenzijdig om zichzelf te ontslaan van de eed op het gewestelijke rege
ringsreglement. Deze resolutie was de eerste in een reeks die was gericht op het
uitsluiten van de stadhouder van Overijsselse regeringszaken. Dezelfde resolutie
legde overigens vast, dat bepalingen uit het reglement die de Staten niet expliciet
hadden gewijzigd, kracht van wet zouden behouden.
Uit de ridderschap kwamen 22 tegenstemmers die oordeelden, dat deze 'on
constitutionele beslissing' de samenhang van de Overijsselse samenleving be
dreigde. De Patriotse meerderheid in de Staten informeerde de prins echter in
een mengeling van zelfvertrouwen en respect over de genomen beslissing. Bo
vendien vroegen de heren naar de ideeën van de erfstadhouder over een nieuw
reglement, waarover zij zouden kunnen beraadslagen op de eerstvolgende Landdag van maart 1787.'90
Stadhouder Willem V antwoordde met een verdediging van het geldende
gewestelijke regeringsreglement en protesteerde tegen de weigering van de Staten om dit na te leven. Niettemin toonde hij bereidheid, mogelijkheden in overweging te nemen om politieke misstanden uit de weg te ruimen, althans zolang
de verbeteringen geen afbreuk zouden doen aan zijn voornaamste bevoegdheden
op grond van het reglement. Veel zegde de prins niet toe, maar wel de bereidheid
tot overleg. Niettemin zouden de Staten in mei beslissende stappen zetten om
de macht van de erfstadhouder te beperken. De Patriotten hadden in Overijssel
het gevoel, dat zij welhaast een complete overwinning hadden behaald, met name
door het uitschakelen van de macht van de stadhouder. Dat triomfantelijke gevoel droegen zij uit naar de kleine steden en de drostambten in de provincie.
Ook de Deventer almanak, een vanouds politiek neutraal medium, geraakte
in de uitgave voor 1787 in politiek vaarwater. H e t zou een eenmalig avontuur
worden, dat de uitgever Jan de Lange (tevens stadsdrukker) en zijn zoon niet
goed zou bevallen. De heren namen in hun almanak een 'Placcaat Van het Neu188 Lettinga, 1984, pp 61-62.
189 RAO res R&S 30 ]anuari 1787
190 Te Brake, 1977, ρ 74.
191 RAO res. R&S 30 januari 1787 en diverse res. R&S in mei 1787, Te Brake, 1977, pp. ι, 4;
Streng, 2000, ρ 105.
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ze-Geld' op, een met karikaturen in houtsnede gedecoreerde satire op de Deventer gilden. Daarna volgden zestien pagina's Patriotse liederen onder de titel: ' Vaderlandsche Gezangen, der Wapenhandel en Vrijheid'. Deze passages leverden
een geheel ander genre op dan de vertrouwde versjes over huis en haard, het
deugdelijk gezin en het buitenleven. Prinsgezinden zullen onaangenaam zijn getroffen, toen zij deze lectuur in hun vertrouwde almanak aantroffen.
Opvallend was dat laatstgenoemden zich begin 1787 te Deventer publiekelijk
manifesteerden via gildenleden. De eerder genoemde bakker Derk Nijland en
slager Lodewijk van Weteringen waren hun zegslieden, niet de geleerde en aristocratische Putman. Bovendien vergaderden de Orangisten kennelijk in het gildenhuis. 193
Behoudens enkele kleine opmerkingen gingen magistraat en meente begin1787 akkoord met het stedelijk concept-regeringsreglement zoals de gecommitteerden het hadden overgelegd. De Orangistische interventies waren op de behandeling niet van invloed geweest. Beide 'leden van de regering' besloten tevens
om het concept-reglement ter kennis van de burgerij te brengen. Hoe dat moest
wisten de heren niet direct, want aan openbaarheid van bestuur moesten zij nog
wennen. Een gemengde commissie uit beide organen moest een voorstel uitwerken.
Inmiddels was Deventer in rep en roer, zoals bleek uit een ooggetuigenverslag uit de pen van prof. F.A. van der Marck. Op 21 januari 1787 eisten de leiders
van de gilden dat de burgercommissie zich zou onthouden van openbaar optreden. Van der Marck verklaarde daarentegen dat de commissie nadrukkelijk de
opdracht had ontvangen om verandering van 'het drukkend [gewestelijke] regeringsreglement' te bewerkstelligen. Daarmee moesten die heren vooral voortgaan
tot zij het gewenste resultaat hadden bereikt. Bovendien hadden magistraat en
meente de commissie 'in hun protectie genomen'.
Uiteraard moest de bevolking wel weten, dat het comité van Derk Nijland
en de zijnen (naar het oordcel van de zittende, door Patriotten gedomineerde
regering) beoogde om haar op schandelijke wijze te misleiden. Dat ging in tegen
de gevoelens van de grote meerderheid van de burgerij. De opposanten tegen het
stedelijke concept-regeringsreglement moesten zich op straffe van verlies van het
burgerrecht in het vervolg onthouden van de omschrijving van 'Gecommitteerden en Keurnoten van Gilden en Burgerij'. De gilden hadden geen enkel recht
om zich met regeringszaken in te laten en hun olderluiden mochten, behoudens
toestemming van de magistraat per geval, alleen samenkomen ter behandeling
van zaken die het gemeenschappelijke gildenhuis aangingen.
192 Deventer Calender of Schri|f-Almanach, 1787, Te Rielc, 1986, passim; Jansen-Moonen, 1991,
pp. 14, 27-28, 30-31 Jan de Lange nam 7i|n zoon Jan Hendrik in 1787 in zijn zaak op. Beiden
nadden een Patriotse petitie getekend, de zoon was daarenboven lid van het vrijkorps.
193 NNJ, 1787, pp. 148-161, 579-582.
194 SAD concordaat 15 januari 1787.
195 SAD concordaat 3 februari 1787 Kennelijk hechtte de regering aan dit besluit zoveel belang,
dat zij het in gedrukte vorm liet verschijnen Vgl ook concordaat 27 januari 1787 met rapportage over de petitie van de Oranjegezinden aan de regering
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Na enkele dagen signaleerde Van der Marck de terugkeer van de rust 'De GildeMajesteit zal haaren Schepter moeten neerleggen', zo schreef hij. De professor
wilde vóór Petri een adres van de burgerij aan de meente organiseren om te benadrukken dat niemand in de magistraat mocht worden gekozen die zich niet
wilde inzetten voor vernieuwing van de constitutie. 196
Ook een economische boycot trof de Orangisten De gezworen gemeente
nam het initiatief om de cameraar te verbieden, kleding voor stadsdienaren te
laten maken bij kleermaker Berend Koningsveld of bij andere kleermakers 'die
zich in de zaak van de zogenaamde nieuwe Gecommitteerden en Keurnoten en
de daartoe horende cabale zo sterk hebben laten zien' Bestellingen moesten
gaan naar 'een kleermaker die getoond heeft aan de regering gedevoueerd te zijn
en eerbied voor de gemanifesteerde wille van zijne wettige overheid te hebben'
Alle ambtenaren moesten nagaan of hun Verwalters (plaatsvervangers) en de hun
bekende leveranciers aan de stad deel uitmaakten van het complot Zo nodig
werden ook deze leveranciers door een uitsluiting getroffen Op io februari 1787
publiceerde de stad een tweede versie van het concept-regeringsreglement,
waarin enkele drukfouten uit de eerste versie (augustus 1786) waren verbeterd
Het betwiste artikel XV, omgenummerd tot XIV, stelde nu bovendien dat de
katholieken burgerrechten zouden verkrijgen 'zonder nadeel voor de gildenpnvileges' H e t was een kleine concessie om de eensgezindheid binnen de stad te
herstellen, een poging die te laat kwam en die mislukte.
Een reactie van de opposanten op de over hen uitgesproken banvloek bleef
niet uit. De al genoemde Berend Koningsveld verklaarde met zijn geestverwanten Harmannus van Goor, Gerrit van 't Zand en Evert van Battum namens de
gilden dat deze hun 'Gecommitteerden en Keurnoten' voor wettig hielden en dat
zij bij hun standpunt zouden blijven Bij concordaat volgde daarop de benoeming
van een gemengde onderzoekscommissie uit magistraat en meente 'l|ii
Het waren spannende tijden en al na drie dagen (op 16 februari 1787) kwam
de onderzoekscommissie met haar bevindingen Centraal stond daarin de al vermelde Derk Nijland, olderman van het Schoonbroodbakkersgilde en tevens generale olderman Hij had de zondagavond tevoren zijn knecht de ouderlieden van
de onderscheidene gilden laten uitnodigen, om 17 00 uur in herberg 'De Prins'
(in de toen geldende politieke verhoudingen een passende naam voor een ontmoetingsplaats voor gildenleden) een glaasje bier te komen drinken Iemand,
waarschijnlijk Nijland zelf, had daar gevraagd wat de gilden hadden gezegd over
een concordaat van 3 februari (houdende verboden op resp de omschrijving van
'Gecommitteerden en Keurnoten van Gilden en Burgerij', bemoeienis van de

196 RAG, archieven van de familie Van der Capellcn, nr 528, brief van prof F A van der Marck
aan R J van der Capellen, 7 februari 1787
197 SAD concordaat 8 februari 1787, c q ibidem, publicatie 10 februari 1787 met aangepaste versie van het concept reglement
198 Ibidem, concordaat 13 februari 1787
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gilden met politiek en gecombineerde bestuursvergaderingen van gilden over
andere zaken dan over het gezamenlijke gildengebouw).
H e t was waarschijnlijk dezelfde spreker die vervolgens het voorstel had gedaan om enige vertegenwoordigers van de gilden naar de burgemeesteren te zenden voor overleg. Inmiddels was tijdens dat informele biertje in 'De Prins' echter
een zodanig tumult losgebarsten, dat niemand meer wist wie wat had gezegd en
wat was afgesproken. Bovendien waren sommige gilden niet uitgenodigd, andere
waren wel genodigd maar niet vertegenwoordigd geweest en sommige aanwezige
gildenbestuurders hadden de bijeenkomst niet tevoren deugdelijk in eigen kring
kunnen voorbereiden. W e l bleef onweersproken dat het genoemde viertal was
aangewezen om het woord te voeren.
De onderzoekscommissie had het er gemakkelijk mee. Zij rapporteerde dat
de boodschap van de vier heren was voortgekomen uit een verwarde bijeenkomst
waarin geen ordelijke besluiten waren genomen. De regering behoefde derhalve
niet te reageren, maar een verduidelijking van het besluit van 3 februari kon geen
kwaad. Zo spraken magistraat en meente expliciet uit, dat verscheidene gilden
het concordaat van de derde februari hadden besproken. Dat bespreken was op
zich al strijdig met de bedoelingen van de beide leden van de regering. Bovendien
was het beraad van de gilden gericht op het vernietigen van het wettig gezag en
van de ondergeschiktheid van de gilden aan de draagster van dat gezag: de (zittende) stadsregering. Deze laatste gelastte de gilden nog eens nadrukkelijk, zich
voortaan te onthouden van alle deliberaties over politiek en om stipt en zonder
discussie alle resoluties van de wettige regering te aanvaarden. De overtreders
konden rekenen op straf en schepenen en raad zouden onderzoeken of Derk
Nijland misschien de eerste van die overtreders zou zijn.
Het gekrakeel was in die dagen niet tot het stadhuis en de herberg 'De Prins'
beperkt gebleven. De door Van der Marck in januari geëntameerde petitie was
inmiddels door 740 burgers en inwoners getekend. Zij meldden dat door (uit
misverstanden geboren) ongelukkige verdeeldheid, 'door de Landverdervende
Oranjepartij aangestookt', de lang gewenste verbeteringen in het stadsbestuur
vertraging hadden opgelopen. In 'dit gewichtige tijdperk' dat met de Engelse
oorlog was begonnen (1780) had het er aanvankelijk op geleken, dat de Deventenaren hun naburen de weg zouden wijzen. Nog steeds bleef die burgerij echter
zuchten onder de last van het oude drukkende provinciale regeringsreglement.
Zwolle had dat juk afgeschaft en daar genoot men nu de rechten van 'vrijgeboren
Nederlanders'. De adressanten wilden ook te Deventer dat geluk smaken. H e t
gewestelijk regeringsreglement moest opgeruimd worden, omdat anders de stadhouderlijke partij steeds weer struikelblokken op de weg naar de vooruitgang zou
aanbrengen. De tijd drong want al over enkele dagen was het weer Petri. O p zo'n
korte termijn was het invoeren van een nieuwe regeling onmogelijk, maar het
bestaande reglement moest in elk geval terstond verdwijnen, zodat de prinselijke

199 Het concordaat van 3 februari 1787 is hiervoor besproken.
200 SAD concordaat 16 februari 1787
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invloed op de keur ophield. De burgerij was immers 'den Wettigen Souverain'.
De 740 Deventenaren eisten niet alleen afschaffing van het gewestelijke reglement, de nieuw gekozenen moesten ook dadelijk na de keur worden beëdigd,
zodat de stadhouder voor een voldongen feit werd geplaatst. Dat ging dus verder
dan de keur zoals die vanaf 1783 was verlopen, waarbij de meente stadhouderlijke
recommandaties negeerde, maar wel approbatie vroeg (en deze ongewijzigd
placht te verkrijgen). Zwolle had in dat alles het voorbeeld gegeven. Bovendien
moesten de nieuwelingen bij ede beloven dat zij hun medewerking zouden geven
aan constitutionele vernieuwingen. '
O p 20 februari 1787 kwam de meente met de magistraat bijeen. Gezamenlijk
besloten beide organen, het regeringsreglement van 1675/1747 'voor zo verre deze
Stad aangaat, te houden voor afgeschaft en vernietigd'. De keur, die twee dagen
later plaats zou vinden, zou dus niet aan de ap- of improbatie van de stadhouder
worden onderworpen. Dat de Deventer regering naar geldend recht volstrekt
niet competent was om een dergelijk besluit te nemen is, althans in de stukken,
nergens terug te vinden. De gezworen gemeente was in haar besluitvorming unaniem geweest, hetgeen liet zien dat het Patriots gedachtegoed van de nieuw
recht scheppende volkswil daar allesoverheersend was. Bij schepenen en raad
bevonden zich vijf tegenstemmers: dr. Gerhard Gijsbert Joan van Suchtelen, dr.
Sibrand de Schepper (de luitenant-stadhouder), Joan van Suchtelen, dr. Jean
Louis Bosc de la Calmette en mr. Wijer Antonij Eeckhout. Zij motiveerden hun
tegenstem door erop te wijzen, dat zij wel tot veranderingen in de regeerwijze
wilden komen, doch alleen langs constitutionele weg, niet eenzijdig.
Twee dagen na deze radicale besluitvorming wees de kalender 22 februari
1787 aan. H e t was weer keurdag. Met alle gebruikelijke ceremonieel begon de
gezworen gemeente zichzelf aan te vullen (volgens het geldende en door de Patriotten verfoeide, maar door hen wel gedoogde coöptatiemodel). Daarbij koos
zij in de plaats van de overleden mr. Joost Jordens (de wijnkoper) Gerrit Schimmelpenninck (jr.), de vader van de latere raadpensionaris. Vervolgens maakte
Rudolf Jordens, gemeensman van de Bergstraat, zijn opwachting bij schepenen
en raad. Hij verklaarde dat alle meenteleden hoofd voor hoofd hadden verklaard
mee te zullen werken aan de verdere verkiezingsprocedure zoals die zou worden
gevolgd overeenkomstig het stedelijk concept-regeringsreglement (dat nog geen
kracht van wet bezat). Dat betekende, dat inmenging van de stadhouder niet zou
worden geduld en dat in de toekomst de keur van de gemeenslieden niet meer bij
coöptatie zou plaatsvinden, maar volgens een nader te bepalen plan aan de burgerij zou worden overgelaten. Ook de magistraat stemde in meerderheid met dit
plan in. De oude cameraar dr. Jacob Joan Fockinck lag echter ziek thuis. Stads201 SAD Rep. II, nr. 140, petitie van 740 burgers en inwoners aan de stadsregering Een ver
melding van deze petitie (het aantal handtekeningen werd hier niet geheel correct door Van
der Marcie gesteld op 547) in: RAG, archieven van de familie Van der Capcllen, nr. 528, brief
van prof. F.A. van der Marck aan RJ. van der Capellen, 5 mei 1787. Zie voorts: Te Brake,
'977. Ρ 7ϊ; Zandstra, 'De ontwikkeling', ρ 15 en bijlage I.
202 SAD concordaat en res. S&R 20 februari 1787. Op die dag bespraken raad en meente het
Patnotse rekest dat Van der Marck had geëntameerd.
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secretaris mr. Adolph Hendrik Cramer bezocht hem en ontving op Fockincks
ziekbed diens instemming met de voorgestelde verkiezingsprocedure. Daarna
volgde aanvulling van de meente en koos deze vervolgens de nieuwe schepenen
en raden.

Gerrit Schimmelpenninck (1725-1804), afkomstig uit Almelo, vestigde zich te Deventer waar hij
op de Brink een florerende wijnhandel dreef. Hij was doopsgezind. Werd op Petri 1787 gekozen
tot gemeensman en verloor deze functie weer op 20 september van dat jaar. Vader van Rutger
Jan Schimmelpenninck, met wie Gerrit zijn Patriotse overtuiging deelde.
(Particuliere collectie, foto Iconografisch Burcau/RKD, 's-Gravenhage)

490

Vijf van de zestien zittende magistraatsleden konden als Orangist worden aangemerkt. Het waren, niet toevallig, de vijf die tegen de eenzijdige afschaffing van
het gewestelijk regeringsreglement (en dus van de stadhouderlijke bemoeienissen) hadden gestemd en die niet werden herkozen. In hun plaats koos de meente
vijf nieuwe heren, allen gemeenslieden, overtuigde Patriotten en (met uitzondering van de als eerste te noemen) officieren van het vrijkorps. H e t waren: mr.
Gerhard Jacob Dumbar, neef van de stadssecretaris, 203 mr. Augustijn Gerhard
Besier, advocaat en publicist, mr. Gerhard Joan Jacobson, mr. Janjelles Bannier
en mr. Adam Vijfhuis. Slechts zeven maanden zouden zij in functie blijven, maar
dat was nog niet te voorzien toen de klok hen en alle andere regenten opriep om
ter kerke te gaan en onverwijld te worden beëdigd, zonder de prins in de keur te
kennen. Daarmee werd tevens de door Van der Marck in januari geëntameerde petitie gehonoreerd. Ds. Jacobus van Bosveld hield bij die gelegenheid een
politiek getinte keurpredikatie.
De stadhouder reageerde na de verkiezing niet aanstonds rechtstreeks naar
de Deventer regering, maar richtte zich wel tot Ridderschap en Steden met een
'rescriptoire missieve'. Daarbij ging hij in op het voorstel om het gewestelijk rcgeringsreglement te wijzigen c.q. af te schaffen. Hij, zo schreef hij, had het reglement ongemoeid gelaten maar verklaarde zich bereid om commissarissen over
te zenden die over mogelijke veranderingen met Ridderschap en Steden konden
spreken. De steden en enkele edelen wilden wel over een nieuw reglement van
gedachten wisselen, maar de meerderheid van de ridderschap blokkeerde dat. De
stadhouder had in zijn brief het bestaande reglement verdedigd en geprotesteerd
tegen de onwil van de gecommitteerden ter Statenvergadering die hun eed van
trouw aan het reglement niet gestand deden. Op 12 maart zond de prins vanuit
de burcht op het Valkhof te Nijmegen, waar hij zich noodgedwongen had teruggetrokken, een verontwaardigde brief aan de Deventer magistraat. De verhoudingen werden er niet beter op, toen de magistraat de stadhouder nog eens duidelijk liet weten waarom deze niet in de keur was gekend: de heren waren niet
van zijn inmenging gediend." 6
Het laat zich raden dat de besluitvorming binnen de Staten over een eventuele wijziging of afschaffing van het Overijsselse regeringsreglement niet met unanimiteit plaatsvond. Verdeeldheid over dit agendapunt lag, na alles wat was
voorgevallen, voor de hand en was bij eerdere behandeling al aan de dag getreden.

203 Gerhard Dumbar de oudere had een 700η Dcrk die de vader werd van Gerhard de jongere
en een zoon Hendrik Willem die de vader werd van Gerhard Jacob Gerhard de jongere en
Gerhard Jacob waren dus volle neven Zie voor hun verwantschap· Hogenstijn, 1981, p, 94.
Beiden worden nogal eens met elkaar verward; zie b v.: Te Brake, 1977, p. 131, Mecking, 1985,
p. 171, Van Wijnen, 1989, ρ 95
204 SAD concordaat 22 februari 1787 en Rep. I, nr 85 D, Petrikeurboek 1764-1788, NNJ 1787,
pp 584-585
205 SAD concordaat 19 maart 1787; Te Brake, 1977, p. 76.
206 Ibidem, 3 april 1787 Een afschrift van de brief aan de stadhouder is te vinden in. SAD Rep. I,
nr. 24e, de originele antwoordbrief van de prins is aanwezig in: SAD Rep. I, nr 19.
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De Landdag schafte het reglement op 13 maart eenzijdig af.
De Orangistische
leden van de ridderschap, Van Heiden Hompesch voorop, namen een minderheidsstandpunt in, waarbij zij wezen op het regeringsreglement van 1675/1747 'als
de teegenswoordige eenige grondwet en rigtsnoer naar welke de Regeerings bestelling der geheele Provincie kan en moet ingerigt worden'. Prinsgetrouwe riddermatigen namen het initiatief tot de publicatie van alle relevante stukken.
Nog éénmaal kwam in deze tijd het stedelijk concept-regeringsreglement in
Deventer publiekelijk ter sprake. Beide Deventer regeringscolleges maakten op
16 april 1787 bekend dat de termijn waarbinnen commentaar kon worden geleverd op verzoek van de burgercommissie werd verlengd tot 29 april. Naar eigen
keus kon een ieder reageren bij ofwel de burgercommissie, ofwel de 'Gecommitteerden uit Raad en Meente'. Andere zaken dan het reglement eisten echter
weldra alle aandacht op.
Ook het laatste element van macht waarover de erfstadhouder in Overijssel
nog kon beschikken kwam ter discussie te staan. De Deventer meente kwam
met een voorstel aan de magistraat, er bij Ridderschap en Steden op aan te dringen, diens bevoegdheden als kapitein-generaal van Overijssel in te perken. De
inzet van Staatse troepen tegen de Patriotten op de Veluwe zal aan dit voorstel
niet vreemd zijn geweest.
In juni gingen de Staten nog verder en onthieven zij
de prins uit zijn functie als door het gewest benoemde kapitein-generaal." In
maart en april verscheen een commissie namens de stadhouder bij de Staten om
over modificatie van het regeringsreglement te spreken. De onderlinge verdeeldheid was echter te diep en de goedbedoelde poging liep op niets uit. 212
Het gevolg van al deze maatregelen was, dat de Patriotten het politieke leven
in Deventer (evenals in de rest van Overijssel) domineerden. Echter, vanaf 1786
begon de Oranjepartij zich met toenemende daadkracht te manifesteren. Spanningen bleven niet uit. De Deventer meente wilde haar greep op het beleid versterken via een rekenkamer die alle rekenplichtige functionarissen ('rendanten')
zou controleren.
In mei 1787 namen de Staten van Overijssel maatregelen om een in de toekomst wellicht noodzakelijke verdediging van het gewest te coördineren. Impliciet waren deze maatregelen gericht tegen de stadhouder, die mogelijk een ge207 Zie over de eerdere behandeling, op 6 december 1786, § 7. 4 en RAO res R&S 13 maart 1787.
208 Zie Verzameling van stukken, betrekkelyk tot den ordinans landdag gehouden binnen
Campen den 13 Maart 1787 en volgende dagen (Kampen, 1787), gevolgd door soortgelijke
uitgaven met aanvullende informatie Zie in dit verband ook de pamfletten: 'Bedenkingen
op eenige stukken ter staatsvergadcringe van Overi]ssel ingeleverd in het Voorjaar 1787 ( ·)'
(Deventer, 1787), uitgegeven bij de overigens in dit verband onbekende Joh· Nie Stitzmger,
alsmede. 'Memorien van eenige leden van de ridderschap van Overijssel ( )' (Zwolle, 1787).
209 SAD Rep. I, nr 7, buursprakenboek, publicatie van 16 april 1787.
210 SAD concordaat 21 mei 1787
211 Te Brake, 1977, ρ 76 Elk gewest placht zijn stadhouder te benoemen tot kapitein-generaal
m de desbetreffende provincie. Daarnaast stond een gcneraliteitsbenoeming voor de gehele
Unie. Zie § 22
212 Streng, 2000, ρ io6. In deze spannende tijden kwamen Ridderschap en Steden vaker bijeen
dan gebruikelijK was
213 SAD concordaat 3 april 1787.

492

wapende interventie liet voorbereiden. Op voorstel van Deventer besloten Ridderschap en Steden om de troepen van het Staatse leger die ter betaling (repartitie) van de provincie stonden, maar die in Gelderland in garnizoen lagen, naar
Overijssel te halen. De bedoeling van dit besluit was om tegen te gaan, dat deze
troepen zouden worden ingezet tegen (Patriots gezinde) ingezetenen van
Utrecht of Holland. Deze opzet lukte echter niet: de Staten-Generaal weigerden
de noodzakelijke marsorders (patenten) af te geven en de door Overijssel bekostigde infanterie zou deelnemen aan de bezetting van Utrecht. Ook via de stedelijke burgermilities (vrijkorpsen) beoogde de Landdag in diezelfde maand mei,
Overijssel in staat van verdediging te brengen. De Overijsselse Landdag besloot
een comité voor de verdediging op te richten. Uit de verschillende burgermilities
wilden de Staten één korps formeren dat in het gehele gewest ten dienste zou
staan van Ridderschap en Steden. 214 In het late voorjaar en de zomer van 1787
bleek het comité voor de verdediging niet alleen een functie te vervullen bij het
onderdrukken van de Orangistische oppositie binnen de provincie, maar ook bij
de verdediging van het gewest tegen mogelijke Orangistische tegenaanvallen van
buitenaf (hetgeen uiteindelijk overigens niets zou opleveren).
H e t comité, dat een startkrediet had gekregen van zestigduizend gulden, begon onmiddellijk plannen te smeden voor een legertje van drie bataljons van duizend Patriotse vrijwilligers elk. H e t comité zette medio juni vrijkorpsen in om
onder leiding van Gerrit Jan Pyman de Ommerschans te veroveren. De Patriotten overvielen in de nacht van 12 op 13 juni in het diepste geheim de kleine aldaar
gelegerde troepenmacht en namen een goed gevuld arsenaal van wapens en munitie in beslag, 24 kanonnen daaronder begrepen. Twee weken later wist het comité een schip te onderscheppen vol stadhouderlijke soldaten, die vanuit Gelderland op weg waren ter versterking van het Overijsselse stadje Hasselt. H e t
Oranjegezinde bestuur aldaar (waar Putman het zo goed mee had kunnen vinden)
had de prins in het geheim om versterking van het aanwezige garnizoen gevraagd,
maar Patriotten hadden brieven van de Hasseltse secretaris onderschept, zodat
zij de troepen konden tegenhouden.
Hoewel de Patriotten naar beweerd werd ook elders in Overijssel defensief
gerichte voorbereidingen troffen, maakten zij Deventer toch tot het middelpunt
van hun inspanningen. De 'Utrechtse Courant' van 2 mei 1787 schreef:
'Men tekend provisioneel dertien artikelen, welke als grondwetten /uilen dienen, en
waar bij de oppermagt aan 't volk wordt toegekend, te gelijk met bepaling, dat stadsrekeningen jaarlijks een zekeren tijd moeten open leggen, en dat de burgers niet anders
zullen geoordeeld worden dan naar wetten, in onze landtaal beschrecven; waar bij nog

214 Zie §6.6.
215 SAD concordaat 11 juni 1787.
216 Zie aangaande de overval op Ommerschans. 'Janus', 28, 2 juli 1787, met een sarcastisch commentaar op de moeizame samenwerking tussen de Oost-Nederlandse Patriotten; met dank
aan de heer dr. Ρ W. van Wissing, te Nijmegen. Vgl. voorts: Tc Brake, 1977, ρ 78. De te
Deventer geboren Pyman geeft een levendig ooggetuigenverslag geschreven van dit avon
tuur, zie. Pyman, 1826, pp. 10-12.
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komt de vaststelling van de vrijheid der drukpers. Zekerlijk allen zaken, die de grootste
ijveraars der gildens veilig können tekenen; immers daar ze niets met reden können tegen hebben Deze artikelen worden zondag den 29 dezer aan de commissie uit raad en
meente ingeleverd.

De Utrechtse journalisten konden toen nog niet weten, dat zij een week later
veel spannender nieuws te melden kregen: op 9 mei vochten Patriotten in een
veldslag met Prinselijke troepen bij het Utrechtse dorp Vreeswijk.
Terwijl in
juni 1787 berichten over hernieuwde Orangistische onderdrukking in Gelderland
de stad bereikten, bezette het Deventer vrijkorps de stadspoorten en plaatste
het kanonnen op de wallen. H e t provinciaal comité kwam de verdedigingswerken rond Deventer inspecteren. De zorg voor de veiligheid te Deventer bleek
echter niet alleen een externe, maar ook een interne kwestie te zijn. Dat kwam
aan de orde toen de regering zich zorgen ging maken over het optreden van
Oranjegezinden, 's Nachts hoorde men ondanks de uitgevaardigde verbodsbepalingen 'Oranje' schreeuwen en ruiten werden ingegooid.
N u de Prinsgezinden in Deventer nauwelijks meer een rol in het openbare
leven konden vervullen en hun voorman mr. E.H. Putman zich voorlopig niet in
de stad vertoonde, zochten zij toch een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
gezamenlijke activiteiten te entameren. Vermoedelijk op instigatie van Putman
vormden zij een Oranjesociëteit. Adriaan van Dalen, bakker en gildenlid, werd er
directeur van, Simon van Brackel, suikerraffinadeur, werd secretaris. Beiden waren in 1782 en 1783 nog werkzaam geweest in de Patriotse petitiebewegingen. De
heren kwamen bijeen in hun gebouw 'Het Dorstige H e r t ' in de Grote Overstraat.
H e t functioneren van de sociëteit bood mogelijkheden voor een hernieuwde
couppoging. De Britse gezant Sir James Harris (1746-1820, later earl of Malmesbury), * die werd beschouwd als de ware leider 'achter de schermen' van de
Oranjepartij in de Republiek, achtte de vooruitzichten daarop zo groot, dat hij
de Deventer Oranjeaanhang enige duizenden guldens zond. 221 De spanning binnen de stad liep hoog op. De magistraat vroeg de Zwolse regering daarom om
hulp, om de oproerige Deventenaren (die erop uit zouden zijn de 'fundamenten
van de regering omver te werpen') in bedwang te houden. De komst van onge217 Artikel in de 'Utrechtse Courant' van 2 mei 1787, overgenomen in. NNJ 1787, ρ iççj. De
aanbieding van commentaar op het tonccpt-regeringsreglemcnt op 29 april 1787 komt eerder in deze paragraaf aan de orde.
218 Van Hulzen, 1966, pp 268-271
219 Over de Oranjesocieteit is weinig bekend Enkele gegevens zijn te vinden in een justitiële
bron Zie SAD RA, nr 76· Stukken overgelegd door twee advocaten-fiscaal tot staving van
hunnen eisch tegen mr. I. Bannier c s wegens geweldpleging tegen eemge leden der Oranjesocieteit te Deventer op 29 Juni 1787; vgl- NNJ 1787, pp 2166-2171. De sociëteit was gevestigd aan de Bnnkzijde van de Grote Overstraat, zie: SAD RA nr nid, Straathoek van de
(wijk van de) Overstraten, liber VI, fol. 22 en 23, later kadaster sectie E, nr 1671, thans nr.
37-39 Aldaar werd in 1934, op de plaats van een gesloopt schoolgebouw, een (nog steeds bestaande) expeditiehof voor het warenhuis Vroom & Dreesmann gebouwd
220 Schutte, 1983, pp 111-112
221 Colcnbrandcr I, 1897, bijlage III, p. 21.
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veer 150 Zwolse vrijkorporisten op 28 juni 1787 (de dag van de aanhouding van
prinses Wilhelmina 'bij Goejanverwellesluis')
verergerde de spanningen in Deventer nog. O p vrijdag 29 juni meldden zich zeven of acht leden van dit onversneden Patnotse korps al vóór tien uur 's morgens bij de Oranjesociëteit. De kastelein Antonij H a r t k o p honoreerde de bestelling van jenever ('morgendrank')
niet en zei: 'dat hij niet voor tien uur tapte, en dat zij dan weerom konden
koomen'. Hartkop raadpleegde vervolgens Hendrik Budde, onder meer kolonel
van het Deventer vrijkorps. Deze adviseerde de kastelein om voet bij stuk te
houden en om zo weinig mogelijk (Prinsgezinde) leden naar 'Het Dorstige Hert'
te halen. Een confrontatie moest zoveel mogelijk achterwege blijven. De kastelein zag om tien uur een groep met degens gewapende vrijkorporisten in zijn
zaak terugkeren en weigerde toen opnieuw te tappen. Vervolgens waarschuwde
hij de directie van de sociëteit. Adriaan van Dalen en Arnoldus Wolters kwamen
snel om de gemoederen te bedaren. Inmiddels waren echter al meer dan driehonderd sociëteitsleden op het tumult afgekomen. Ook mr. Lambert Bannier,
'capitain' van het vrijkorps, kwam met enkele manschappen polshoogte nemen.
Op zijn vraag 'of er ook Zwolsche Schutters in de Sociëteit waaren en overlast
deeden' ontving hij een ontkennend antwoord, aanleiding om zich terug te trekken.
Van Dalen en Wolters hadden zich inmiddels naar het stadhuis gespoed om
na lang wachten te worden toegelaten tot de aldaar aanwezige burgemeesteren
mr. Jan Willem Tichler en mr. Damiaan Joan van Doorninck. In aanwezigheid
van schepen mr. Gerhard Jacob Dumbar kregen zij assistentie toegezegd. Met
burgemeester mr. Gerhard Joan Jacobson begaf G J . Dumbar zich naar 'Het
Dorstige Hert'. Over wat toen gebeurde bestaan twee versies. De lezing die
overeenkwam met de visie van de Oranjegezinden luidde, dat de schepenen vroegen 'of er ook mallest (molest) geschiedde'. De leden van de sociëteit antwoordden daarop ontkennend. Zij hadden 'geen vrees voor onheilen' en stelden daarom
geen prijs op het zenden van een patrouille uit het vrijkorps ter 'adsistentie'. Aldus schreef mr. Lambert Bannier later in zijn 'remonstrantie'.
De lezing die de zienswijze van de Patriotsgezinden weergaf stelde daarentegen, dat de gehele ochtend Zwolse vrijkorporisten met de sabel leden van 'Het
Dorstige Hert' aanvielen en dat dezen zich met 'eiken- of talhouten' verdedigden. Toen de burgemeesteren ten tonele kwamen, was het gevecht korte tijd
geluwd, maar na hun vertrek begon het opnieuw. Toen verscheen de patrouille
van Bannier weer, maar die weinige vrijkorporisten konden niets beginnen tegen
de samengestroomde massa. Niettemin had Bannier van de regering de last gekregen om de 'Attroupementen' uiteen te drijven. Toen hij met zijn vrijkorporisten de Grote Overstraat betrad, werden de sociëteitsleden agressief.
'Evert van Battem [in andere contemporaine bronnen steeds: van Battum], lid van de
Sociëteit, kwam naar buiten, /waaiende met een eiken talhout {bundel dunne, geschil-

222 Zie § 4.4.
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de takken] en haalde van huis (tien panden verderop) een geweer met bajonet, dit ladende op straat, en voortgegaan is onder vloeken en dreigen van die Patnotsche bliksems nu wel te sullen krijgen en met de blaauwe boon, die hij erop had, de donders in
de kont te sullen schieten.'
Uit een naburige woning klonken enkele schoten; een vrijkorporist raakte gewond aan zijn arm. Vervolgens gaf Bannier opdracht om het vuur te openen.
Onder de Orangisten vielen vijf doden: 'Stille Ingezeetenen namelijk, die geen
verandering in de Regeeringsforme verlangden' (een formulering overigens die
eerst na de omwenteling van 20 september 1787 op schrift werd gesteld).
In een publicatie van 3 juli 1787 stelden schepenen en raad, dat de onenigheden onder de burgerij waren 'aangestookt door de landverraderlijke factie die de
Grootheid van den Prins van Oranje [Willem V] boven de Vrijheid van het Vaderland zoekt te verheffen'. De heren hadden tot hun leedwezen vernomen
'dat de leeden van de Sociëteit uit 'Het Dorstige Hert' zich niet ontzien hebben op een
gewelddadige wijze met allerhande moordtuig op eenige manschappen aan te vallen
met talhouten, steencn en andere gevaarlijke werktuigen uit de vensters op deselven te
werpen, jaa zelfs met gewccren daaruit de schieten Zo was het noodzakelijk geworden
ter adsistentic van die Sociëteit, ten koste van het leeven van eenige die(r) rustver125
stoorders de goede orde binnen deesen stad te herstellen'."
Een door de stadsregering genomen besluit om de sociëteit 'te vernietigen en te
dissolveeren' met een verbod om deze ooit opnieuw op te richten, gevolgd door
machtiging tot verkoop van de inboedel betekenden het einde van de sociëteit.
Mr. Lambert Bannier tenslotte ontvluchtte aanvankelijk de stad, keerde terug
toen de grootste emoties waren weggeëbd, overleefde de restauratie en de Franse
inval en stierf te Deventer op 4 november 1798.226

223 Uit de zojuist aangehaalde 'remonstrantie' van mr Lambert Bannier in SAD Familiearchief
Besicr, nr. 150. Ook de woning van Evert van Battum stond aan de Brinkzijde van de Grote
Overstraat, zie het zojuist aangehaalde Straathoek fol. 8, later kadaster sectie E, nr. 1688,
thans nr. 15, 'Clochard, retro en chique voor hem en haar'
224 De vijf slachtoffers waren: Lucas Lcndennk, Jan Mouw, Jan Stcgeman, Gerrit Franke en
Johannes Veerman Deze namen konden worden achterhaald uit: SAD RA, nr. I24r, memorieboek (ongepaginecrd) d d 29 maart 1788, in combinatie met de begraafbocken van de
Berg- en de Broederenkerk
225 SAD publicatie S&R 3 juli 1787
226 De beschrijving van het bloedige incident bij de Oranjesociéteit 'Het Dorstige Hert' op 29
juni 1787, de meest gewelddadige gebeurtenis in de Patriottentijd te Deventer, is te vinden
in. SAD res. S&R 29 juni 1787 ('Des avonds', toen besloten werd de lijken van de slachtoffers
vrij te geven en enkele verdachten in de Duinpoort op te sluiten) Vgl. ook: SAD publicatie
S&R 3 juli 1787, over de liquidatie van de sociëteit. Het register van secrete resolutien (SAD
Rep. I, nr. 4) bevat twee besluiten om Berend Brilman als schuldige te vervolgen en hem te
gijzelen, res. S&R 14 en 15 juni 1789. Berend Brilman was denkelijk de olderman van het
bakkersgilde die staat vermeld op het houten bord van dat gilde (1634, aangevuld 1779), dat
zich nu bevindt in de hal van het Deventer stadhuis Het proces tegen mr. Lambert Bannier
c.s. is te vinden in· SAD RA, nrs. 76 en 77 (dit dossier bevat de consulten van drie Groningse
rechtsgeleerden ter zake, te weten: M.W de Raadt, W. Cransscn en J.A. Engelhard, 1791).
De aanklachten waren, behalve tegen de eerder genoemde L. Bannier en B. Brilman, gericht
tegen Adolf Otterbeek, Franciscus Pohlman, FÏJ van Wijhe, Willem Scholten, G.J. Masson, Willem van End en Jan Peerlenberg. Zie in samenhang hiermee· SAD familiearchief
-»
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Hoe fel de partijen op elkaar botsten bewijst een stenen bijl die afkomstig is van
Braziliaanse indianen. Een Patriot gebruikte dit wapen, tot een Orangist het buit
maakte en het als een trofee bewaarde. O m zich een beeld te vormen van haar
aanhang vroeg en verkreeg de meente inzage in de in beslag genomen ledenlijst
van de Oranjesociëteit'. Uit de ledenlijst concludeerden de heren dat de leden
'onse heilsame oogmerken fragten te verijdelen en aan de Stadhouderlijke invloed de duurgekogte vrijheid [trachten] op te offeren'. Sommige leden zouden
'op allersnodelijkste wijze' tot het lidmaatschap zijn overgehaald. Drijvende
krachten achter de sociëteit zouden de gecommitteerden zijn, die via deze vereniging hun streven zouden willen bevorderen. Sommige leden zouden het daar
niet mee eens zijn. " In deze gespannen situatie eiste de meente dat Orangisten
een speciale eed zouden afleggen dat zij de stad zouden verdedigen tegen stadhouderlijke overheersing en militaire tirannie. De ongeveer vierhonderd mannen
die weigerden om deze eed af te leggen lieten de stad ontwapenen met behulp
van de Patriotse vrijwilligers, die vanuit Zwolle waren aangerukt. H e t getal van
vierhonderd kan een indicatie vormen van de omvang van de Prinsgezinde partij
voor zover het om weerbare mannen ging. Een gewapend korps als tegenhanger
van de vrije burgermilitie hebben zij niet gevormd. Waarschijnlijk waren sommigen van hen vroeger tot de stedelijke burgerwacht toegetreden en beschikten zij
daarom nog over wapens.

Besier, nr. 149 (stukken met maatregelen aangaande de omwenteling van 1795) (punt 35), ibidem, nr. 150, concept rekest van Lambert Bannier (1789), alsmede het dossier over deze zaak
dat is opgenomen in. KHA A 31-222 VI. Een vonnis is met aangetroffen SAD Rep II, nr
141, bevat een afschrift van een rekest van bestuurders van de Oranjesocicteit namens enige
burgers en ingezetenen aan de meente, houdende verzoek om maatregelen te nemen tegen
het optreden der Patriotten (1788) Rep II, nr 143, bevat bi] stukken inzake geschillen tus
sen gilden en magistraat eveneens informatie over het proces tegen Bannier, /.ie over laatst
genoemde ook § 8 1 . Zie over de verkoop van de inboedel· SAD res S&R 24 |uli 1787 Vgl.
ook: NNJ 1788, pp 562-565; Zandstra, 'De ontwikkeling', pp. 16 17; Thccuwen, 2002, ρ 529
227 De bijl is vermocdeli|k afkomstig van de Tupinamba indianen uit Brazilië Hoe hi| in Nederland terecht is gekomen, is met bekend Mogelijk heeft iemand het wapen meegenomen
in de periode 1630-1654, toen vanuit de Republiek delen van Brazilië waren gekoloniseerd
In juni 1787 was de bijl in handen van een Deventer Patriot Deze pakte hem bij de met rotan omwikkelde houten steel en hakte met de ankervormige, gri|ze stenen kling op de
Prinsgezinden in De nieuwe eigenaar hing met een kettinkje van messing een bordje aan de
steel. Op dit zwartgeschildcrde bordje, gevat in bruine lijst, staat met witte letters aan de
ene zijde geschilderd: 'Arma Tencbrarum inventa A" 1787 formidolosi temporis patnotissimi
rcliqua'. Op de keerzijde staat: 'Dit wapentuig der duisternis gebruikt door ooose listen
toont wat gewaande vrijheid is Daar licht en plichten misten Λ0 1787'. De bijl maakt nu deel
uit van de collecties van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (groep IX 1 d, serie 1322,
nr. 312, Zwolle nr 353), het object is afkomstig uit de collecties van de VORG, deze vereni
ging heeft het op 23 juni 1983 geschonken aan genoemd Instituut en dat heeft het vervolgens
in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum te Amsterdam (dat de bijl heeft opgenomen in
de permanente opstelling van de afdeling Nederlandse geschiedenis) Het Tropenmuseum,
dat dank toekomt voor de verschafte inlichtingen, kent geen verdere herkomstgegevens In
de Catalogus der Geschiedkundig-Overijsselsche Tentoonstelling (Zwolle, 1882) komt de bijl
met herkenbaar voor.
228 SAD concordaat 2 en publicatie 3 juli 1787 Helaas zijn de ledenlijst van de Oranjesocietcit
en de verdere administratie van dit gezelschap, die door de regering in beslag waren geno
men, met m de stedelijke administratie bewaard gebleven.
229 Zie over de gedwongen afgelegde vcrldarme: SAD Rep. I, nr 7, buursprakenboek, publicatie
van 30 juni 1787. Zie voor het ontslag uit die eed op 5 oktober 1787 § 8 1 . Vgl. voorts: NNJ,
1787, p. 2170; Zandstra, 1985, p. 41
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Toen berichten over plundering en geweldpleging door Prinsgezinde soldaten
toenamen, liet de stadsregering Deventer verder versterken met 160 vrijwilligers
uit Bathmen, Rijssen en Drenthe, gevolgd door ongeveer 125 man uit Zwolle.
Om de openbare orde te handhaven verzocht de gezworen gemeente schepenen
en raad om voorzieningen te treffen, dat 'Oranjen Schreeuwers', die zich sierden
met linten in hun favoriete kleur en allerlei leuzen riepen, niet meer via de IJsselbrug de stad binnenkwamen. Vooral de brugwachters moesten attent zijn op
deze oproerkraaiers, die kennelijk afkomstig waren van de Prinsgezinde Veluwe.
Dergelijke gasten verdienden bestraffing en wegzending. Schepenen en raad gingen op de gegeven suggestie in 'voor zover de omstandigheden het toelaten'. Dat
laatste vormde een diplomatieke toevoeging die van het antwoord weinig overliet.211
Tegelijkertijd probeerde de magistraat de spanning binnen de stad te verminderen. Daags na de rel in de Oranjesociëteit besloot zij, op aandringen van
leden van het vrijkorps, de stedelijke burgerwacht met zijn acht vendels af te
schaffen en alle manschappen en officieren ontslag te verlenen. De ontslagenen,
die ervan werden verdacht de stad 'onder stadhouderlijk juk (te) willen terugbrengen' mochten zich niet meer met hun wapens buitenshuis vertonen of deze
aan anderen in handen geven. Dat verbod gold echter niet de officieren en manschappen die tegelijkertijd lid waren van het Patnotse vrijkorps." Deze mochten hun wapens ter verdediging van Deventers vrijheid behouden. Ook anderen
die de stad 'tegen stadhouderlijke overheersing en militaire dwingelandij' wilden
helpen beschermen, mochten wapens dragen. Wel moesten deze tevoren naar
het stadhuis komen om er een belofte af te leggen dat zij met het aangehaalde
streven instemden. 233 Zo werd de burgerwacht beschouwd als een broeinest van
Oranjegezindheid en een bedreiging voor de stad, het vrijkorps daarentegen als
een Patriots bolwerk dat de regering in moeilijke dagen tot steun was. Toen uit
de voorraden in het stadhuis en het arsenaal geweren waren uitgereikt zonder dat
aanvankelijk was aangetekend aan wie, moesten de ontvangers zich later alsnog
laten registreren.
Moeilijke dagen waren het inderdaad. De aanhouding van prinses Wilhelmina had de kans op een gewelddadige confrontatie doen toenemen. De prins en
zijn aanhangers wisten immers, dat Deventer voor hen een gevaarlijke stad was.
De Gelderse Oranjeman en burgemeester van Zutphen August Robbert van
Heeckeren van Suideras (1743-1811) stelde de stadhouder daarom op 4 juli 1787
voor, drie of vier compagnieën van het regiment d'Envie uit het Staatse leger

230 NNJ 1787, pp. 2188, 2200-2203; Lugard, 'De zingende Stad', ρ ιοο, Theeuwen, 2002, p. 530
231 Te Brake, 1977, p. 78
232 Hieruit blijkt dat sprake was van dubbellidmaatschappen van de stedeli]ke burgerwacht en
het vri)korps, hoewel de Wetten van laatstgenoemd korps dat verboden, zie § 6.6.
233 SAD concordaat 30 juni 1787; ibidem, Rep I, nr 7, buursprakenboek, publicatie van dezelfde
datum
234 SAD Rep I, nr. 7, buursprakenboek, publicatie van 2 juli 1787.
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over te plaatsen van Doesburg, waar het het vrijkorps had ontwapend, naar Deventer. Twee dagen later schreef Van Heeckeren aan prins Willem:
'Te Deventer beeft en rilt alles, wat maar van een militair hoort spreeken, soo de aangeworven housaaren ofwel de overgekomene uit 't korps van den Rhijn Graaf hier sonder gevaar konden g'emploiccrd worden, vertrouw ik, dat d'eerste tijding van hun aankomst genoegsaem soude sijn om Deventer te evacueren '

Uit Gelderland kwamen inderdaad troepen in de richting van Deventer. Veertig
ruiters vatten post bij de herberg 'De Dood', recht tegenover de Schipbrug gelegen, maar op de linker IJsseloever en nog net op Gelders grondgebied. De stad
liet prompt de (schip)brug 'uitvaren', maar bleef beducht voor emotionele reacties 'uit hoofde van de verregaande drift en verbittering' bij Patriotten (ditmaal
'Nieuwstaatsgezmden' genaamd). Op 7 juli 1787 benoemde de magistraat uit haar
midden drie 'Commandanten deezer Stad', die waren belast met het bewaren van
de openbare orde en met de verdediging van de vesting voor het geval deze zou
worden aangevallen. O m de ruiters bij 'De Dood' niet uit te dagen mochten de
leden van het vrijkorps zich niet gewapend op de linker IJsseloever vertonen.
Het 'Geldersch Krygsvolk' had daar bijgevolg de vrije hand. Het liet zich de tuinen met tuinhuisjes van gegoede, als Patriots bekend staande families in en nabij
De Hoven aanwijzen, om deze te vernielen. Ongetwijdeld was daar het 'erf en
hof over de IJssel' bij van Patriotse voorlieden als mr. Joachim Willem Hagedoorn, mr. Jan Willem Tichler en mr. Lambert Bannier. De stadsregering schreef
boze brieven aan de Staten en het Hof van Gelderland. De Overijsselse Staten
ondersteunden de wens uit Deventer om de schuldigen te straffen in een 'sterke
brief aan de Gelderse Staten. Op 9 juli werd het tijd, een deel van de te Deventer gelegerde leden van het Zwolse vrijkorps af te lossen. Schepenen en raad
van Deventer schreven de gecommitteerden tot het defensiewezen uit Ridderschap en Steden, dat een deel van de mannen wel wilde blijven, dat anderen
huiswaarts wilden keren, maar dat het noodzakelijk was deze goed geoefende
Zwollenaren wel door nieuwe vrijkorporisten uit hun woonplaats te vervangen.
Deze moesten 'de weinig kundige Twentsche detachementen' en het te kleine
garnizoen van het Staatse leger komen versterken. De gecommitteerden tot het
defensiewezen verzochten op hun beurt de magistraat van Zwolle dit verzoek in
te willigen, maar de Zwolse regeerders achtten dat met het oog op de veiligheid
van hun eigen stad niet mogelijk.

235 De Wit, 1974, pp. 112-113. Zie over Van Heeckeren voorts § 8 1
236 SAD res. S&R 7 juli 1787; NNJ 1787, pp. 2172-2173 De drie commandanten waren. mr. Gerhard Jacob Dumbar, mr Gerhard Joan Jacobson en mr. Augustijn Gerhard Besier De herberg 'De Dood' was gelegen op de plaats van de latere Buitensocieteit, nu bowlingcentrum,
aan de tegenwoordige Twelloseweg. De namen van de eigenaren van de tuinen zijn ontleend
aan de renuntiatieboeken Zie voor de boze brieven van de regering aan de Staten c q het
Hof van Gelderland. NNJ 1787, pp. 2174-2177, resp. pp. 2178-2188 en voor de interventie door
de Overijsselse Staten. Loosjes 18,1797, pp. 31-32.
237 GA Zwolle, AAZ 01 06055 Het Staatse leger zal in deze periode te Deventer nauwelijks
aanwezig zijn geweest. Blijkens het in § 2.2 aangehaalde manuscript van J.C. Hopperus Bu-
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De provinciale regering vreesde - niet ten onrechte zoals later zou blijken - dat
het in Deventer tot gewelddadigheden tussen Prinsgezinden en Patriotten zou
komen en dacht dat het te Kampen rustiger zou blijven. In Deventer hield de
ontvanger-generaal van Twente kantoor en bewaarde hij zijn kas. Bij secrete resolutie van io juli 1787 gaven Gedeputeerde Staten aan de ontvanger de last om
die kas 'per as' naar Kampen te brengen en
'zulks op de meest secreete en secuurste wijze en langes den meest veiligen weg, die ons
voorkomt te zullen zijn langes Boxbergen en vervolgens langs de Wetering, daarbij
stellende eenige weinige getrouwe personen, en wel eenigermate gewapend met pistolen of anders, doch zóó, dat het met gemerkt kan worden'."

De ontvanger moest met de uitvoering van dit besluit wachten tot de nood het
vorderde en hem een vervolgopdracht zou bereiken. Dat gebeurde op 17 september, toen de komst van Pruisische troepen dreigde. Ontvanger mr. Jacob van de
Graaff liet toen een som van ƒ. 135.750,— in twaalf tonnen kuipen, zodat naar de
uiterlijke schijn van een geldtransport geen sprake zou zijn. Hij gebruikte de hem
geadviseerde route en kwam nog dezelfde dag te Kampen bij mr. Abraham
Vestrick, burgemeester en luitenant-stadhouder. Deze borg de tonnen met hun
kostbare lading in het stadhuis op, waarna deze pas op 15 november weer naar
Deventer werden vervoerd.
Inmiddels was dezelfde route langs de weteringen
ook, maar dan in omgekeerde richting, gebruikt voor de aanvoer van dertigduizend pond buskruit om de voorraden te Deventer aan te vullen: opnieuw een
bewijs van de bezorgdheid van de provinciale regering, die het initiatief tot het
ι

1

''40

transport had genomen.
Tegelijkertijd nam de onrust binnen de stad toe. In augustus 1787 publiceer
den schepenen en raad twee maal, dat zij tot hun verontwaardiging vernamen dat
er lieden waren die - ondanks eerdere publicaties - 's nachts ruiten van woningen
ingooiden. Zij loofden een premie uit voor degenen die de daders aan de justitie
bekend zouden maken en zij zouden geleden schade uit de stadskas vergoeden.
Eind augustus confereerden vertegenwoordigers van Overijsselse vrijkorpsen,
eveneens beducht voor onveiligheid, te Zwolle over plannen ter verdediging van
de provincie. 4 Ongerechtvaardigd was de Patriotse vrees niet. De militaire be
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rna over Deventer als garnizoensstad 1568-1968 was er in de periode van eind-1784 tot 20
september 1787 zelfs in net geheel geen garnizoen gelegerd.
RAO secrete res R&S 10 juli 1787. Boxbergen is gelegen aan de Socstwetcring
Van Doorninck, De omwenteling van 1787, in Kleine Bijdragen XI De expliciete vermel
ding van de havezate Boxbergen in de routebeschrijving zal Van Doorninck deugd hebben
gedaan; hij behoorde tot de familie die eigenares was van dat goed op het moment dat zijn
artikel verscheen en die met deze havezate gedurende vele generaties een ook emotionele
band onderhield. Zie Gevers en Mcnsema, 1983, pp 225-226
GA Zwolle, AAZ 01.06055
SAD Rep I, nr. 7, buursprakenboek, publicaties van 7 (uitloven van premie), resp. 27 augus
tus 1787 (vergoeding van geleden schade)
Tc Brake, 1989, p. 142. Zie voor een gedicht dat de politieke situatie in de zomer van 1787
schetste, bijlage 8 liet werd aan 'De Politieke Kruyer' gezonden door 'Constantia Burger
hart' te Deventer

dreiging waarop die angst was gestoeld kwam echter niet uit Gelderland, maar
uit Pruisen. Op n september 1787 ontvingen de Overijsselse Staten een brief van
koning Frederik Willem van Pruisen, waarin deze toestemming verzocht voor de
'doormarsch' van Pruisische troepen die door de provincie hun weg naar Holland
zouden volgen.243 De koning sprak de beschuldiging uit, dat zijn zuster prinses
Wilhelmina was beledigd door een factie uit de Staten van Holland (het eerder
vermelde incident 'bij Goejanverwellesluis'). De koning werd goed geïnformeerd
door zijn extra-ordinairis envoyé in Den Haag Friedrich Wilhelm von Thulemeier (i733?-i8ii). Nu zond hij troepen naar Holland om gepaste genoegdoening te
eisen. Na een snelle ruggespraak met hun achterban" weigerden de Staten om
de gevraagde toestemming te verlenen. Hun motief was dat de zaak zou behoren
tot de competentie van de Staten-Generaal. Zonder twijfel was de ware reden
van hun weigering gelegen in hun Patriots getinte stellingname, dat zij de aanhouding van de prinses bepaald niet zullen hebben betreurd en de inval zullen
hebben verfoeid. Tegelijkertijd deden zij wel het aanbod om te proberen de
Hollandse Staten tot het uitspreken van hun verontschuldigingen over te halen.
De reactie in Overijssel was fel. Juist op dat moment waren vertegenwoordigers van burgermilities uit de provincie te Zwolle bijeen om te confereren over
de mogelijke vorming van een volksleger (landmihtie). Hun vergadering zond een
scherp geformuleerde verklaring naar de Landdag met de eis om nimmer op het
Pruisisch verzoek in te gaan. De officieren van de vrijkorpsen zagen de voorgenomen doortocht als een vijandige aanval op één van de soevereine gewesten van
de Republiek en een poging om de 'erfelijke tiran' (de stadhouder) te helpen en
het 'juk van de slavernij' waaronder het volk gebukt ging te herstellen. Hun leven
en hun bezit hadden zij veil tot verdediging van 'vaderland en vrijheid'.
Op 12
september zond de commandant van de Pruisische troepen aan de Deventer regering een 'copie missieve' met het verzoek, zijn troepen door te laten. Een weigering door de magistraat werd zijn deel.
De stoere taal van de Patriotse leiders (die als aanvoerders van een gelegenheidscoalitie toch al geen sterk front konden maken) had echter geen uitwerking. Op 13 september 1787, op dezelfde dag waarop zij hun rekest aan de Staten
aanboden en waarop Pruisen de oorlog aan de provincie Holland verklaarde, vielen twee bataljons Pruisische huzaren, bestaande uit in totaal 891 bereden militairen, het Twentse stadje Ootmarsum binnen. 247 Van toestemming van de provinciale regering was geen sprake geweest. Vanuit de Twentse grensstreek verspreidden zij zich over heel Overijssel. Als echte Pruisen handhaafden de soldaten de meest strikte discipline. Zij betaalden zelfs - een ongehoorde beleefdheid
243
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245
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RAOres.R&S 11 september 1787
Schutte, 1983, pp 356-357
SAD concordaat 13 ieptembcr 1787.
RAO Statenarchief, nrs. 4819-4820, stukken van het voor het drostcngericht van Salland
gevoerde proces (..) wegens crimen lesae majestatis, 1788-1793, NNJ, 1787, pp. 5044-5047,
Colenbrander, 1899, ρ 277; Te Brake, 1977, pp 79-80; idem, 1989, ρ 142
247 De Wit, 1971, ρ 38; idem, 1974, PP- 162-172; vgl. voor een gedetailleerde beschrijving van de
Pruisische veldtocht: Pfau, 1790; Knoop, 1876, passim.
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- voor hun voedsel. Overal ontwapenden zij de vrijkorporisten. Nergens was van
openlijke weerstand vanuit de bevolking sprake. Die bevolking wist waaraan zij
zich te houden had dankzij een gedrukte 'Waarschouwing' die uitging van de
commandant van de troepen, hertog Karl van Brunswijk-Lunenburg.
O p woensdag 19 september reed een klein contingent Pruisische kurassiers
vanuit Wageningen via Zutphen naar Deventer. Drie en later nog drieëntwintig
mannen galoppeerden onder bevel van luitenant Von Kropff de schipbrug over
en de stad binnen. De stad was diep verdeeld en er vertoefden grote aantallen
Patriotse gewapende vrijwilligers. Nadat twee Pruisen de wacht gevangen hadden
genomen, was van enige weerstand ook hier echter geen sprake. Kapitein C A .
Schutter, commandant van het garnizoen, gaf alle medewerking aan de mannen
van Von Kropff en zou er een maand later voor worden beloond. Zes Pruisen
ontwapenden de burgermilitie (amateurs die voor de Pruisen volstrekt geen partij
vormden en waarvan velen op instigatie van de magistraat zelf hun wapens inleverden) en namen de militaire voorraden en munitie in beslag. De geweren en de
zes stukken geschut van het vrijkorps voerden de bezetters naar de omgeving van
Kleef af.251 Twee eskadrons huzaren kwamen de kleine Pruisische bezetting versterken. De horlogemaker De Vries, een notoir Oranjeklant, spijkerde een
bordje op zijn huisdeur met het opschrift:
'De koning van Pruijssen
dien grooten held,
Die jaagd de Keesen
Hier uijt het veld.'

Een dag later deed erfstadhouder Willem V in triomf zijn intrede in Den Haag,
enkele dagen later gevolgd door zijn echtgenote. De Orangistische omwenteling
was een feit geworden.

248 SAD Familiearchief Jordens, nr 382, 'Waarschouwing' aan de bevolking van Overijssel, 17
september 1787, afgedrukt als bijlage II achter Zandstra, 'De ontwikkeling', ρ ji De stad
publiceerde een tabel met wisselkoersen, zodat de burgers de waarde van het Pruisische geld
konden Ieren, zie; SAD Rep. I, nr. 7, buursprakenboek, publicatie van 25 september 1787.
Zie ook: Bckccring van een Patriot, 1788, passim. De hier genoemde commandant was Karl
Wilhelm Ferdinand, hertog van Brunswijk-Lunenburg (1735-180Ó), hij was een neef van de
'dikke hertog' Lodewijk F.rnst van Brunswijk, de 'consulent' van Willem V.
249 Hoogstwaarschijnlijk was dit luitenant Ferdinand Albrecht Julius von Kropff (1752-1809),
Herr auf Groningen und Agnesdorf, vermeld in Gothaisches Genealogisches Taschenbuch
der Adeligen Ilauser B, 29 (1937), p. 343. De naam Krofft, die in de literatuur wel voorkomt,
is onjuist
250 SAD res S&R 19 oktober 1787
251 Ixx>sjes 18, 1797, ρ go.
252 SAD manuscript Hopperus Buma, pp. 88-99 Putman, 1787, pp. 7-8, Te Brake, 1977, p. 80;
idem, 1989, pp 167-168; Lugard, 'De zingende Stad', p. 100; Zandstra, De Ontwikkeling, ρ
41 De actie van De Vries staat beschreven in: SAD familiearchief Bcsier, nr. 149, onder
punt 20 van de '101 maatregelen' na en in verband met de omwenteling van 1795 De horlo
gemaker staat daar overigens als 'De Vnese', hoogstwaarschijnlijk is hij echter identiek met
Λ. de Vries, dan wel met Jochem de Vries, die beiden in de volkstelling van 1795 voorko
men. Zie voor de inval door de Pruisen. Loosjes 18, 1797, pp. 89-96, voor de intocht van de
prins. De Wit, 1974, ρ 194, voor de omwenteling in het algemeen. Schutte, 1979, pp. 212-215.
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Ook voor mr. Everhard Herman Putman werd 20 september een glorieuze dag.
Komend uit zijn buitenhuis te Brummen werd hij bij Deventer met een koets
met vierspan opgewacht en met vrouw en dochter Paulina naar het stadhuis gereden. Meer dan duizend burgers juichten het gezelschap toe, terwijl de poortwachters salueerden. Naar eigen zeggen wijdde hij zich allereerst aan het herstel
van rust en orde door een eind te maken aan het plunderen van huizen van vooraanstaande Patriotten. Meer waarschijnlijk is echter dat deze rancuneuze man,
zoals andere bronnen melden, zelf plunderingen entameerde. In de herberg 'De
Volle Hand', gelegen aan de dijk ten noorden en aan de overzijde van de stad (nu
restaurant 'Het Diekhuus') verzamelde hij een talrijke bende van met knuppels
gewapende boeren. Al in de morgen van 20 september trok deze troep de stad in.
Geholpen door stedelingen als 'Starken Derk' gooiden de boeren overal ruiten in
en sloegen ze aan het plunderen en het roven. Daarbij liet een groep landbouwers
uit Twello zich onder leiding van hun (gereformeerde) predikant Jan Jac Houssart bijzonder gelden. Ook rentmeester Anthony de Schepper bracht een bende
boeven op de been, die hij tot plundering aanzette.
Op dezelfde twintigste september schreef Putman een juichende brief aan
de stadhouder over:
'de heugelijke omwenteling ten plattelande van Overijssel, bijzonder van Twenthe, daar
den inmarsch van eenige Pruisische hussaren, en te Deventer tot elks verbaasing eerst
door een officier en twee curassiers, naderhand door drieentwintig versterkt binnen
Deventer zonder de minste bloedstorting, en tot grote vreugde van alle weldenkcnden'

Mr. L.G. Rouse gaf aan de prins eveneens zijn visie op de ontwikkelingen:
'Sijn er immer onwentelingen in ons gemenebest voorgevallen waarin de hand der aanbiddelijke voorsiemgheid, die altijd door gepaste middelen werkt, op te merken is, het
is deeze jongste, waardoor Uwe Hoogheid aanvankelijk sig begint te sien herstellen in
hoogstdesselfs voorrechten en waardigheden, in den voornaamste provintie, waarin hij
lange door een alles overheerschende cabaal is onderdrukt en gelästert "

Voor Deventer was het nodig door 'een prompte en spoedige dispositie' van de
stadhouder een geheel nieuwe regering aan te wijzen die herstel van zaken zou
bewerkstelligen. Na het vertrek van de Pruisen moest deze nieuwe regering zich
gesteund weten door een 'convenabel getal militie' aldus Rouse, want voorlopig
bleef het onrustig. De interim-regering, waarover aanstonds meer, drong in een
tijd van 'veele beweegingen en ook disordres' bij de stadhouder aan op het zenden van een garnizoen. Dat verzoek werd onmiddellijk ingewilligd.
253 Zie voor Putmans brief aan Willem V, 20 september 1787: KHA A 31-222 VI In hetzelfde
dossier bevindt zich een brief van en aan dezelfde, van 30 september 1787, waarin mr. E H.
Putman verslag doet van zijn triomfale intocht tien dagen eerder De aangehaalde brief van
mr. L.G. Rouse bevindt zich in KI IA Λ 31-222 II. Zie inzake de vernielingen voorts SAD
Rep I, nr. 7 buursprakenbock, publicatie van 20 september 1787
254 Zie voorgaande noot
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Een specifiek object voor vandalisme vormde de loge van vrijmetselaren 'Le Préjugé Vaincu' in de Kleine Overstraat (nu nr. 16-18). Nog op 20 september beschadigde een woedende menigte het gebouw en zijn inventaris zwaar. Niet geheel ten onrechte beschouwde de bevolking de loge als een verzamelplaats van
Patriotsgezinden. Luitenant Von Kropff was in de ogen van de Orangisten een
bevrijder. Voor de diensten die hij aan de stad had bewezen ontving hij een 'douceur'. 256
Nog op twintig september maakte een commissie uit gecommitteerden van
de burgerij en de gilden haar opwachting bij de gezamenlijk vergaderende magistraat en meente. Toegelaten in de raadszaal verklaarde de commissie dat schepenen en raad 'tot zielgrievende smert der Burgerij en Gildens' ondanks de nodige verzoeken om anders te handelen naar willekeur het staatsbestel hadden veranderd. Voor de Deventer regering waren het stadrecht en het gewestelijke regeringsreglement niet meer bepalend voor hun handelen geweest. Zij had een
nieuw regeringsstelsel willen doordrijven, waarin de rechten van de burgerij werden geschonden, de bestaande regelgeving werd genegeerd
'en de hoogstnoodzakelijke stadhouderlijke invloed, de eenigc waarborge van de regten
en vrijheden der burgerij en het bchoedmiddcl tegen alle overhecrsching haarer regenten vernietigd worden' "

De burgerij was volgens de commissie gedwongen geweest om willekeurige veranderingen in de constitutie te accepteren en om onder het juk van de overheersing te moeten bukken. Dat alles was strijdig met de onvervreemdbare rechten
van de burgers en ging in 'tegen alle gronden van Godlyke en menschelijke Regten en die van het Christen Staatsregt'. Uit naam van de meerderheid van de
burgerij en de gilden verklaarde de commissie uit burgerij en gilden alle leden van
schepenen en raad van hun posten vervallen.
Ook de meeste gemeenslieden, zo stelde de commissie vervolgens in een 'declaratoir', hadden zich geen beschermers getoond van de rechten van de stad, van
de burgerij en van de gilden. Integendeel, zij hadden meegewerkt aan het schenden van het provinciaal regeringsreglement en van verdere rechten, hetgeen had
geleid tot 'Omkeeringe onzer gezegende Stads Constitutie'. Met uitzondering
van enkele heren ontvingen allen ontslag uit de door hen afgelegde eed van trouw
aan de stad en haar burgerij.
Hierna volgde opnieuw een 'declaratoir', ditmaal aan het adres van de stadssecretarissen mr. Gerhard Dumbar en mr. Adolph Hendrik Cramer. De commissie had 'met den uitersten afkeer en weerzin' gezien hoe deze heren zich hadden
ingelaten met plannen voor redressen en 'verbeteringen' van de constitutie, het
oprichten van het vrijkorps en het omverwerpen van het staatsbestel. De secretarissen hadden de liefde en het vertrouwen verloren van de burgerij en de ingeze255 Groenman, 1984, pp 37-38, 58,149-150
256 SAD res. S&R 18 oktober 1787
257 SAD concordaat 20 september 1787
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tenen. Zij dienden dadelijk ontslag te nemen (hetgeen zij deden) of zouden het
anders krijgen.
De leden van de commissie trokken zich vervolgens even terug, zodat de regeringscolleges zich onderling konden beraden. Alle schepenen en raden (die op
22 februari van dat jaar de geheel Patriotse regering hadden gevormd) traden af,
evenals de Patriotse gemeenslieden. Hoe het de vertrekkende heren verging beschreef één van hen, mr. Coenraad Alexander Jordens, later als volgt: hoe hij en
zijn mederegenten
'door een opgeruid gepeupel eerst van onze kussens met publiek geweld gejaagd wierden, en even met behoud van ons leven in onze woningen, onder het gestadig vloeken
en schelden, als gedreven wierden en naderland aan de verregaandste insultes, ja plundering, en ruïnering van on/c bezittingen dag aan dag ongestraft blood gesteld waren'

Slechts enkele gemeenslieden bleven in functie 59 en vormden een interim-regering. Nog dezelfde dag stelden zij de stadhouder van het gebeurde op de hoogte.
Ruiters brachten hun brief in estafette naar de prins in Den Haag.
Mr. E.H. Putman nam het initiatief voor een verkiezing en trad in overleg
met de gecommitteerden. Deze laatsten verrichtten op 22 september, geheel in
strijd met het stadrecht, de keur. Zij boden de lijsten met de door hen gekozen
meenslieden, schepenen en raden aan de interim-regering aan, die de namen van
de verkozenen nog dezelfde dag aan de erfstadhouder doorzond. Binnen een
week volgde de approbatie. Met de gecommitteerden kwam Putman overeen
dat de gekozenen het gewestelijk regeringsreglement moesten bezweren. Putman
had het geloof in de eed, als 'sterkste breidel tegens de aanlokkingen van 's menschen bedorven hart' behouden. De bezwering zou in de officiële stukken van de
stad worden vastgelegd. Dan kon nooit meer iemand ontdekken, zoals hijzelf in
1783, dat die handeling niet was beschreven." Putman werd uiteraard weer in de
magistraat gekozen, en met hem de vier andere in februari niet herkozen schepenen. Zes gemeenslieden stroomden door naar de magistraat. Daarnaast kwamen vijf nieuwe mannen, die voorheen geen deel hadden uitgemaakt van de De-

258 Athenaeumbibliotheek Deventer, C A Jordens, Relaes van het gepasseerde te Deventer
( ), 1795 (ongepagincerd handschrift)
259 SAD concordaat 20 september 1787; idem, Rep I, nr. 7, buursprakenboek, publicatie van
dezelfde datum
260 De met het stadsrecht strijdige keur door de gecommitteerden is met opgetekend in het
Petnkcurboek (SAD Rep I, nr 85D) Ook maken de resolutien van schepenen en raad en
de concordaten er geen melding van. De procedure van deze verkiezing is echter te volgen
in· SAD Rep I, nr. 24E, Register van brieven, pp. 447-454. Het Pctnkeurbock gaat na vermelding van de verkiezingen van 22 februari en 1 maart 1787 voort met een tussentijdse verkiezing wegens overlijden van een regeringslid en een verzoek om approbatie van 9 november 1787. Het voorstel van de gecommitteerden om de verkiezingen van 1788 over te slaan
omdat die kort na september 1787 vielen, nam de interim-regering met over.
261 Citaat uit het eerder aangehaalde dossier, beschreven in: W.H. Formsma, De oude archieven der gemeente Hasselt (Assen, 1959), inv nr. 189. Over het beschrijven van de bezwering,
brief van E.H. Putman aan Willem V, 30 september 1787, KHA A 31-222 VI.
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venter regering en zich vier jaren eerder nog tot de Patriotten hadden bekend.
O m de terugkeer van Putman, ook in functies bij de Generaliteit, te bevorderen,
legden 'Gecommitteerden uit burgerij en gildens' op io november 1787 een lovende verklaring aan zijn adres af. Putman publiceerde deze verklaring in de gedrukte apologie, die nog in 1787 bij een Amsterdamse uitgever onder de titel:
'Voorlopig bericht' verscheen. 6
O p één na waren alle nieuwe gemeenslieden voor het eerst in functie. Twaalf
van hen waren afkomstig uit het burgercomité en daarmee 'overlopers' uit het
Patriotse kamp. T e Brake heeft uitgerekend dat van de 48 gemeenslieden er 43
(bijna 90%) in 1782 en 1783 Patriotse petities hadden getekend en 18 zelfs de eerste drie allemaal; 25 waren gildenlid. Met name hier was duidelijk dat de opkomst
van de Orangistische partij te danken was aan de desintegratie van de Patriotse.
Qua professionele achtergrond vormde de meente van 22 september 1787
veel meer dan de magistraat een breuk met de traditie. M e t uitzondering van
twee renteniers en één zoon uit een traditionele regeringsfamilie die geen beroep
had, waren alle nieuwe gemeenslieden werkzaam in handel en nijverheid. Geen
van de 48 was jurist. O o k hier telde T e Brake veel ex-Patriotten die Orangist
waren geworden. M In hun gezamenlijke vergadering van 5 oktober 1787 keken
meenslieden, schepenen en raden terug op 'de gelukkige omkering van zaaken'. 6
262 De vier ex-schepencn die, naast mr. E H. Putman, terugkeerden als schepen waren: dr. Gerhard Gijsbcrt Joan van Suchtelen, dr Wijcr Antoni) Eeckhout, Joan van Suchtelen, en dr
Jean Louis Bosc de la Calmette De zes gemeenslieden die als kleine Orangistische minderheid stand hadden moeten houden in een Patriotse meente en die nu werden bevorderd tot
de magistraat waren- mr. Gerhard Antony Mennink, dr Joan Eijlard Borgennk, mr Abraham Hendrik van Suchtelen, dr. Joan Jacobson, mr. Barthold de Schepper en dr. Hendrik
Hagedoorn De eerste drie werden schepen, de tweede drie raad. Pikant is, dat de nieuwe
Orangistische schepen dr. Joan Eijlard Borgennk een oudere broer was van Reijnera Maria
Borgennk, de echtgenote van prof. A.F. Ruckersfelder die stierf ten gevolge van een borststoot tijdens de relletjes aan het eind van de Patriottentijd. Hun volle nicht Gerhardina Antonia Hagedoorn was de moeder van mr. Gerhard Dumbar de jongere, voorman van de Deventer Patriotten. De vijf nieuwe mannen, die tevoren geen politiek ambt bekleed hadden
en die als overlopers uit het Patriotse kamp bekend stonden, waren Gijsbert Middelburg,
mr. Andries 1c (Javelier, Albertus Theodorus Hartkamp, Philip Winold Noordink en dr
Johan Diedenk Troulja. Laatstgenoemde werd raad, de vier anderen schepen. Gerekend
naar professie kon de meerderheid van het nieuwe college als vanouds worden gerekend tot
het klassieke regenngsmiheu Elf van hen stonden als renteniers te boek, twaalf waren jurist,
en slechts twee oefenden een beroep uit, namelijk Middelburg en Noordink. De meest
prominente gildcnleiders ontbraken in de nieuwe magistraat. Zie voor vindplaatsen van het
bovenstaande SAD concordaat 20 september 1787, Idem, Rep I, nr 85 D, Petrikcurboek
1764-1788; een brief aan de erfstadhoudcr over de nieuw samengestelde regering is in afschrift opgenomen in· SAD Rep I, nr 24E. Vgl Kronenburg, 1921, p. 81; Te Brake, 1989, ρ
124, 'T 0 · Morssinkhof, 1992, gaat op ρ 162 eveneens op de samenstelling van het nieuwe
college in, maar summier en met fouten in de aantallen. Ondanks het restauratieve karakter
van de omwenteling van 20 september 1787, hadden enkele 'hommes novi' hun intrede in de
raadszaal gedaan.
263 Voorlopig bericht, 1787, pp 18-23,
264 Te Brake, 1989, pp 125-128 met een uitvoerige analyse van de beroepen van de leden van de
meente en van hun herkomst uit vroegere gremia Over de samenstelling van de Oranjepartij
schrijft deze auteur concluderendcrwijs 'In the end, the Orangist movement seems to have
attracted primarily those independent artisans and shopkeepers whose importance in the
community had been undermined by the economic and social evolution of Deventer in the
recent past, who felt most threatened by the prospect of increased competition from
Catholics in the local marketplace, and who had the option of defending their interests by
means of established guilds They had both something to lose and a ready means of collec-
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De gilden toonden vooralsnog wraakzuchtige gevoelens en de stadsregering ontbrak het aanvankelijk aan de moed, deze te weerstaan. Bij concordaat van 8 oktober 1787 kregen de gilden het recht om 'haare kwalijk gehandeld hebbende
medeleden' bij meerderheid van stemmen van de vergaderde broeders voor een
beperkte tijd of levenslang als lid van hun gezelschap te ontslaan." 66 Het kleermakersgilde gaf aan deze bepaling een eigen, veel ruimere interpretatie, namelijk
dat het ook bevoegd zou zijn, medeleden een geldboete op te leggen. Zo kon het
gebeuren, dat de gezamenlijke gildenleden op 30 april 1788 hun medelid Jan
Coenraad Lammers verplichtten om binnen drie maanden 150 gulden in hun kas
te storten. 267 De stadsregering het zich echter niet meeslepen in een te radicale
uitbarsting van verbittering. Zij negeerde het verzoek van de gezamenlijke gilden
om gewezen Patriotten zonder meer voor het leven uit ieder ambt uit te sluiten
en kondigde zelfs een algemene amnestie af. Even later verbood zij de gilden nog
eens expliciet, zich met politieke aangelegenheden te bemoeien en vernietigde
zij de opgelegde straffen.
Zo was het met de macht van de gilden snel gedaan.
De rol van Putman in deze machtsstrijd is niet bekend. Aangenomen mag
worden dat hij met de gilden sympathiseerde. Gezien de eerder in deze paragraaf
genoemde lovende verklaring (van 10 november 1787) was het omgekeerde zeker
het geval. Ook was hij een verklaard tegenstander van elke vorm van vergevingsgezindheid jegens de Patriotten. Instemmend citeerde Putman de Utrechtse
luitenant-stadhouder Willem Nicolaas Pesters, die had geschreven: 'Wij zijn wel
verreesen, maar niet genezen'. Met klem verzocht hij daarom de stadhouder om
voormalige Patriotten niet genadig te zijn."
De Overijsselse Staten begrepen spoedig dat de tijden waren veranderd, zeker toen na enkele dagen Pruisische troepen ook Zwolle, Kampen en het Overtivc self-defense More broadly, the available evidence suggests that the Orangist movement
had only limited appeal to the city's working population In 1786, one Cathanna Smits [dit
was 'Dikke Trijn', het onder 6.7 genoemde bekende üran|ctype, dat op 15 januari 1787 (en
met 1786) naar verluidde stenen had aangevoerd om leden van het vrijkorps te bekogelen C.H.] was prosecuted for inciting a crowd to harass the local Vnjcorps, but this appears to
have been an isolated incident Outside the few lawyer/politicians in the oligarchy who re
mained true to their patron, the Prince of Orange, there was no natural Orangist constituency in Deventer. Though there were some particulieren {burgers die geen gildenlid waren C.H.] in the Orangist Burgercommittee and Sworn Council, one looks in vain for any evidence of Orangist suport among agricultural or unskilled workers, the most marginal elements of the urban population who are often said in Holland, at least, to have been senti
mentally attached to the House of Orange Even in the highly charged and partisan atmosphere of 1787 , 'het grauw' - that is, the mob or the rabble, what C.I I E. de Wit loosely calls
the 'proletariaat' - is conspicuously absent from the Orangist coalition To the extent these
people were involved at all, they appear to have been mobilized by the Patriot movement.'
Zie Te Brake, 1989, ρ 130.
265 SAD concordaat 5 oktober 1787
266 SAD concordaat 8 oktober 1787
267 De uitspraak tegen J.C. Lammers is bewaard gebleven in een aantekening in handschrift die
is gevoegd bij een exemplaar van de 'Artikelen Opgedragen ter beoordeling aan de Burgers
en Ingezetenen van Deventer' (Deventer, 1787) in de bibliotheek van de VORG (bij de
SAB).
268 SAD res. S&R 2 mei, resp. 7 juli 1788.
269 Brief van E.H. Putman aan Willem V, 9 december 1787, KHA A 31-222 VI. Zie over de ver
dere activiteiten van Putman: Morssinkhof, 1992, pp. 162-168, over Willem Nicolaas Pesters:
Van Hulzen, 1966, pp. 30, 44-47.
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ijsselse platteland hadden bezet Al op 28 september 1787 besloten de Staten, de
stadhouder met inachtneming van het regeringsreglement van 1675/1747 te her
stellen 'in al zijn rechten' en alle vnjkorpsen te verbieden " De voortdurend
slechter wordende economische omstandigheden hebben zeker bijgedragen aan
de snelle overgave door de Patnotsgezinden Met de overgave van de stad Am
sterdam, op 10 oktober 1787, was in de gehele Republiek de Patriottentijd voor
bij Prins Willem V werd weer erfstadhouder van alle zeven gewesten, alsmede
kapitein generaal en admiraal-generaal van de gewesten en van de Unie H e t re
geringsreglement voor Overijssel werd weer nageleefd Toen was inmiddels ook
duidelijk geworden, dat het stedelijk concept-regeringsreglement, dat te Deven
ter tot zoveel beroering had geleid en dat als 'dit meesterstuk van staatkunde'
werd geroemd,
voor altijd een concept zou blijven Eerst later zou het inzicht
groeien dat het een geschenk aan beoefenaren van politieke en rechtsgeschiede
nis was geworden

270 RAO res R&S 28 september 1787, SAD res S&R 29 september 1787, Te Brake, 1977, ρ 8ι
271 Loosjes 13,1794, ρ 70
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Hoofdstuk 8. Epiloog
Myn zangster laat haar' stem nu hooren,
Voor deze vrye Burgerschaar,
Die tot een roemryk eind' gebooren,
Ons stof geevt tot een' blyde maar';
Ja voor Deventers Batavieren,
Daar vryheid in heur vesting woond,
Vlegt zy een krans van eerlaurieren,
Waarmee^zy hunne hoofden kroond.
Der vryheid, wier behoud men zoekt,
Door hunne daaden willen toonen
Dat hun de hcerschzucht niet vcrkloekt,
Voor hen die brave en ed'le telgen
Door wien in deez' vrye stad
Ik 't heldenstaai, als trouwe beleen,
Tot vryheids-steun zie opgevat.

8.1

D e restauratie van 20 september 1787

Vanaf 20 september 1787 volgde in het kader van de restauratie een grote zuivering. Nieuwe gemeenslieden namen zitting in de besturen van de aan de stad
ondergeschikte instellingen. Al op diezelfde 20 september verving de magistraat
op voorstel van 'Gecommitteerden en Keurnoten uit de Gilden en de Burgerij'
(die zich weer als zodanig mochten manifesteren) de luitenants en vaandrigs van
de (op 30 juni 1787 opgeheven en nu weer herstelde) burgerwacht. Ook ambtenaren, leraren, predikanten (de Nederduits-gereformeerden Johannes Hoogewal,
Adrianus van Eycken, Jacobus van Bosveld en de indertijd uit Olst beroepen
Winand Suermond, alsmede de Waalse François Noël de Villepoix) en leden
van kerkenraden met Patriotse sympathieën moesten plaats maken voor Prinsgezinde opvolgers. De predikanten kregen van de magistraat voorschriften, hoe
ze 'op den predikstoel voor de Hooge Regeeringe en het Erf-Stadhouderlyke

1

2

3
4

Uit een gedicht 'Ter gelegenheid van de afvuuring van het loffelijk exercitie-genoodschap te
Deventer, op maandag den zden augustus 1784', gedateerd Deventer, 4 augustus 1784, gepubliceerd in 'De Politieke Kruyer', dl 4, nr. 161, pp. 47-48. Zie voor het tweede en laatste
couplet van dit gedicht § 6.6.
Bij brief van 29 september 1787 meldde S.V.G L van Heiden Hompesch de stadhouder, dat
Deventer weer kon beschikken over wat hl) een 'goede' regering noemde. Vier dagen tevoren had deze drost zijn principaal al uitbundig gelukgewenst met diens herstelling. Zie.
KHA A 31-222 III, brieven van S.V G.L. van Heiden Hompesch aan Willem V van resp. 29
en 25 september 1787 Zie voorts. SAD res S&R 20 september 1787; NNJ 1787, pp. 56025605, Verzameling van placaaten 9 (1789), pp 167-234, hierna verder op onderdelen uitgewerkt.
Zie § 6.3.
Rosendaal, 2003, pp. 124, 205, 305.

Huis' moesten bidden. De doopsgezinde predikant J a c o b Kuiper kreeg een
spreekverbod.
N i e t alleen politiek gevoelige ambten waren voorwerp van gedwongen verandering, maar ook louter uitvoerende functies, die werden vervuld door de clientèle van regeringsleden, zoals die van voorzanger in de publieke kerken. Uiteraard verdwenen spraakmakende Patriotten uit het openbare leven. Zo verloor
H e r m a n Bosscha zijn onderwijsfunctie en mr. Adam Persoon (tijdelijk) zijn ambten als rentmeester, schout en ontvanger. Ook het burgercomité en de Patriotse
sociëteiten werden terstond opgeheven. H e t vrijkorps verdween stilzwijgend. Jan
de Lange raakte zijn positie als stadsdrukker en uitgever van de Deventer Almanak (waarin hij Patriotse teksten had gepubliceerd) kwijt. Eens was Deventer de
meest uitgesproken Patriotse stad van de provincie geweest, nu werd het openbare leven er radicaal gezuiverd.

De gilden kregen na de omwenteling van 20

september 1787 geen vooraanstaande plaats in de regering.
Mr. Gerhard Dumbar trok zich voorlopig uit het openbaar leven terug om
zich te wijden aan het vervolg van zijn studies en publicaties. Hij verbleef enige
tijd op het platteland (waarschijnlijk op zijn spijker bij de katerstede Wijnbergen
in de buurschap Hengforden onder Olst) voordat hij zich weer in de stad waagde.
Ook andere Patriotten trokken zich in het schoutambt Colmschate terug, zo
blijkt uit de renuntiatieboeken over de periode 1787-1795. Mr. Adolph Hendrik

5

6

Zie over het rechtsherstel van de gilden en de conflicten die zich daarbij voordeden binnen
het zijdekramers- en het slagersgilde. SAD res S&R 7 juni 1788, alsmede· Verzameling van
placaatcn 9 (1789), pp. 167-201 Zie inzake het protest door mr. Adam Persoon na het ongedaan maken van zi|n ontslag als rentmeester van het kapittel en schout annex ontvanger van
Colmschate- ibidem, pp 211-215.
Zie over de opheffing van het burgercomité en van de Patriotse sociëteiten· SAD Rep I, nr.
7, buursprakenboek, publicatie van 21 september 1787 Nadat de eerste zuiveringen hadden
plaatsgevonden, besloot de nieuw samengestelde magistraat, met mr E l l Putman in zijn
midden, de gehele besluitvorming door zijn voorgangers te laten nagaan 'tot herstel en het
weder in tram brengen van het rcgerinesreglement van 1675 [/1747I ( )' De resultaten van
dit onderzoek zouden aan de stadhouder worden aangeboden Zie: SAD res S&R 24 december 1787, 17 februari en 3 mei 1788 en KHA A 31-222 VI, waarin zich een afzonderlijke
map betreffende de stad Deventer bevindt. Bi) concordaat verklaarde de regering dat alle
rechtshandelingen onder haar uitsluitend Patriotse voorgangers (in de periode 22 februari-20
september 1787) 'zullen gehouden worden en van waarde erkend', daarmee de rechtszekerheid veiligstellende Zie· SAD concordaat 9 en publicatie 11 oktober 1787. Vgl. voorts NNJ
1788, ρ II95, Te Brake, 1977, ρ 8i; De Wit, 1965, pp. 27-28, 46-49. Zie over Jan de Lange:
Jansen-Moonen, 1991, p. 31 Zie verder over het 'Loffelijk Getuigschrift' voor de ontslagen
Waalse predikant ds. François Noel de Villepoix Verzameling van placaatcn 9 (1789), pp
102-105.

7
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De Staten van Overijssel lieten advocaten en procureurs toe die, na het afleggen van een
beroepseed, bevoegd werden verklaard om op te treden in processen bij genchten ten plattelantle. In het drostambt Salland waren dat onder meer mr. A G Besier, mr J.W. Ticnler,
mr. G.J. Jacobson en mr. G.J. Dumbar, allen cx-leden van de Deventer stadsregering die na
de Pruisische inval op 20 september 1787 het veld hadden moeten ruimen en voor wie de advocatuur welhaast het enige beroep was dat nog voor hen openstond. Ook in het drostambt
Twente werden Deventer juristen tot de balie toegelaten, maar hier waren het vooral Orangisten: mr Everhard Herman Putman, dr. Joan Jacobson, dr. Johan Diederik Troulja en mr.
Abraham Hendrik van Suchtelen, allen na de Pruisische inval (opnieuw) op het kussen in de
Deventer raadszaal gezeten. Tot dit 'Twentse' gezelschap behoorde eveneens de Prinsgezinde, uit Deventer aflcomstige mr. Paulus Putman, eerder vermeld als griffier van de ridderschap, maar ook de Twentse Patriotse voorman mr. Jan Willem Racer RAO res R&S 19
mei 1788.

Cramer vluchtte de stad uit en nam een groot aantal documenten mee. Hierbij
bevonden zich compromitterende stukken aangaande leidende Oranjefiguren die
voorheen Patriotse sympathieën hadden gekoesterd. Vanuit zijn onderduikadres,
het landgoed Leuvenum op de Veluwe, liet hij weten dat hij de Deventer stukken
alleen zou uitleveren, wanneer hem persoonlijke veiligheid werd gegarandeerd.
Bovendien wilde hij zonder uitspraak van een onafhankelijke rechter van zijn
betrekking geen afstand doen. Langdurige onderhandelingen en een beroep op
de erfstadhouder c.q. op diens (nader te noemen) commissarissen volgden, maar
uiteindelijk kreeg Cramer zijn zm toch niet. Hij werd veroordeeld tot een boete
van maar liefst ƒ. 1.400,— en als hij niet betaalde zou hi) levenslang verbannen
worden. Voorlopig hield Cramer zich echter schuil, zwervend over de Veluwe
en door de graafschap Zutphen. Berichten over deze lachwekkende zaak bereikten zelfs Den Haag. Na een verblijf in Frankrijk zou hij in februari 1795 weer secretaris van Deventer worden, tezamen met G.J. Jacobson en H J. Jordens (en
korte tijd G. Dumbar). Nieuwe stadssecretarissen werden Joan Sebastiaan
Knoop en Adolf Hendrik Putman.
Ook anderen dan de secretarissen beschikten over allerlei bescheiden uit de
voorafgaande tumultueuze periode. Zo maande de magistraat de administrateurs
van de door haar opgeheven Grote Burger Sociëteit aan de Stromarkt en de Vaderlandsche Schutters Sociëteit in de Lange Bisschopstraat, de officieren van het
opgeheven vrijkorps en de bestuurders van de voormalige burgercommissie aan
om hun gehele administratie naar het stadhuis te brengen. Jan Brinkhuis, die het
nodige schrijfwerk had verricht ten behoeve van de samenstelling van het ontwerp-regeringsreglement, moest alles komen brengen van wat in de bijeenkomsten bij hem thuis 'te blade gebracht' was en mr. Willem Umbgrove moest hetzelfde doen in zijn hoedanigheid van administrateur van de Armenkamer." Toen
de Patriot Pieter Queijssen de stad bleek te zijn ontvlucht, doorzocht een bode
zijn papieren op de kamer waar hij woonde en in de kast die hij in het stadhuis
tot zijn beschikking had gehad. In het schoutambt Colmschate zocht de regering geen papieren, maar wel wapentuig. Alle ingezetenen daar moesten, evenals
die in de stad, hun wapens, trommen, spontons, vaandels en munitie inleveren.
Niemand mocht bovendien meer in het openbaar leuzen dragen uitgezonderd
'die van Orange couleur'.
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SAD res S&R 7 oktober, 12 november 1787, 7 januari 1788
SAD res S&R 5 februari 1790
Verzameling van placaaten 9 (1789), pp. 216-234, Kikkert, 1987, p. 83; Rosendaal, 2003, ρ
582
SAD res. S&R 28 september 1787. Mr. Wilhelm Umbgrove was gemeensman van de Engestraat, rentmeester van het 'Mr. Geerts en Buskcns klooster' en ambtman van het kapittel
(en als zodanig de vervanger van mr. Adam Persoon). Eerder in hoofdstuk 8 is hi) bovendien
al genoemd als administrateur van de Armenkamer. Als Patnotsgezinde moest hij het veld
ruimen na de Pruisische inval van 20 september 1787.
Ibidem, 29 september 1787
SAD publicatie 21 september 1787. Omdat wordt gesproken over 'dragen' zal het hier gaan
om onderscheidingstekenen op kleding. Afschriften van brieven aan de stadhouder over het
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Slechts een beperkt aantal Deventer Patriotten sloot zich aan bij de grote
stroom vluchtelingen naar Frankrijk. In deze groep heeft J. Rosendaal in zijn
Nijmeegse proefschrift inzicht gegeven. 14 Sommige van de vluchtelingen zijn
eerder genoemd vanwege hun min of meer vooraanstaande positie onder de Deventer Patriotten. Dat betrof bijvoorbeeld mr. Lambert Bannier, de lakenkoper,
gemeensman en vrijkorporist die de leiding had bij de aanval op de Oranjesociëteit op 29 juni 1787. ^ Robert Jasper van der Capellen tot de Marsch, de achterneef en Gelderse geestverwant van Joan Derk, 16 mr. Adolph Hendrik Cramer, de
vrijkorporist en stadssecretaris die met zijn directe collega mr. Gerhard Dumbar
had samengewerkt bij het opstellen van het concept-regeringsreglement en
François Noël de Villepoix, de politiek actieve predikant van de Waalse gemeen* is
te.
Andere vluchtelingen waren minder op de voorgrond getreden, zoals Jacobus
Anthonisse, de oorspronkelijk uit Bergen op Zoom afkomstige onderschout van
Deventer. Antony van den Beid, klerk, taxateur en rentmeester, Hendrik
Bonke, timmerman, 21 Andries Ellikman, koperslager, 22 Ger(r)it Ger(r)itsen, koperslagersbaas, Jan Heidelberg, mandenmaker, Reyer Martenze, schipper,
Frederik Mennink, boekbindersknecht en ex-grenadier in het vrijkorps, 6 Willem Anthonie Ninaber, een te Hoevelaken geboren predikantenzoon die te De-
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ontwapenen van de burgeri|, van 16 en 18 oktober 1787, njn opgenomen in SAD Rep. I, nr
24E. Het bevel tot ontwapening werd op 24 september nog eens herhaald
Rosendaal, 2003, als bijlage bij het proefschrift een CD met een lijst van de Nederlandse
vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795
Zie de aangehaalde lijst van Rosendaal nr 3339, alsmede § 7 6.
Ibidem, m 1448, alsmede § ί 2.1.
Ibidem, nr 1708, alsmede § 7 4
Ibidem, nr. 3010, zie voorts eerder in deze paragraaf
Ibidem, nr 0052
Antony van den Beid (1727-1806), Anthomus of Theums Driessen Hoff van den Beid ge
naamd, ibidem, nr. 0161 en aid ook als Van den Bilt vermeld, was gegoed te Deventer (stadsboerdenj in de Nieuwstraat (nu nrs 65 en 67) met vier daarachter in de toenmalige Molcngang gelegen woningen) en rond Wilp (onder meer 'De Middelburg' te Bus(s)lo(o), nu res
taurant), vluchtte in 1787 naar St Omaar, waar hij een toelage van de Franse Kroon ontving
Waarschijnlijk is hij vrij spoedig naar de Nederlanden teruggekeerd. Tevoren was hij geërfde
van de Veluwe geweest, van 1795 tot zijn dood lid van de municipahteit van het ambt Voorst
en voorts namens het kerspel Voorst gecommitteerde van het platteland in de kwartiersvergadering van de Veluwe, lid van het gericht van Apeldoorn en huwelijkscommissans. Langs
twee afstammingslijnen is hij een directe voorvader van vaderszijde van schrijver dezes Vgl.
ook: Rosendaal, 1995, p. 122. Met dank aan de heer W.A.M Zuethoff te Hellendoorn, oie
tevens attendeerde op de Patnotse gezindheid van Antony's zoon Gerardus van den Beid, de
schoonvader van laatstgenoemde Joannes Bourgondien, alsmede Antony's schoonzoon Gerhardus Johannes Zuethoff, allen eveneens directe voorvader van vaderszijde van de auteur
Ibidem, nr
Ibidem, nr
Ibidem, nr
Ibidem, nr.
Ibidem, nr.
Ibidem, nr.

0339.
1879.
0892
1145.
1961
1998.

venter koopman was en eigenaar van een eekmolen, evenals Gerrit Penmnk,
procureur. 28 Voorts behoorden tot deze categorie: Hendrik ten Raa, chirurgijn,
Wolter Roveen, chirurgijnsknecht, 30 J o o s t Gerrit Teijthof, achtereenvolgens
bontwever, blikslagersknecht en slager en te Ootmarsum geboren, Jan Willem
van Tolhuis, kleermakersknecht, " alsmede Jan van Veenhuysen, meester kruidkoekenbakker.
Nog weer andere vluchtelingen tenslotte zouden na hun ballingschap vooraanstaande posities bereiken of zijn vanwege hun familierelaties interessant. T o t
hen behoorden Stewart J o h n Bruce, die officier in Franse dienst werd, na zijn
ballingschap overging naar het leger van de Republiek, te Deventer in 1801
trouwde met een zuster van Rutger Jan Schimmelpenninck en na een geruchtmakende en weinig krijgshaftige ontruiming van het eiland Walcheren (1809) als
luitenant-generaal werd ontslagen. Een andere figuur in deze sfeer was de nog
jeugdige Rudolph baron van Hoëvell tot Nijenhuis, vóór de ballingschap cadet,
daarna achtereenvolgens ritmeester der Bataafse dragonders, rijksontvanger te en
burgemeester van Deventer. Te noemen valt voorts Frederik van der Marck
('de jongere/Ie cadet'), zoon van prof. Frederik Adolf van der Marck. Junior was
vóór zijn ballingschap onderluitenant en bleef na zijn terugkeer officier.

27
28

29
30
31
32
33
34
35
36

Ibidem, nr 2104. Ninaber behoorde tot de eerste leden van de Oeconomische Tak te Deventer (zie § 8 2), zou in 1795 lid worden van de mumcipaliteit van Deventer en vanaf 1796 deel
uitmaken van de achtereenvolgende bestuurscolleges, op gewesteli|k niveau.
Penmnk was als burgemeesterszoon te Enschede geboren, had in de Patriottentijd genverd
voor re-admissie van Van der Capellcn en tegen de drostendiensten, had enige tijd te Philadelphia verbleven en zou na 1795 provisioneel representant van Overijssel worden, alsmede
procureurfiscaal van het drostambt Twente, later landdrost van Salland en Twente en uiteindelijk notaris Ibidem, nr 2228.
Ibidem, nr. 4127
Ibidem, nr. 2475
Ibidem, nr. 2909
Ibidem, nr. 2873.
Ibidem, nr 2933. Van Veenhuysen stond ook als bakkersknecht te boek en zal waarschijnlijk
betrokken zijn geweest bij het bakken van de vermaarde Deventer koek.
Ibidem, nr. 3583.
Ibidem, nr. 3616. Rudolphs broer was gehuwd met een dochter van Robert Jasper van der
Capellen.
Ibidem, nr. 1950.
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F.en woedende menigte plundert de woning van prof. mr. F.A. van der Marck, 20 september 1787.
De weergave van het straatbeeld berust op fantasie; het huis van de familie Van der Marck
bevond zich op de Grote Poot en dat plein is hier niet herkenbaar.
Gravure door R. Vinkcles en C. Bogerts, ca. 1793
(Collectie en foto Gemeentemusea Deventer)

Willem Laurens Storm van 's Gravezande week in 1787 eveneens naar het bui
tenland uit, evenals mr. Martinus van Doorninck, die in 1793 met zijn gezin emi
greerde naar de Verenigde Staten, waar hij vier jaar later overleed. Ook Barend
van den Blik (broer van de eveneens uit Deventer afkomstige vluchteling en

ÎM

drukker Theodorus of Dirk van den Blik)

vertrok naar het buitenland. In 1795

wendde hij zich met enkele honderden lotgenoten tot de Nationale Vergadering
om 'een post of een gratificatie'. 38 Rijke Patriotten vormden een fonds om arme
geestverwanten te ondersteunen, zo is bekend uit het kasboek van de Patriotsgezinde als burgemeester ontslagen mr. A J . W e e r t s .

9

H e t zwaarst moesten het de beide geprononceerd Patriots gezinde hoogleraren aan het Athenaeum ontgelden. Zij golden als de intellectuele leidslieden van
al degenen die de Orangisten met afschuw vervulden. In de algemene verwarring
liep de echtgenote van prof. A.F. Rückersfelder 40 een stoot op de borst op, waaraan zij overleed. Haar echtgenoot voelde zich bedreigd en wilde vluchten. Hij
bezat echter vele stukken die betrekking hadden op de hervorming van het armbestuur waaraan hij leiding had gegeven. Thuis (dat was in de historische 'Hof te
Colmschate' tussen de Nieuwe Markt en de Stromarkt, dat Rückersfelder op 4
april 1766 had gekocht van kapitein Frederik Willem d'Empel en diens echtgenote Anna Maria de Gadellina) schreef de angstige professor (waarschijnlijk aan
een stadssecretaris) de volgende brief:
'WelEdclGestrenge Heer' Vermits ik gisteren en van deezen nagt heb moeten ondervinden, dat mijn huis, en misschien ook mijn persoon, niet veilig zijn, en ik evenwel
neevensgaande papieren, rakende de administratie van de Armen-Kamer, onder mij
hebbe, waaraan zoowel deeze adminstratie, alsook mijnen goeden naam, bij leeven of
sterven veel geleegen ligt, en die ik dus sorge moest dragen, dat in goede veiligheid
mogten gebragt worden, zoo ben ik te raade geworden dezelve in nevensgaande pak te
versecgelen, en aan UwE.Gestr te senden, met instantelijk versoek, om deselve in de
secretarijc te deponceren. om van mij, bij leeven en welsijn geopend, en geelucidcerd te
worden· of andersins aan den Heere UMBGROVE, en overige admmstrateuren te
overhandigen (...) Indien ik met seckerheid (...) weer te huis kan komen, ben ik ook
vaardig de sleutelen over te gceven, welke in mijne bewaring zijn, en de noodige aanwijsingcn te doen Ik hoop dat UwE Gestr. mij op de eene of ander wijse met een antwoordje vereeren zal. Verblijve met behoorlijk respect (enz ) A F. Rückersfelder. Van
huis, d: 21 Sept. 1787.'

37
38

39

40

41

Ibidem, nr 3773.
SAD Familiearchief Jordens, nr 386, stukken betreffende de schadeloosstelling van Patriotten die door het herstel van het stadhouderlijk bewind in 1787-1788 benadeeld zijn, 1795,
waaronder: Naamlijst van de uitgeweeken geweest zynde Nederlanders, bekend onder den
naam van Bataven; die zich, ingevolge der Publicatie van 31. May bij Rcquesten van de Nationale Vergadering hebben geadresseerd (gedrukt), nr. 326. Zie over Patriotten die naar de
Zuidelijke Nederlanden uitweken· Colenbrander, 1908, pp 4-28; De Wit, 1971, pp 42-44;
Doedens, 1976; Van Gelder, 1979, en vooral Rosendaal, 2003
Zie § 2.3.5, alsmede Kronenberg, 1930, ρ 17; Hoogh Wel Geboren Heer en Neef, 1998, p. 21.
Weerts had zich in 1791 permanent teruggetrokken op de buitenplaats Brinkgreven, waar hij
tevoren slechts 's zomers verbleef. Hij leefde er van een boerenbedrijf met boomkwekerij en
verbouwde één jaar zelfs tabak.
Reijnera Maria Borgerink (1726-1787) was het achtste en jongste kind van Antoni Borgerink
(1673-1752), contrarolleur der convoyen en licenten te Deventer, rentmeester van het stift
Ter Hunnepe, richter van Oldenzaal; zij was op 19 juni 1757 in de Broederenkerk voor de
Waalse predikant met Rückersfelder getrouwd
SAD Rep. II, p. 142, brief van prof. F.A. van der Marck, waarschijnlijk aan een stadssecretaris, ook aanwezig in UB Leiden, BPL, nr. 1158 De professor werd bij SAD res. S&R van 27
september 1787 aangemaand zijn stukken inzake de Armenkamer in te leveren, maar waar-
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Rückersfelder vertrok naar Bremen, waar hij zijn laatste jaren sleet bij familie van
moederszijde. Zijn contacten met Deventer waren verbroken (op 21 april 1798
verkocht hij blijkens de renuntiatieregisters de 'Hof te Colmschate' aan mr.
Thiman Willem van Marie en diens echtgenote Johanna Geertruid van Loghem;
eerstgenoemde zou in 1795 provisioneel representant van het Volk van Overijssel
worden) en aan F.A. van der Marck kon hij geen hulp bieden. Een wraakzuchtige
menigte had de woning van laatstgenoemde geplunderd. Aan Rückersfelder
schreef hij:
'HoogEerwaarde, Hooggeleerde Heer, rector Magnifiée! liet geweldig inslaan der
glaazen en raamen van buiten en van binnen aan mi|n woonhuis, het vernielen, plunderen en rooven mijner meubels en victualiën, op den 20e der laatstleden maand gepleegd,
heeft mi) zulken schrik ingejaagd, dat ik deszelfden dags ter beveiliging mijns persoons
buiten huize en laatstleden woensdags buiten de stad, mij bcgeeven en hierheen naar
Steinfurt, om de woede des gepeupels te ontwijken, voor een tijdlang geretireerd hebbe. Ik bcgnjpe egter zeer wel, dat mijne retraite, /al ik mijn ambt behoorlijk waarnemen, van geen langen duur kan zijn, dog ik meene teffens, dat dicgeenen, welken mij
beroepen hebben [de Deventer stadsregering- C.H.], verpligt zijn bij het waarnecmen
van mijn ambt mij alle veiligheid te bezorgen. Wcshalven ik de vrijheid neme, bij zodanige ongelukkige omstandigheden, mij aan U HoogLerwfaarde] H[oo]g[gc]l[eerdc] als
tegenwoordigen Rector Magnificus eerbiedig te adresseeren, ootmoedig verzoekende
daarvan aan de Heeren Curatoren kennis te gecven en Derzelver goedvinden daarover
aan mij tot mijn gouverno gunstig mede te deelen In welke vcrwagting ik de ecre heb,
met alle verschuldigde hoogagtinge steeds te blijven, HoogEerwaarde, Hooggeleerde
lieer Rector Magnifiée! U IIoogEerw. Hgl.. Ootmoedige dienaar, F.A. van der Marck.
Steinfurt, den 2 October 1787 ' "

Rückersfelder reageerde 'in grote haast' bij brief van 10 oktober. Hij had overleg
gepleegd met de collega-hoogleraren. Die waren nog in onzekerheid, of ze in hun
functie zouden worden gehandhaafd. Bovendien signaleerden de heren de 'ongemeenen haat' van de stadsregering ten aanzien van Van der Marck. Rückersfelder en zijn ambtgenoten konden niets voor hun ontslagen collega doen, zo
lieten ze hem weten. Hij moest zich zelf maar tot de heren in het Deventer stadhuis richten. H e t Iaat zich raden, dat de Deventer professoren geen zin hadden
om hun wankele positie in gevaar te brengen ten dienste van een ontslagen collega die zozeer uit de gratie was geraakt.
Dat het met 'het vernielen, plunderen en rooven' van zijn huisraad toch nog
was meegevallen, had Van der Marck te danken aan het verbergen van meubels
binnenshuis, aan het tijdig verzenden van allerlei goederen in kisten naar Amsterdam en aan het kordate optreden van de dochters des huizes, die hun vaders
'boek-kamer' hadden laten dichtmetselen, zodat de gehele bibliotheek behouden
was gebleven. Van der Marck had zich zes dagen lang verborgen gehouden op
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schijnlijk had hij al eerder aan die eis voldaan. Vgl. Van Doorninck, Kleine Bijdragen XI,
Van Wijnen, 1987, pp. 76-77, Jansen, 1987A, pp. 72-73. Zie over de schorsing en het ontslag
van Van der Marck hierna.
UB Leiden, BPL, nr. 1158.

hooizolders en in verscholen kamertjes in Deventer, was toen met zijn vrouw in
een koetshuis in een geblindeerd rijtuig gestapt en was eerst naar Gronau, later
naar Burgsteinfurt (welk Westfaalse stadje veelal kortweg Steinfurt genoemd
wordt) gereisd. 43 In zijn eenzaamheid aldaar betreurde de ontslagen hoogleraar
wat was voorgevallen. Hij was 'gevoelig aangedaan over de lotgevallen van alle
braave Patriotten'. Zijns inziens hadden de vele 'naam-Patriotten (...) de zaak
verbroddeld'. H e t stemde hem echter dankbaar, dat hij in het kleine Steinfurt
volkomen vrij was in zijn spreken en schrijven.

T o e n hij daar op 18 augustus

1788 het ambt van juridisch hoogleraar aanvaardde, sprak hij een rede uit, waarin
hij zijn ongelukkig lot weet aan de haat van de Deventer gilden. Hij had zich
immers verzet tegen de onmenselijke hardheid en onrechtvaardigheid waarmee
de gilden katholieken hadden uitgesloten. Van der Marcks pleidooi voor gelijk
recht in handel en bedrijf voor alle inwoners zonder onderscheid van godsdienst
had de hebzucht van sommige Deventenaren geraakt, aldus de spreker. In de
beperkte mate waarin het Athenaeum een kweekschool van Patriotten was geweest, was daaraan een abrupt einde gekomen.
43

44
45

Van der Marcks woning zou

Van der Marck gaf zelf een levendige beschrijving van zijn vlucht in een brief die hi) op 1
januari 1788 vanuit Burgsteinfurt schreef aan Robert Jasper van der Capellen; zie- RAG, archieven familie Van der Capellen, nr. 528, brieven van F A. van der Marck aan RJ. van der
Capellen, brief van 1 januari 1788. Het lidmaten- en attcstatieboek van de Nederduitsgereformeerde gemeente te Deventer (bij SAD) registreerde het begin en einde van het verblijf van F.A van der Marck aldus aankomst uit Lingen 25 december 1783, vertrek naar
Steinfurt 20 november 1788
UB Leiden, BPL, nr. iiç8, Van der Marck in een brief aan een onbekende
Van der Marck, 1788, pp. XVI, 25, NNJ 1784, pp. 1194-1195. Lindeboom, 1947, ρ 148. Tc
Burgsteinfurt in het graafschap Bentheim bereikte Van (1er Marck het bericht van zijn
schorsing door de stadsregering uit zijn Deventer docentschap (SAD res S&R 8 oktober
1787) Vervolgens gelastte de magistraat de rector magnificus om Van der Marck af te voe
ren van het rooster. SAD res. S&R 11 januari 1788 Het definitieve ontslag volgde 'om reden
daartoe moveerende' enkele maanden later SAD res. S&R 7 april 1788. F.venals indertijd te
Deventer in 1783 werd voor hem te Burgsteinfurt een extra leerstoel in het leven geroepen,
in dit geval aan het 'Gymnasium Arnoldmum', de lokale Illustere School. Zie over die on
dcrwijsinstclling: 400 Jahre Arnoldmum, 1988, alsmede. Holzhaucr-Toellner (red ), 1991 Op
29 april 1788 schreef Van der Marck vanuit Burgsteinfurt twee brieven: een aan de magi
straat met een verzoek om vergoeding van door hem geleden schade ('niet door Pruisische
huzaren maar door woest gepeupel te Deventer") en om opgaaf van de redenen van ontslag
(SAD Rep. I, nr. 341) en één aan de gezworen gemeente met de toch wat triomfantelijke
mededeling van de benoeming op de voor hem in het leven geroepen leerstoel door koning
George III van Engeland (Bentheim was een pandgraafschap van de keurvorst van Hannover, op dat moment tevens koning van Engeland) (SAD Rep II, nr. 142): zie ook Lindeboom, 1938 A, p. 135; Rosendaal, 2003, pp. 67-68. Op 20 november volgde een herinneringsbrief, de ontslagene vroeg opnieuw naar de motivatie van zijn ontslag en claimde achterstallig salaris Hij had zijn onderwijstaak immers 'met alle ijver waargenomen' en was bovendien
bij het vervullen van zijn plichten als goed burger met m gebreke gebleven Zie: UB Leiden,
BPL, nr. 1157 I. Een antwoord op dit verzoek is niet aangetroffen. Van der Marck was (weer)
veroordeeld te doceren aan een onbeduidende onderwijsinstelling, in een in de periferie van
de Republiek gelegen stadje en tegen een mager salaris. Tot de Fransen in 1795 de Nederlanden binnenvielen verdiende hij met advieswerk bij. Dat had hij ook (1773-1783) gedaan te
Lingen, waar het Gymnasium Academicum als een concurrent gold van het Steinrurtse Arnoldmum. In 1795 boden zowel Groningen als Deventer hem (opnieuw) een leerstoel aan.
Op eerstgenoemd aanbod ging hij in. Zo sleet Van der Marck zijn laatste jaren als hoogleraar met zijn vroegere leeropdracht van 'ms publicum, ms naturae en ms gentium'. Hij gaf
weer colleges voor de burgerij, nam zitting in de commissie die een 'generaal plan van regeering over de geheele Provincie Stad en Lande' samenstelde en publiceerde in de nieuwe
Tïataafse' retoriek zijn natuurrechtelijke opvattingen. Tenslotte schreef hij nog een verhandeling over de slavenhandel ('die de waardigheid van de natuur onteert"). Stukken over deze
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geruïneerd blijven staan en in 1795 dienst doen als geïmproviseerd opvanghuis
voor gewonde Engelse militairen.
Steinfurt was niet alleen voor Van der Marck een ballingsoord. Gevluchte
Patriotten waren er welkom en kregen hulp van de lokale graaf. Nederlandse
studenten volgden er colleges van Van der Marck. Ook de uit Deventer afkomstige officier Jacob Gerard Diriks woonde enige tijd in Steinfurt. Deze was aanvankelijk luitenant van de graaf van Bentheim-Steinfurt geweest en was in 1776
naar Noord-Amerika getrokken om daar mee te vechten in de legers van de kolonisten en een bemiddelende rol te vervullen tussen de prille Verenigde Staten
en de Republiek. Vanaf 1785 woonde hij weer te Steinfurt, hoewel hij in 1787 betrokken was bij de verdediging van Utrecht en Amsterdam tegen de Pruisen. De
nauwe relatie die Diriks onderhield met zowel de Bentheimse graaf als met de
Nederlandse Patriotten heeft ongetwijfeld een stimulans betekend voor de gastvrije houding van eerstgenoemde ten opzichte van laatstgenoemden.
Eigenaren van woningen die hun huurders halsoverkop hadden zien vluchten, beschikten inmiddels over een huis dat vol stond met andermans meubels en
dat geen huur meer op bracht. De magistraat machtigde hen om, na verkregen
permissie van de burgemeesteren, in aanwezigheid van een roedendrager de inhoud van het huurhuis te inventariseren en op te slaan. Daarna mochten zij hun
pand aan een ander verhuren.
W a t de heren ten stadhuize niet beviel, waren de vele contacten die Deventenaren hadden onderhouden met Robert Jasper van der Capellen tot de
Marsch. Zij gelastten daarom een onderzoek naar degenen die 'verboden correspondentie' met deze prominente Patriot hadden gevoerd. Zoals eerder vermeld, had het Van der Capellen niet ontbroken aan Deventer relaties. Zijn gezin
had er na de restauratie van 1787 een tijdelijk heenkomen gezocht en was vervolgens met hem en vele geestverwanten gevlucht naar Frankrijk. Dat was maar
goed ook, want in Gelderland werd hij beschuldigd van hoogverraad, majesteitsschennis en het veroorzaken van oproer. Na de Bataafse Omwenteling zou hij
zich zelfs in Deventer, in de Polstraat, vestigen. 49 Daar kon zijn schoonzoon hem
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tijd zijn te vinden in. UB Leiden, BPL, nr. 1157 I Op 1 november 1800 overleed hi] als weduwnaar in zijn laatste woonplaats. Zijn ongehuwde dochters Doortje en Coosje, die hem
hadden verzorgd, omschreven hun vader in de aankondiging van het overlijden als· 'deezen
dierbaren Man en oprechten Vaderlander' Zie Jansen, 1987 A, pp 72-84. Over de levensavond van Van der Marck verder. Van der Marck, 1796; Lindeboom, 1947, pp 158-175
Rosendaal, 2003, pp. 67-68
SAD Rep I, nr. 7, buursprakenboek, publicatie van 1 oktober 1787
SAD res S&R 12 februari 1788. Zie over een verblijf van Robert Jasper met zijn gezin te
Deventer (na Orangistische troebelen in Zutphen)· NNJ 1787, p. 2174; Colenbrander III,
1899, p. 228. Zie over zijn daarop volgend verblijf buitenslands· Colenbrander, 1908, pp 6, 7;
Doedens, 1976, pp. 14-15,18-19.
Zie over de beschuldigingen aan het adres van Robert Jasper NNJ 1788, pp 1049-1056 Te
Sèvres (Hauts-de-Seine) werd Robert Jaspers vierde en jongste dochter Anna Margaretha
Elisabeth (1792-1820) geboren Zij zou op 7 oktober 1811 te Deventer als diens derde echtgenote in het huwelijk treden met mr Hendrik Abraham IJssel de Schepper (1775-1836), later
gedeputeerde van Overijssel Zie over de levensavond van deze Van der Capellen (die eerder
onder § 5 2.1 ter sprake is gebracht) Turksma, passim en voor wat Deventer betreft met
name aid. ρ 460. Van der Capellen wist te melden, dat Deventer 'het goedkoopst in Hol-

vertellen, dat het verdrijven van de Patriotten in uiterlijk vertoon haar bekroning
had gevonden door het hijsen van nieuwe oranje vlaggen op de kerktorens van
Deventer en Diepenveen.
Terwille van de rechtszekerheid besloten schepenen en raad: 'Alle de gerechtelijke acten voor de geremoveerde regeering gepasseerd, door de nieuw aangestelde van waarde erkend'. De onrust die zich in het openbare leven had gemanifesteerd, was door het vervangen van ambtsdragers en uitvaardigen van publicaties niet in één keer weggeëbd. Zoals eerder vermeld, 5 hadden in de zomer van
1787 onverlaten 's nachts ruiten van woningen ingegooid. Op en na 20 september
ging dit vandalisme onverminderd voort. 'Met zeer veel smart' ervoer de nieuw
gevormde regering dat 'het inslaan van de glazen' in het najaar maar niet wilde
ophouden. Herhaalde publicaties met bedreiging met straf lieten zien, dat het
herstel van de openbare orde niet gemakkelijk verliep. Herhaaldelijk probeerde
de stadsregering te dien einde, uitbreiding van het garnizoen te bewerkstelligen.
De stille geleerde menist Simon de Vries zag de stadsroedendrager Willem
Bosch aan zijn voordeur verschijnen. De heren presidenten van de regering van
Deventer (de burgemeesteren) hadden reden aan te nemen, uit zeker rapport, dat
de 'kwaadwillige' bierbrouwer samen met de afgezette Patriot mr. Johan Casper
Lemker op de avond van de 27ste februari 1788 met stukjes ijzerschuim het bovenlicht van de woning van de garnizoenscommandant van Deventer, kolonel Albrecht Nicolaas baron van Aerssen Beijeren van Voshol, had ingegooid. De presidenten konden zich niet voorstellen dat 'fatsoenlijke volwassenen, nog minder
bejaarde lieden zich aan zulk een daad, verre beneden de denkwijze van lieden
van enige conditie' schuldig konden maken. Voorts werd De Vries ervan beschuldigd een zeer gevaarlijk en verderflijk plan te hebben gesmeed om alsnog de
constitutie te ondermijnen. In het huis van De Vries waren bovendien in aanwezigheid van andere halsstarrige Patriotten, 'conferentiën' gehouden. "
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land is' en dat er meer bals, concerten en toneelvoorstellingen waren dan te Wageningen,
waar hij tevoren had verbleven. Van der Capellen kwam in mei 1809 te Deventer wonen en
overleed er op 7 juni 1814. Vier dagen later werd hij te Twcllo begraven Op 26 april van dat
jaar was Deventer van de Fransen bevrijd.
SAD res S&R 3 maart 1788.
SAD S&R 8 oktober 1787
Zie § 7 6
SAD Rep. I, nr 7, buursprakenboek, publicaties tegen vernielingen van 1, 9 en 19 oktober, 6
en 21 november 1787, 14 januari 1788 Over uitbreiding van het garnizoen correspondeerde
de regering met de erfstadhouder: zie kopieën van brieven van 22 september en 23 oktober
1787 in: SAD Rep. I, nr 24E
Zie § 6.2 1.
SAD RA, nr 124Γ, memonenbock (ongepagineerd), d.d. 27 februari 1788; vgl. Rademaker,
1988, p. 132. Mr. Johan Caspcr Lemker was gemcensman van de Noordenbergstraat, com
mies van 's lands magazijn ('Het Arsenaal') en rentmeester van de geestelijke goederen te
Deventer Hij was op 20 september 1787 uit zijn openbare functies ontslagen Albrecht Ni
colaas baron van Aerssen Beijeren, heer van Voshol enz., was aanvankelijk hoogheemraad
van Delfland, werd daarna officier bij de infanterie van het Staatse leger, was commandant
van Deventer in de rang van luitenant-generaal Alle latere Van Aerssens stammen van hem
af.
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Niet alleen boosheid zocht echter haar uitweg, ook vreugde. Zo waren er inwo
ners, die de Pruisische bezettingsmacht wilden verwennen. O p verzoek van de
garnizoenscommandant verboden schepenen en raad de burgers echter om de
ingekwartierde huzaren wijn te geven. Wel mochten de gastheren 's morgens in
plaats van koffie brandewijn serveren. H e t middagmaal moest sober zijn: een
schotel groente en een stuk vlees met een glas brandewijn of bier. Verder mocht
niets anders ter tafel komen dan brood met boter en kaas. Niet iedereen was
trouwens genegen om een Pruisische huzaar in huis te nemen, ook niet tegen
betaling. Hetzelfde bleek toen op 4 oktober een garnizoen van het Staatse leger
te Deventer werd gelegerd met de opdracht om zorg te dragen voor rust en orde.
Het valt te begrijpen dat met name Patriotten niet op zo'n ongenode gast zaten
te wachten. De magistraat, die eufemistisch sprak over 'bijzondere en baatzugtige inzigten', dreigde dakloze militairen evenwel als voorheen te zullen 'billette
ren' (gedwongen in te kwartieren).'
Traditioneel en openbaar vreugdebetoon kwam eveneens ter sprake. Zo wil
den diverse burgers een week na de omwenteling hun huizen illumineren. Dat
vonden schepenen en raad wat vroeg, want de Staten vergaderden nog te Kam
pen over herstel van de erfstadhouder en van het gewestelijke regeringsregle
ment. T o e n enkele dagen later het besluit daartoe was gevallen, besloot de rege
ring een bijzondere dankdienst in de Grote Kerk te doen houden met als voor
ganger de oudste predikant Petrus Isaac Schrijver (ook: Schnever) (die in tegen
stelling tot zijn aan het begin van deze paragraaf genoemde ambtgenoten niet
was ontslagen). Verder vreugdevertoon zou echter provocerend kunnen werken.
Daarom zag de stad af van verlichting en vuurwerk op de verjaardag van de erfstadhouder (8 maart 1788). Eerst op 7 augustus 1788 achtten de heren op het
stadhuis de emoties in de stad voldoende bekoeld en dus de tijd rijp voor een
algemene illuminatie van de huizen, die 's avonds van 21.00 tot 24.00 uur plaats
zou vinden. Een jaar na de omwenteling en vervolgens elke 20''"' september zou
een dank- en bededag volgen met telkens opnieuw een bijzondere dienst in de
Grote K e r k "
De magistraat was dus vooral de eerste tijd terughoudend als het om feesten
ging. Verder strekte haar standpunt nog wanneer de vrijheid van drukpers in het
geding was. Zij schafte dat door de Patriotten zo hooggeschatte recht simpelweg
af. Dat bleek uit een verbod op het vervaardigen, tentoonstellen, verkopen en an
derszins verspreiden van spot- en schotschriften en spotprenten die 'kwalijkdenkenden' konden uitgeven. Geen bezwaar bestond uiteraard tegen de 'Aschkarhedens nieuwjaars-wensch' (1788) die het herstel van de stadhouder goedkeurend
memoreerde.
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SAD Rep. I, nr 7, buursprakenboek, publicaties van resp 26 september (menu voor de hu
zaren), 4 oktober (komst van een Staats garnizoen) en 5 oktober 1787 (inkwartiering).
Ibidem, publicaties van resp 27 september (geen illuminatie), 5 oktober (dankdienst na be
sluit van de Staten) 1787, 27 februari (geen festiviteiten bij de ver|aardag van de prins), 2 au
gustus (illuminatie), 13 september 1788 (jaarlijkse dank- en bededag).
Ibidem, publicatie van 6 oktober 1787 Over de nieuwjaarswens: Streng, 2001, ρ 38.

De stadsregering zag zich voor nog een ander probleem geplaatst. Een belangrijk
deel van haar burgers en inwoners - en maatschappelijk gezien niet bepaald alleen de minsten onder hen - droeg het stigma, te behoren tot een politiek niet
correcte richting. De heersende opinie verwierp de denkbeelden van deze lieden,
die tot outcasts dreigden te worden en wier posten in het openbaar bestuur door
anderen werden ingenomen: door hun vroegere tegenstanders. Uiteraard speelde
deze zaak overal in de Republiek waar zich maar Patriotten hadden gemanifesteerd. Zo hadden Deventer Orangisten onder dwang een verklaring afgelegd
waarbij zij beloofden, de stad te zullen beschermen tegen stadhouderlijke invloed. Om zulke medeburgers niet in gewetensnood te brengen had de magistraat hen van hun belofte ontslagen. 59 Ook voor de stadhouder lag hier een probleem. Die dreigde immers blijvend te worden geconfronteerd met een numeriek
en ideologisch sterk ontwikkelde tegenpartij, die bovendien bovengewestehjk de
nodige interne verbindingen onderhield. De prins besloot in deze situatie iets
verstandigs te doen: hij zond 'commissarissen' het land in om vrede te stichten.
In Deventer hadden 'Gecommitteerden en Keurnoten uit de Gilden en de
Burgerij' de prins op 24 november 1787 om de komst van 'commissarissen' gevraagd en op 28 december van dat jaar benoemde de prins dezen bij 'acte van
commissie' en gaf hun een instructie. De gemachtigden van de erfstadhouder
brachten een tussentijds advies uit en kwamen op 29 maart 1788 met hun eindrapport. Daags daarna meldden de commissarissen in een publicatie, dat veel
Deventenaren zich schuldig hadden gemaakt aan 'zodane vergrypen en ondaaden', dat zij volgens geldend recht door zware sancties zouden worden getroffen. Veel onschuldige familierelaties zouden echter in dat sanctiebeleid worden
meegezogen, terwijl de stad bovendien dreigde te worden beroofd van kader. Als
verzachtende omstandigheden voor wat was voorgevallen, verklaarde de stadsregering aan de commissarissen dat velen zich hadden laten meeslepen door 'misleiding, vooroordeel, drift, en andere in die dagen van partyschap plaats gehad
hebbende omstandigheden'.
De prins, zo stelden zijn commissarissen, had begrip voor wat tegen zijn persoon en zijn huis was gebeurd en wilde alles vergeven en vergeten. Daarom stelde
hij prijs op 'amnestie en kwytschclding' aan wie binnen drie maanden zou terugkeren naar zijn huis en beroep om zich verder als goede burger te gedragen.

59

Ibidem, publicatie 5 oktober 1787 (ontslag van belofte, 71e ook § 7.6), vgl. ibidem, 30 juni 1787
(afleggen van belofte).
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n , Schepenenen Raaden der Stad DEVENTER, doen teweeten:

"Λ, »,\jgfi(&i5r A l 1 0 " ^ ~' J - , J : d e F ; ! x,11(l· Heeren Coreiiiisraiien van Zyne Dooi; Hoogheid dm Heer* Pricct νβα Orange en NasCauw, Erf^ i \L w j ö * ^ ^^houder
dtzet Provincie &c. &c. &c , oj> Ipecialr auilorifttie van Hoopjidezelve , is te kennen geçeven: Dat, hoe zeet ook,
Τ^τΆ^ΜΕΰ/φζ
e-' J ' J " : e r , d î d e longfte tcoublej en bcrucnnsea binnen dezj Stad. eet grc-oc sanal van Burgers en Ingczeieoen z;g aan ^odanî vec5 / ? k W V C f c t y F'VF'Dgtn en ondaadm
hadde fchuMig geraaak:, trat, moest de Itrenghüd der Wetten, m vollen nidtiik, regen dezelve werken, he:
^ ^ ^ v k ^ V ^ E ? l, een rv 'eent t t ; nZ 0 Uilc,,,!l
' ^ a t v e e l e Ό " ^ * " C" minder aanzienlykc PciToonen door wetug ergaane , doch in tuir zelve mfameerende Sen(len
j E B k ^ ^ M S
' '
bunnen heünet worden, waar in dan ICVCTIÏ veelc onfchuldige naasibenaandc ïooden moeten deeïen, teiwyl h;e:
N B n B M H B 9 V dcor ook üouda kunnen te wcgc gebrt^i worden, dat deze Stad zoude moeten worden bcrooiM van zodanige Inwooneii , the, komen
dezelve nog :n tydï tot inkeer , nuttige Leden der Burger Maatfehappy zouden kunnen Uyven : Dat het ook aan Zyns Roogbeid genoegzaam zeker
voorkwam, dar veele Riirgers en Ingezetenen deïer Stad , moor door misleiding, vooroord*·! , drift, en andere, in die dagen van panyfehap plaati gchsd hebbende omllandigbeden, dan wei door opzet, en kwaad vtwrneetnen, 7.1g aan 't gez^ der Wetten hadden onttrokken, en dit het alzo a » Zyne
Hoogheid , r welke san Weigern- Heeren Commisüi'icn had betuigd , volkumcn te vergeevei en te vergeeten al "t geen , zo tecen Hocistdenzelven Pe-·
foon ali Vorstelyk Hu'S en beiangenj alhier mögt zyn bedreeven , aangenaan zoude zyn zo door mudcl van eer.e Wettige', en op eene coniïitJiionce'e wys te publrceeren Amnistie en twjtfthelding atn de zodamgen , eie door bmnenden tvd van crie mianden tot hunne Hii'ze, haiiteenngc en
beroep weder te koeren , zouden beioonen , da; zy een welberaaden vorirnceuien gevornd hadden , om zig voortaan als getrouve Burgers en gehoorzaame Ingezclenen re gedraagen, de vrye toegang en gcruüe inwoenmg alhier wederom zode kunnen bezorgd worden. Terwyl Zyne Hoogheid zig ook
vieiJde, dar de brasvC Burge-s en Irgezctenen dezer Sind HoogailjaAia cwwpel , ii her
vcigeeven en verj-ectcn van mafiagta beWigfnsen «el
zouden willen navuigen , en dat alzo door dn een en andef da rust , tWSiOata *ω fmM' ' f f " 1 ' "l'1 «Wilw - - " ·*·>·"• Joot de H««I« vaaifposa ·«, ik«u
*D Burgery, gtootendeelj Ziiude kunnen worden herfteld en \iivc;:'.-d. Z.Ç IS tlEV, au Wy met aingcnannihcid tn «aaren eerbied dezo voor onze
Stad en Burgeiy hrmgc gcedganstigheid van Zyne Uoorli Hiioghetd erkennende , en Jaar lan , za veel ons moge'^k υ , willende bcantwootden , poed.
gevonden hebben, te doen uitgaan en pubUeeerea dit ons tugenwootdig Piacaa; van Amnatic, kwytrchelding en vcrge;ving , verUaaiende by dezen , dat s',
't geen door onze Burgers en Inge^eteneo , zonder ondertcheid van rong nf Haat , het z» , dezelve Zig naar clderi hebben begeeven, of zig alnog biet
bevinden mPgten , binnen deze Stad en haare Junsdiftie ta gedaan , begaan, of bedreven onvcitort, en in zyn geheel laatende de rcmotien, vcrJaatirgen, of andere Ichi'.kmgun van A nipten , en bedieningen, uivüc-en als geoordeeld is, of nog zal gcoudecld volden ie moeten plaat) hebben,
en efTeft iijrteren . ook onverkort de Sententien of Rclolutien door de tegen s woord ige Wetnge Rcgcerkige legen c:e en deu geflagen , te vergeeven
•n in voikoroen vcrgetenheid te fleilen, zonder daar aan OOK weder te villa gedenken , veel min toe te laaien , dat daar over ten hunnen opzigic
eenig nader onderzoek of vervolg, het ιγ i n , of buiten Region zal gedaan worden, mits dezel-.e binnen an tyd van drie Maanden weder tor
huoue Huizen , haodroeringc en beroep weder keeren ; zi nogtans , dat , hoe zeer wy hoepen en vc-trouwen , d^t onze gMNlc Burgcis en Ingezcicnen het zig tot ece iu;!en (lillen , van het Hooge voorbeeld van Zyne Doorl: Holheid , m het Edelmoedig verseeien en vergecven van emfangen be.cdirnjcn vn fchi.idc te moeden navolgen , wy eg-er door deze onze Aninesite geen prJt.udioe of nadeel wiJen hebben toegebiast aan zodane particjlicrè' Aktien , als de een tegen den anderen, uit hoofde voorfclit: als anders mngt fiatinecen , hem te compete»ren , noch ook aan zodane Aflien, als
do reipective Gilden legen nunne medeleden naar luid van 't Concordaat van den 57 Maart dezes Jaars inogttn willen entameeren. Gelyk wy ook teeveni
met willen worden hegreepen, als hadden wy hier door afgefneeden of OoMheril zodane Aaien, ali uic hcofdc v.m voorfchf: begaan* Misdryven, til anders,
tegen deze, of geene Axptcnaaren . 7.0 vin de Generalitcit als van de Provincie , binnen deze Stad ie;"deereiide , raogten geoordeeld worden , gebooren
te zyn , alzo wy het vervolg daar van , alt mede van lodane Actiën , ais tegens dezelvt als Burger* , of ali Ingezetenen hefchouwd • hebben mogten ,
alnog volkomen openh^dea. Terwyl wy ook ven de^e onze generale Amnestie en keytfcheiding wel cxpresfeljk wiüen hebben uitgefloten, alle die
gecne , die, het zy raades of daades , lebu'dig of medL-pligtig mogten lyn aan 't g«n op den 29 Juny 1787. m of voor de Β urger-Socie reit alhier il
de Croote Ovcrftraat 11 voorgevtllen , en waar by zommige onzer iiurgeren gedood , andere mishandeld en beledigd 7yn , al> refer veeren 0 e wy ooi ten
iterliften , daar tegen zndaamg , naar rtgvieut van Regten te d^an procedeeren , als wy m goede en in deie Extraordmaiie omlìandi^heden onpanydige
J'jftiïie , Waar vaa een ieder die 't aangaat, zig v^Ikoncm kan verzekerd houden , zullen vetraeensn te beliooren . gelyk Wy ook aan allo en een icde:
ZjoJane particuliere aibe . als hy raogt ootdeelcn , hem daai uit te coiapetceren , wel uitdcuUelvk voorbehjuden. Willende Wy al verder allo die
geenen , san wicn Wy by dezen Amnesie en kwytfc'ielJ ng vcrïeenen , op het emftigiie hebben bevolen , om zig in het vervolg op het zorgvuldigfte
« wagten , vinzig aan zulke of dicrgclyke resdaaden . of aan eemgt verllooring van ia openbaare rust en veiligheid niet meer fdm'dig te maaien.
by poene van UM alieen van deze onze Amnniie ;e BOUCH zyn vervallen , maar ook zo wel over het geen c-f voor, -ίί na dato dezes mogten heb
hen begaan , andere ten voorbeeldc op 't ftiengilo te zullen gertraft worden ; Gelyk Wy ook emdelyk alle Je Burgeren en Ingezetenen van deze onze
Stad en liaare Junsdiftie, van wat rang of Haat dezeUe ni'Jg.-n /yn . op 't nadruk kelykd e , en onder inhTtle van on/c voonge P^bliainen , ten aanZien d^r opcnbaatC rust en veiligheid geemaneerd , al nog behben vermaind en gelast j zìi ab goede en getrouwe Burgers en Ingezetenen betaamd te
gedraagen, en noeli door woorden 01 verwytmgen , of bedreigmiien , noch door daaden , w m onderneemen , waar door de rust, het vertiotiwen , en
de tot welzyn van Stad en Burgery zo hoogatnoodig: ecn.gez:iidheid , uit cenigen hoofde zoude
kunnen worden gcftoaij , mede by poene van in conirairen vai, naar lïrengheid van regten te uilen worden behandeld, iin op dat niemand lu« v a n eemgc onkunde zal kunnen of moogen voorwenden,
• al dezo worden gepLibiiccerd en gciiiigeerd , daar m'.n zutkl alhier re doen gewoon is.
la publicatum COS Putman Di. loco J. van S-chtclen , Le Cavciier Dr. den 30 Maart ^ s j .

Ter OrJottnanta des Rûtides,

A. VAN S U C H T E L E N
Tc D E V E N T E R ,

Cäi.pulit by J. BI L . K J E , Slids-iituitlin M» &* V.tal.

Publicatie van de magistraat (30 maart 1788) waarbij op instigatie van erfstadhouder Willem V
amnestie wordt verleend aan burgers en ingezetenen vanwege hetgeen zij tijdens de Patriottentijd hebben gedaan, met uitzondering van de schuldigen aan het incident bij de üranjesociëteit
op 29 juni 1787.
(Particuliere collectie, foto Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek)

Î22

De stadhouder, die hiermee expliciet de uitgewekenen aansprak, hoopte dat zijn
vredelievend standpunt de stad tot voorbeeld zou zijn. De Prinsgezinde Deventer magistraat had niet meer aansporing nodig om een 'Placcaat van amnestie,
kwytschelding en vergeeving' uit te vaardigen. Lopende procedures tussen burgers onderling, tussen gilden en hun leden en uit die procedures eventueel voortvloeiende vervolging van ambtenaren wegens ambtsmisdrijven bleven van de amnestie uitgezonderd. Dat laatste gold eveneens alle zaken die betrekking hadden
op het gewapend conflict in de burgersociëteit van 29 juni 1787. Laatstgenoemd
onderwerp lag ten stadhuize nog zo gevoelig, dat de secretaris mr. Arnold van
Suchtelen er aan het slot van de publicatie nog eens wraakzuchtige woorden aan
• 11
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wijdde.
Daarmee hadden 'De Gecommitteerden van zyne Doorl[uchtige] Hoogheid,
den Heere Prince van Orange en Nassauw, tot de zaaken van de Stad Deventer'
hun taak echter nog niet volbracht. Op verzoek van de stedelijke regering adviseerden zij aangaande de overgang van ambten op nieuwe functionarissen en de
daaraan verbonden financiële consequenties. Een ander thema dat om afwikkeling vroeg vormde de complexe regeling van de financiën van de opgeheven vrijkorpsen in de provincie. Enkele Deventer heren waren er, met collega's van elders, een paar jaar mee bezig.6"
Ook in de beide andere Overijsselse hoofdsteden was inmiddels de wet verzet. Opnieuw waren onderlinge verschillen tussen de drie steden aan het licht
getreden. Van belang daarbij was, dat te Deventer en Zwolle sprake was van een
redelijk nauwe band tussen magistraat en meente, terwijl te Kampen laatstgenoemd orgaan onafhankelijker ten opzichte van het eerste stond. In Deventer en
Zwolle speelden de gilden in de Patriottenbeweging (evenals in de stedelijke
economie) een sterke rol, te Kampen een zwakke. In Kampen en Zwolle werd
het politieke debat niet beïnvloed door de eis dat katholieken toegang wensten
tot de gilden, want in tegenstelling tot Deventer hadden ze die toegang al.
Zwolle beschikte over een sterke luitenant-stadhouder in de persoon van mr.
L.G. Rouse. Zijn collega's te Kampen en Deventer, resp. mr. A. Vestrick en dr.
S. de Schepper, waren minder krachtige figuren. Bovendien overschaduwde mr.
E.H. Putman deels de positie van laatstgenoemde, waarbij Putman door zijn confronterend optreden verdeeldheid opriep.
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Publicatie inzake het verlenen van amnestie, 30 maart 1788, mede aanwezig in: Huisarchief
Twickel, nr 707. Vgl Colcnbrander, 1899, pp 296-297.
De stukken inzake het optreden van gecommitteerden zijn te vinden. SAD RA, nr i24r
(ongepagincerd) onder de jaren 1787 en 1788 Een deel is gedrukt en uitgegeven in: Verzameling van placaaten 9 (1789), pp 202-210 De gecommitteerden waren. Jan Elias van Lyndcn,
eerder genoemd als Gelders lid van de bemiddelingscommissie in het overstemmingsgeschil
(zie § 5 3 4), August Robbert van Heeckeren van Suideras 'Raad en Rekenmeester des Furstendoms Gelre en Graafschap Zutphen' en burgemeester van Zutphcn, eerder genoemd als
initiatiefnemer voor uitbreiding van het garnizoen te Deventer (zie § 7 6), alsmede mr
Abraham Otto Florentijn Bomblé Vatebender, ordinans raad in het Gelderse Hof.
SAD Familiearchief Jordens, nr. 383, Stukken betreffende de financiële afwikkeling van het
voormalige burgerdefensiewezen, 1787-1789.
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Bij een vergelijking zijn het echter twee breuklijnen tussen de drie IJsselsteden
die het meest in het oog vallen. De ene heeft betrekking op de rol van de gilden.
Hun overgang van het ene naar het andere kamp veroorzaakte te Deventer een
grote politieke verandering die in beide andere steden uitbleef. De andere
breuklijn liep tussen Kampen en de beide andere steden. In Deventer was de
Patriottenbeweging het hevigst, te Zwolle vertoonde zij iets gematigder trekken.
In Kampen echter volgde zij de ontwikkelingen in de andere twee steden met
vertraging en verliep de Patriottentijd, onder patriarchaal toezicht van de regenten, met een zekere gemoedelijkheid. Het gematigd karakter van de beweging
van de Patriotten betekende te Kampen, dat daar, in tegenstelling tot stroomopwaarts aan de IJssel, geen sprake was van massale adresbewegingen onder leiding van een burgercommissie, evenmin als van oproer in de straten, radicale
omzetting van de magistraat of grote aantallen pamfletten. Evenmin volgde in
september 1787 een grootscheepse zuivering van de regering. Kampen kreeg eerst
relatief laat een burgercommissie en een vrijkorps, lichamen die nooit bijzonder
sterk werden. Kortom: ook in vergelijking met de andere IJsselsteden waren de
jaren tachtig te Deventer zeer bewogen.
Toch waren de reacties na de restauratie te Deventer aanzienlijk milder dan
in sommige steden buiten Overijssel, in Holland, Utrecht en Gelderland. Met de
'heftige wraakacties' te Deventer waarvan Franken gewag maakt viel het, zeker
in vergelijking elders, wel mee. Zoals uit het vorenstaande is gebleken, werden
velen in hun politieke, ambtelijke en kerkelijke functies door Prinsgezinden vervangen, weken sommigen uit naar het platteland of naar het buitenland, liquideerde de magistraat enkele sociëteiten en vorderde zij verdachte stukken op in
Deventer en wapentuig in het schoutambt Colmschate. De literatuur maakt
melding van zware repressie jegens vooraanstaande Patriotten elders. Deze werden strafrechtelijk vervolgd en als gevolg daarvan voor geruime tijd of zelfs eeuwigdurend verbannen, terwijl vele vrijkorporisten uit versterkte steden, die zich
overgegeven hadden, door de Pruisen als krijgsgevangenen naar de beruchte kazematten van de vesting Wezel aan de Nederrijn gedeporteerd werden. Van dat
alles was te Deventer weinig te merken. Wel beklaagde de Oranje-Sociëteit zich
bij de magistraat, dat deze Patnotse functionarissen had vervangen maar niet
vervolgd, 'verzoekende dat vrij gestrenge maatregelen tegens dezelven mogen
worden genomen'. 65 De meente kwam met een 'toejuichend appointement' en de
gecommitteerden uit de gilden hadden al lijsten gereed gemaakt van straffen
voor wie zich hadden misdragen en beloningen voor wie zich hadden onderscheiden.
Uiteindelijk zou het tot vier strafprocessen voor de Hoge Bank komen.
Twee daarvan waren gericht tegen de broers Gerrit en Jan Appel, die zich bij63
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Franken, 1984, ρ 2i6
Colcnbrander, 1899, pp. 295-297, idem, 1908, pp. 6-32, Doedens, 1987, pp 158-159 Zie b.v.
voor de Gelderse Patriotten: Wcrtheim en Wertheim-Gi|se Weenink, 1975, pp. 326-328,
m η. p. 327, onderaan, alsmede; Westrate, 1903, pp. 268 vlg en 310 vlg
SAD res. S&R 27 maart 1788

zonder hadden ingezet voor de Patriotsc zaak. Zij hadden hun overtuiging niet
alleen uitgedragen met behulp van het gesproken woord, maar ook door middel
van scheldpartijen, gepaard gaande met stompen en slaan van hun tegenstanders.
De broers trokken van herberg naar herberg, terwijl ze overal: 'Patriotten boven!'
riepen. 'Gevaarlijke subjecten' vonden schepenen en raad hen, die het omverwerpen van de regering nastreefden. Jan was bovendien een toegewijd lid van het
vrijkorps geweest. Beiden werden voor een periode van zes jaar verbannen: niet
alleen uit Deventer, maar uit heel Overijssel. Vergelijkbare zaken speelden tegen
Gerrit Jan Seemsmaker (die werd veroordeeld tot vier jaar tuchthuis, onder meer
vanwege openlijke geweldpleging) en Herman Graeve (die voor een tijd van
twaalf jaar werd verbannen uit Overijssel, onder meer vanwege belediging van
leden van de magistraat). " De gecommitteerden uit de gilden hadden echter met
alleen gevraagd om bestraffingen, maar ook om de komst van gemachtigden van
de erfstadhouder en deze 'Heeren Commissarissen' stelden amnestie voor. Toen
de stadsregering deze laatste op 30 maart 1788 had afgekondigd, zouden geen
nieuwe veroordelingen meer volgen. De magistraat nam de poging van de prins
om vrede te stichten ernstig.
Niet alle Patriotten wachtten af wat hen zou overkomen. Velen namen de
vlucht: naar nabije Duitse territoria, naar de Zuidelijke Nederlanden en naar
Frankrijk. Vooral in laatstgenoemd land ontstonden complete 'Patriottenkoloniën'. Uit de literatuur is bekend, dat het hier om grote aantallen vluchtelingen
ging.67 Ook wat dit aangaat was de situatie te Deventer echter van een gematigd
karakter. Zoals in het vorenstaande is vermeld, vertrokken enkelen naar Frankrijk. M. van Doorninck ging naar de Verenigde Staten en de beide hoogleraren
A.F. Rückersfelder en F.A. van der Marck naar resp. Bremen en Burgsteinfurt.
Zelfs wanneer nog enkele Deventenaren meer als vluchteling kunnen worden
aangewezen, blijft hun totale aantal beperkt. Samengevat: zowel waar het ging
om strafrechtelijke vervolging, als om de noodzaak die werd ervaren om 'onder te
duiken' of naar het buitenland te vluchten, was er na 20 september 1787 sprake
van een betrekkelijk milde houding van de Orangisten.
In de periode 1787-1795 keerde nog veel van het gedachtegoed van vóór 1780
(tijdelijk) terug. De openheid naar andere confessies dan de Nederduits-gereformeerde werd opnieuw een netelig punt. Zo stelde de magistraat op voorstel van
de meente
'dat mogen li]clcn dat gecne Roomschgezindcn, noch ook geenc Mennonieten buiten
die genen welke zulks nu bezitten, noch tot het burgerrecht, noch tot de gilden zullen
mogen toegelaatcn worden, hier onder echter niet begri]pende de kinderen van zooda-
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SAD RA, nr 66, Regibter van criminele sentcntien 1561-1811, vonnissen 1787-1788. De proceseen werden voor de Hoge Bank gevoerd omdat ze werden gerekend tot de hoge of criminele justitie, zie § 2 4 2 Voor de Lage Bank kwamen dergelijke zaken niet aan de orde
Colenbrander, 1899, pp. 288, 295, 297; Doedcns, 1976, pp 158-159; Van Gelder, 1979, passim,
vgl. ook: Van Hulzen, 1966, pp. 297-298 en het hiervoor gesignaleerde proefschrift van Roscndaal
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nige Mennonieten welke van dat recht jouisseeren ( .)· Hebben 'er niet tegen, dat de
Lutheraanen mede tot alle burger- voorrechten worden tocgelaatcn'

De lutheranen mochten dus zonder meer burger en gildelid blijven, doperse kinderen hadden nog het vooruitzicht op het verkrijgen van genoemde rechten voor
zover hun ouders die bezaten, katholieke kinderen daarentegen genoten dat
vooruitzicht niet.
Toch bleven de ideeën van de Patriotten niet altijd geheel zonder uitwerking. Opnieuw in de sfeer van de positie van leden van de onderscheidene confessies kan daar een voorbeeld van worden gegeven uit juli 1790, toen Pieter en
Willem Boers 'in compagnie' van schepenen en raad vergunning kregen, een
dweilenfabriek op te richten. Deze industrie was bedoeld als een vorm van werkverschaffing, waarbij de regering als voorwaarde stelde:
'dat het werkvolk uit den gemeenen man der stad moest genomen worden, naar cene
behoorlijke verhouding uit de Gereformeerde en R.C. Gemeenten en volgens genoegen
der magistraat

De eis inzake spreiding van de arbeiders op basis van confessie zou ruim tien jaar
tevoren ondenkbaar zijn geweest.

8.2

Ondergronds voortbestaan van de Patriottenbeweging

In de jaren 1787-1795 bleven Patriotten, hoewel uitgesloten van het openbare leven, onderling contact houden. In een kleine en overzichtelijke stad als het Deventer van die tijd bestonden (naast vele familiebetrekkingen) ongetwijfeld tal
van andere persoonlijke banden, maar over deze laatste is niets meer te achterhalen. Hetzelfde moet worden gezegd van 'particuliere Sociëteiten, Gezelschappen of Byeenkomsten (...) waar in gehandeld word over zaken het Gemeene
Lands bestier betreffende' met 'hunnen verfoeylyken toeleg, tot omkeering van
de wettige Regeering en Constitutie'. l i e t ging daarbij om onvervalst Patriotse
geheime genootschappen, die waren gericht op het terugbrengen van de dominantie van hun geestverwanten in de regering. Uit een verbod op dergelijke gezelschappen door de Staten van Overijssel zou kunnen worden afgeleid, dat deze
verenigingen in de provincie bestonden, althans dat de vrees daarvoor bestond.
Het is zeer waarschijnlijk, maar niet bewijsbaar, dat dat ook voor het Patriotse
Deventer gold.
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SAD res. S&R 8 oktober 1787.
Houck, 1901, pp. 298-299.
RAO publicatie van R&S, 30 oktober 1788, NNJ 1788, pp. 1651-1652 Zie voor een Patriots
spotdicht (1792): SAD familiearchief Besier, nr. 148, een vers dat vermoedelijk door A. van
Suchtclen is geschreven. Laatstgenoemde is niet met zekerheid te identificeren Wellicht
ging het hier om mr Arnold van Suchtclen AJ zn. (1740-1823), achtereenvolgens surnummcrair secretaris, stadssecretaris, burgemeester en maire. De oudst bekende sociëteit te Deventer na de eerder besproken exclusief Patriotse c.q. Orangistischc instituten was de

Anders was het tot op zekere hoogte met organisaties die zich, evenals de Patriottenbeweging, geïnspireerd wisten door het gedachtegoed van de Verlichting.
Omdat het daarbij primair ging om een intellectuele benadering, waren met name de aristocratische Patriotten 71 in dergelijke kringen te vinden. Zij waren immers gewend zich zelfstandig een oordeel te vormen over allerlei zaken, stonden
geestelijk vrij tegenover een tevoren veelal klakkeloos aanvaard gezag en gingen
uit van de gelijkwaardigheid van de mensen (al gold die laatste in de praktijk alleen boven een bepaalde, vrij hoog gelegde maatschappelijke grens).
H e t ging bij dergelijke gremia (die floreerden dankzij de genootschappelijkheid die vanaf de tweede helft van de 18 e eeuw zo populair was) over het algemeen niet om exclusief-Patriotse gezelschappen (zoals de burgercomités, bepaalde sociëteiten en de vrijkorpsen dat waren geweest), maar wel om kringen waarin
Patriotten in betekenende mate aanwezig waren. 72 Te Deventer waren dat twee
(nog steeds bestaande) verenigingen, alsmede twee kerkgenootschappen (waarvan ter plaatse het ene nog wel en het andere niet meer bestaat). De verenigingen
waren de 'Oeconomische Tak' en de vrijmetselaarsloge (in Deventer respectievelijk gesticht in 1777 en 1784); de kerken waren die van de menisten en van de
Walen. Elders wordt in dit verband ook wel de Maatschappij tot N u t van 't Algemeen genoemd, maar het Deventer departement van die zonder twijfel op de
Verlichting georiënteerde vereniging zou pas in 1797 tot stand komen.
De O e c o n o m i s c h e Tak' (van de Hollandsche Maatschappij der W e t e n schappen), de latere Maatschappij voor Handel en Nijverheid, in de volksmond
'de Haarlemse Maatschappij', was te Haarlem in 1777 gesticht bij de viering van
het 25-jarig bestaan van de moedervereniging. De ideoloog achter de oprichting
van de 'Tak', mr. Hendrik Herman van den Heuvel, griffier van het Hof van Justitie te Utrecht, wilde er een expliciet 'Patriottische' vereniging van maken in die
zin, dat de leden ook in zaken 'nationalistisch' zouden handelen. Terwijl een dergelijke mercantilisme uiteindelijk niet in de statuten terecht zou komen, richtte
de praktisch georiënteerde 'Tak' van de wetenschappelijke 'Maatschappij' zich
op het bevorderen van het zakenleven in de Republiek 'mitsgaders de Colonien
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'Grootc Sociëteit', die in 1803 werd opgericht en die was gevestigd in een pand van mr Gerhard Cornells Schouten van Cleef aan het Grote Kerkhof (later locatie van de Schouwburg)
Tevoren was ter plaatse het etablissement 'De Halve Maan' gevestigd, de vaste vergaderplaats van de Patnotse burgercommissie: zie § 6 5 De bemiddelde rentenier Schouten van
Cleef, die als Patriot in 1787 uit de meente was gezet, was de zoon van een Hollandse officier
en een Jordens-moeder Hl) trouwde na zijn Lcidse rechtenstudie met een dochter van
stadssecretaris dr. François Cornells Queijssen en maakte de eenvoudige naam van zijn vader (Schouten) wat langer (en daarmee deftiger). In zekere zin kan zijn persoon gelden als
een verbindingsschakel tussen de sociëteiten van het Ancien Regime en die van later tijd
Zie over dit begrip § 4 4
Zie over de sociabiliteitsidealen die leidden tot de vorming van geleerde genootschappen en
publieksgcnootschappen: Kloek en Mijnhardt, 2001, pp 112-114; Theeuwen, 2002, pp. 6566. Vgl.: Streng, 2001, ρ 30 Zie over genootschappehjkheid voorts § 6.4
Moltzer, 1897, pp. 2, 4 De oprichters van het Nut te Deventer vormden overigens zeker
geen gezelschap van typisch (cx-)Patriotten, al behoorde bijvoorbeeld ds Winand Suermond
tot hen. Zie voor de genootschaptraditie meer m het algemeen: Mijnhardt, 1988, pp. 44-77,
106-116; over het 'Nut': ibidem, pp 259-272, alsmede. Mijnhardt en Wichers (ed ), 1984, pp 719,189-220, 363; Kloek en Mijnhardt, 2001, pp. 121-123, 264
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van den Staat'. De goed georganiseerde en strak geleide 'Tak', het eerste refor
mistische genootschap in de Republiek, vulde het decentrale en particularistische bestel van de Republiek op economisch gebied aan. De generaliteit zag
hierin echter eerder een bedreiging dan een zinvolle aanvulling en sprak over een
'imperium in imperio' (staat in de staat).
Vanuit een gelukkig idealisme en een gebrekkig inzicht in de economische
75
werkelijkheid straalde de 'Tak' een onbegrensd optimisme uit. Zij wilde de
economie, en met name de nijverheid, uit haar verval opheffen met behulp van
het uitschrijven van prijsvragen en het toekennen van premies, het nemen van
proeven, ' het mededelen van uitvindingen, het invoeren van exotische gewassen
en het entameren van nieuwe bedrijfstakken: te simpele middelen om een doel
van grote complexiteit te bereiken. Meer goede wil en meer 'Patriottische ijver'
zouden de vroegere welvaart kunnen terugbrengen, zo was het idee. Slechts ge
leidelijk drong het inzicht door, dat de verdienstelijke pogingen van de leden van
de 'Tak' niet in staat konden zijn om de beoogde resultaten te bereiken. H e t
aantal departementen en leden liep geleidelijk terug. Velen zagen de 'Tak' als een
liever te vermijden broeinest van politieke nieuwlichterij in Patriotse zin. H e t
zou tot de Bataafse Omwenteling duren, eer een nieuwe naam en nieuwe taken
de 'Tak' weer tot leven zouden brengen.
Hoe dit alles zijn weerslag vond in het departement Deventer is niet aan te
geven. D e archivalia van het departement ontbreken tot 1837. H e t centralistisch
karakter van de 'Tak' bracht echter het behoud met zich mee (in het centrale
archief te Haarlem) van de oudste Deventer ledenlijst (1778). Een kopie van deze
lijst is in het archief van het Deventer departement aanwezig. s Deze lijst geeft
weliswaar geen beeld van de activiteiten maar wel van de 27 mannen van het eer
ste uur. H u n namen hebben iets te zeggen. Van deze mannen hadden drie de
leiding: de voorzitter ('dirigeerend lid') dr. Sibrand de Schepper, de secretaris dr.
Simon de Vries en de penningmeester ('thesaurier') Hendrik Budde. Eerstge
noemde was Orangistisch burgemeester, luitenant-stadhouder en gecommitteer
de ter Staten-Generaal, de tweede was een bekende intellectueel en de derde
74
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Bierens de Haan, Occonomische Tak, 1952, pp. 5, 6, 9,13,15-16; ibidem, Hollandsche Maat
schappij, 1952, pp 160-167; Kloek en Mijnhardt, 2001, pp 121, 225, 299-302, Theeuwen,
2002, pp. 68-69 Zie over de 'Tak' het ook in Deventer (vanwege zi|n kerk-, school- en academieherichten) bekende tijdschrift 'Boekzaal der geleerde wacreld', 131 (juli 1779) pp 46-55,
met een beschrijving van het werk 'De voordeden van den Oeconomischcn Tak', ibidem, 132
(januari 1780) pp. 29-38, over de 'Wetten' van de 'Tak' en ibidem, 133 (juli 1780) pp. 61-65, in
zake het uitdelen van prijzen en het drukken van bekroonde verhandelingen
Bierens de Haan, 1952, p. 43.
Zo reikte het Departement Deventer in 1781 een beloning uit aan de apotheker Picter
Rempelaar 'voor de uitvinding van zeker versteenend mengzel om muuren en andere dingen
waterdigt te maken; maar de uitslag der daar mede gedane proeven is ons met bekend' Zie:
Tegenwoordige Staat III, 1803, ρ 2θθ. Rempelaar was burgerluitenant en -gecommitteerde·
zie § 6 4
Bierens de Haan, 1952, pp. 44-45, 71-73
SAD Archief Maatschappij voor Nijverheid en Handel, nr. 199. Binnen het departement
zelf leidde het ontbreken van archivalia vóór 1837 tot de gedachte, dat de oprichting eerst in
dat jaar had plaatsgevonden; aldus de uitgave: 'Deventer als Industriestad' (1907), ρ 2θ, ter
wijl het toen alleen om een nieuw begin van de al lang bestaande vereniging ging

zakenman. Beide laatsten, al eerder vermeld, waren voormannen van de lokale
Patriotten geweest.
Zes van de eerste leden hadden zitting in de magistraat. Naast De Schepper
waren dat: mr. Everhard Herman Putman, de kampioen van de Deventer Orangisten, mr. Damiaanjoan van Doorninck, dr. Gerhard David Jordens en mr. Arnoldjacob Weerts, allen Patriotten, alsmede dr. Hendrik Gerhard Jordens, van
wie geen politieke richting kon worden vastgesteld, maar wiens familie veel Patriotsgezinden telde. Dan waren er eveneens zes gemeenslieden: mr. Gerhard
Schouten van Cleef, mr. Martinus van Doorninck, mr. Jacob van de Graaff (tevens ontvanger-generaal van Twente), mr. Jan Willem Tichler (de latere schepen
en lid van de 'Gecommitteerden uit Raad en Meente') en mr. Coenraad Alexander Jordens, allen Patriotten, alsmede Jan Brouwer, van wie als enige van deze
gemeenslieden de politieke voorkeur niet bekend is. Nauw met deze bestuurders
verbonden waren mr. Herman Borgerink, de oudste stadssecretaris, wiens politieke overtuiging eveneens onbekend is (zijn echtgenote Roelina Maria Putman
had hij gekozen uit een zeer Prinsgezinde familie, zij was de oudste zuster van
mr. Everhard Herman Putman) en mr. Arnold van Suchtelen, stadssecretaris,
wiens familie met één uitzondering als sterk Orangistisch bekend stond.
Tot het stadhuismilieu behoorden derhalve 16 van de 27 mannen. De Patriotse gemeensman Georg van Hemert (actief betrokken bij het formuleren van
het concept-regeringsreglement), de Oranjegezinde mr. Paulus Putman, secretaris van de Overijsselse ridderschap, oudere broer van mr. Everhard Herman
Putman, alsmede Bernardus Meyerinck, tweede praeceptor van de Latijnse
school (geen overtuiging bekend) zullen zich in dit milieu ook thuis gevoeld hebben.
De acht resterende mannen vormden een heterogeen gezelschap. Twee van
hen woonden buiten de directe invloedssfeer van de stad: mr. Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch (de bosbouwende heer van Verwolde in de Graafschap Zutphen, die in de Bataafse tijd veel functies in het openbaar bestuur zou
vervullen) en Ciriacus Hoorn te 'Nienhuyz' (Neuenhaus bij Bentheim). Dan behoorde tot het gezelschap kolonel Albrecht Nicolaas baron van Aerssen Beijeren
van Voshol, garnizoenscommandant, de koopman Willem Anthonie Ninaber, 80
de geheimraad een resident van de Pruisische koning mr. Hendrik Jan Schomaker, de niet nader omschreven Hendrik ten Stengel en twee predikanten: de
Nederduits-gereformeerde Winand Suermond te Olst (die in 1786 een zeer politiek getinte keurpredikatie zou houden) en de Waalse François Noël de Villepoix te Deventer (die tijdens de Orangistische restauratie van 1787-1795 op nonactief zou staan). Van dit achttal waren Van der Borch, Ninaber en de beide

79
80
81

Zie § 8.1
ibidem
Mr Hendrik Jan Schomaker was een zoon van de bekende Zutphense |urist mr. Joost
Schomaker. IIij werd op 19 juli 1771 klemburger van Deventer en woonde op de havezate
Het Laer in de buurschap Gietmen, schoutambt Ommen en Den Ham, eigendom van zijn
echtgenote. Zie. Schutte, 1983, pp 369-370, Gevers en Menscma, 1983, p. 281
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predikanten bekende Patriotten, de garnizoenscommandant en de Pruisische
geheimraad kunnen moeilijk anders dan Prinsgezind zijn geweest en de twee resterende heren kunnen niet in een bepaalde politieke richting worden geplaatst.
Van de 27 mannen van het eerste uur waren, het geheel overziende, (vrijwel)
zeker 14 Patriot en 6 Orangist, terwijl over 7 van hen geen oordeel te geven is.
Uit beide kampen waren prominenten aanwezig, zoals bijvoorbeeld de Putmannen versus Budde, De Vries en De Villepoix. Na de lijst waarop dit gezelschap
figureert, zwijgen de archieven lange tijd over de samenstelling van de 'Tak'. Bestaan bleef deze echter zonder twijfel, terwijl de meeste leden van 1778 nog lange
tijd te Deventer woonachtig bleven. Het lijkt dan ook aannemelijk, dat de 'Tak'
na 1787 aan Patriotsgezinden de mogelijkheid tot onderlinge ontmoeting bleef
bieden.
Een ten opzichte van politieke stromingen met de 'Tak' vergelijkbare positie
nam de Deventer loge van vrijmetselaren 'Le Préjugé Vaincu' (Het Overwonnen
Vooroordeel) in. In het verleden is wel gesteld, dat de loge de oudste nog bestaande vereniging van Deventer is; zij ontving haar constitutiebrief op 9 februari
1784.85 Uit het vorenstaande is echter gebleken, dat het zojuist behandelde lokale
departement van de tegenwoordige Maatschappij voor Handel en Nijverheid
zeven jaar ouder is dan de loge (de kerkgenootschappen blijven bij deze berekening buiten beschouwing).
Vooral in de eerste jaren van haar bestaan waren de leden van 'Le Préjugé
Vaincu' allen afkomstig uit de kleine maatschappelijke bovenlaag van Deventer
en met name uit de families die leden leverden van de meente en van de magistraat. H e t aantal juristen was dan ook hoog. Uit het feit dat de nieuwe magistraat na de omwenteling van 20 september 1787 het voortbestaan van de loge
vrijwel onmogelijk maakte en een woedende menigte haar gebouw en inventaris
beschadigde, valt afte leiden, dat in haar ogen de vrijmetselarij nauw met de Patriottenbewcging verbonden was. Enkele voorbeelden kunnen het vorenstaande
verduidelijken. Op de eerste ledenlijst van de loge stonden onder meer de namen
van mr. Adolph Hendrik Cramer (die als stadssecretaris in 1787 het veld moest
ruimen), Willem Laurens Storm van 's Gravezande (gemeensman, lid van de burgercommissie en officier in het vrijkorps) en mr. Wilhelm Umbgrove (gemeensman die in 1787 werd ontslagen als administrateur van de Armenkamer). Drie van
de acht eerste Deventer vrijmetselaars waren derhalve in elk geval prominente
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Tussen twee van de genoemden bestond een specifieke band Van der Borch was namelijk
als scholier in de kost geweest bij De Villepoix. Zie: Van de Laar, 1998, passim
Zie over de üeconomische Tak en Simon de Vries voorts § 6.2 1.
Een groot deel van het archief van de loge is in de bezettingstijd 1940-1945 verloren gegaan
Niettemin is, ten dele in andere archieven, toch wel zoveel materiaal bewaard gebleven dat
bij het tweede eeuwfeest een gedenkboek gepubliceerd kon worden, zie Groenman, 1984,
Mijnhardt, 1986, m.n. pp. 89, 99-101, 103-104 Vgl. Mijnhardt, 1988, pp 56-57, 224-239, 256258; Theeuwcn, 2002, pp 66-67.
Groenman, 1984, pp 9, 40
SAD res S&R 9 oktober 1787; Groenman, 1984, pp 54, 58-61

Patriotten Enkele anderen hadden m dat milieu familieleden en/of behoorden
tot de ondertekenaren van Patriots gerichte rekesten
Tot andere vroege logeleden (sommigen van hen waren afkomstig uit militaire of studentenloges) behoorden bijvoorbeeld de Patnotse schepen mr Willem
Hagedoorn en veel van zijn geestverwanten in de meente T o t deze laatsten rekenden zich uit het eerste achttal vrijmetselaars bijvoorbeeld mr Martmus van
Doormnck, mr Gerhard Joan Jacobson (beiden betrokken bij het opstellen van
het ontwerp-regenngsreglement), Adnaan Cock, alsmede mr Adam Persoon, de
dominante senior van de voorzittende Polstraat, die de leiding had genomen bij
de vrije keur van 1783 Een andere vroege vrijmetselaar was Hendrik Brilman,
lid van de burgercommissie Onder de officieren van het vnjkorps bevonden zich
eveneens maçons mr Gerhard Joan Jacobson en Wilhelm Laurens Storm van
's Gravezande, beiden zojuist al genoemd, alsmede mr Johan Jacob Schmaus en
Wilhelm Gysbert Lemker
Een Patnotse signatuur was overigens niet kenmerkend voor de gehele laatachttiende-eeuwse vrijmetselarij in de Noordelijke Nederlanden In andere steden dan Deventer maakten veel Oranjegezinden deel van een loge uit, soms van
een die specifiek als Oranjegezmd bekend stond Hoewel dat bij de Deventer
loge niet het geval was, ontbraken toch diverse prominente lokale Patriotten,
zoals mr G Dumbar en mr A G Besier Hetzelfde gold hoogleraren als Driessen, Ruckersfelder en Van der Marck 'Le Préjugé Vaincu' kon derhalve als trefpunt van Patriotten fungeren zonder dat de groepen aanhangers van beide sa
menvielen
De aanhang van de Patnottenbeweging beperkte zich zeker niet tot de lidmaten van bepaalde kerken In twee relatief vrijzinnige geloofsgemeenschappen
(eén van dissenters en eén die werd geacht deel uit te maken van de bevoorrechte
confessie) leidde de ontvankelijkheid voor het gedachtegoed van de Verlichting
niettemin tot uitgesproken Patnotse sympathieën bij een relatief groot aantal
lidmaten
In de doopsgezinde gemeente deed dr Wybo Fijnje m 1773 als predikant zijn
intrede Na zijn snelle vertrek volgde ds Jacob Kuiper hem in 1775 op, om tot
zijn emeritaat in 1820 te blijven Beiden waren Patriotten, eerstgenoemde met
een landelijke bekendheid In hun prediking legden zij sterk de nadruk op de
zedelijke grondslag van de godsdienst, op een tolerant en rationalistisch geloof
Op hun woord namen dopers van harte deel aan de petitiebewegingen, de burgercommissie en het vnjkorps, de morele en financiële steunverlening aan de
Verenigde Staten en het opstellen van een concept-regeringsreglement BIJ al
deze zojuist genoemde ondernemingen waren wel eén of enkele telgen betrokken
uit gezeten menistenfamihes met in Deventer indertijd vertrouwde namen als
Van Calcar, Van Delden, Bussemaker, Ten Cate en Van Groningen Wanneer
men zich realiseert, dat de stad slechts ongeveer dertig mannelijke volwassen
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Groenman, 1984, pp 12, 44, 48
Ibidem, pp 15, 17, 21
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doopsgezinden telde, blijkt hoe groot hun betrokkenheid bij de actuele politiek
was. 89 Deze besloten groep zou nog decennia lang haar stabiele positie behouden
en kon daarmee fungeren als ontmoetingsplaats voor Patriotten.
Een iets andere situatie deed zich voor bij de Waalse gemeente in de Broederenkerk. Vanaf haar oprichting werd de toon in deze gemeente gezet door leden van
de magistraat, hoogleraren aan het Athenaeum en andere lokale prominenten.
Franse militairen en hugenoten verdwenen geleidelijk, het gedachtegoed van de
Verlichting werd binnen de muren van het kerkgebouw in toenemende mate
merkbaar. Het werd 'bon ton' om ter kerke te gaan in de Broederenkerk. Het
gebruik van de Franse taal in de eredienst wierp een natuurlijke barrière op en
hield het gewone volk buiten. De elitaire kerkgangers voelden zich niet alleen
plezierig 'entre nous', maar waardeerden vooral ook de irenische en tolerante
sfeer van de Waalse gemeente, die aan het eind van de i S ^ eeuw een bevindelijk
karakter kreeg. Deze gemeente maakte enerzijds deel uit van de bevoorrechte
kerk (via een landelijk werkende Waalse synode), maar genoot anderzijds een
niet geringe mate van zelfstandigheid. Die zelfstandigheid gebruikte de kerk
vooral om afstand te nemen van de steile en rechtzinnige leer, zoals die in de
lokale Nederduits-gereformeerde gemeente werd verkondigd. Heel Deventer
wist, dat de 'libertinen' in de Broederenkerk te vinden waren. Veel Patriotten
waren Waals-gereformeerd van huis uit of sloten zich later bij die kerk aan, zoals
Joan Derk van der Capellen (lidmaat te Zwolle) en verschillende leden van de
familie Schimmelpenninck (lidmaten te Deventer).
Vanaf 1773 was François Noël de Villepoix de gematigde, tolerante predikant
in de Broederenkerk. Deze schrijver van een kindercatechismus stond als overtuigd Patriot bekend. Dat gold ook voor veel leden van de Waalse kerkenraad,
zoals mr. Martinus van Doorninck, Adriaan Cock, Wilhelm Laurens Storm van
's Gravezande en mr. Gerhard Joan Jacobson. Al deze heren waren tevens vrijmetselaar. Hoewel geen maçon, had prof. F.A. van der Marck, exponent bij uitstek van de Deventer Patriottenbeweging, eveneens in de Waalse kerkenraad
zitting. 91 Veelbetekenend is dat de stadsregering bij de omwenteling van 20 september 1787 ontslag verleende aan de predikant en alle leden van de Waalse kerkenraad (dit was mogelijk omdat de Waalse gemeente werd geacht, deel uit te
maken van de onder overheidsinvloed staande Nederduits-gereformeerde Kerk,
zulks in tegenstelling tot de menisten). De Deventer Eglise Wallonne verliep aan
het eind van de 18^ eeuw. Minder dan bij de dopers vormde zij na 1787 een hechte en besloten gemeenschap. Bovendien domineerden een nieuw benoemde en
Prinsgezinde predikant en dito kerkenraad de gemeente. Slechts in beperkte
mate kon deze geloofsgemeenschap derhalve Patriotten een wijkplaats bieden.
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Rademakcr, 1988, pp. 125-133
Zie over de Waalse gemeente in Deventer: Van Slee, 1921, passim en Hogenstijn, 1981, pp
77-95 Over het in de Waalse gemeenten heersende geestelijke klimaat voorts Mijnharot,
'987, ρ 5, Gn]zcnhout e.a (red.), 1987, pp. 53-54; Israel, 1996, pp 1171-1199
Hogenstijn, 1981, pp 92, 97-98, 158, Groenman, 1984, pp 24-26.

In augustus 1794 werd het onrustig in de stad. De magistraat gaf publiekelijk uiting aan zijn zorg dat 'bij aanhoudentheid rustverstoorende Burgeren en Ingezetenen binnen deze stad gevonden worden, die ontevreden zijn met de gevestigde
constitutie en wijze van Regeering'. Deze rustverstoorders verspreidden in de
stad laster- en schotschriften. Daarin stond 'de schadelijke en verderflijke leere
van hersenschimmige en nimmer bestaanbare vrijheid en gelijkheid' (op de proclamatie van de broederschap moesten de Deventenaren zo te horen nog enkele
maanden wachten). Een beloning van honderd zilveren ducatons wachtte degene
die een dichter, schrijver of verspreider van dergelijke geschriften aan zou geven.
De ducatons bleven in de beurs van de cameraar. 9
De 'revolutie', waarvan de zojuist genoemde perikelen de voorbode vormden,
bereikte Deventer op vreedzame wijze. O p 2 februari 1795 verzamelden de leden
van een 'Comité-revolutionair' zich bij het koffiehuis van Johannes Urbanus Siebers op de Brink, achter de Waag. Het koffiehuis van J . W . Siebers was gelegen
op de Brink, halverwege het bouwblok tussen de Rijkmanstraat en Achter de
Muren Zandpoort. H e t besloeg twee panden, de huidige nummers 45 (Tui Reisbureau), 44 (woning daarboven) en 43 (Salland Verzekeringen). Dit comité moet
ondergronds al langere tijd hebben bestaan, alleen al omdat zijn actie op 2 februari blijk gaf van een goede voorbereiding. H e t gebruik van de naam 'Comitérevolutionair' wijst op invloeden van Hollandse stedelijke voorbeelden in 1794.
Helaas is in archieven en bibliotheken niets te vinden over 'ondergrondse' voorbereidende activiteiten door dit gezelschap, noch over zijn eventuele contacten
met soortgelijke comités elders. Voorzien van wapens en van de Franse nationale
cocarde trokken de opstandelingen naar het stadhuis. Keurig hadden zij de regering tevoren gevraagd of zij daar vergaderen mochten en even keurig hadden zij
een instemmend antwoord ontvangen.
In de raadszaal eisten de revolutionairen bij monde van ds. Hendrik Arnold
van Marie, Nederduits-gereformeerd emerituspredikant, het aftreden van de in
1787 gevormde Orangistische regering, die 'op vreemd geweld gegrond was'.
Schepenen en raad begrepen dat hun tijd voorbij was en zonder dat hen een haar
werd gekrenkt trokken zij zich terug. Tijdelijk namen 'Provisionele Representanten' hun plaats in. Evenmin als de Patriotten indertijd beschikten de nieuwe
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SAD Rep I, nr 7, dl. K
Colenbrander, 1908, pp 32-58
SAD Archief Franse Tijd, nr. 2B, Publicatie van Provisionele Representanten van Deventer,
2 februari 1795; Zandstra, 'De ontwikkeling', vermeldt op ρ 2i ten onrechte in dit gezel
schap ook mr Gerhard Jacob Dumbar, die hi) verwart met mr Gerhard Dumbar. Deze re
presentanten waren: Gerrit van Calcar, mr Thiman Willem van Marie, Joannes Brinkhuys,
jan Hissink, Hendrik Brilman, Jan Lamberts, mr Willem Herman Cost, Willem Antonie
Ninaber, mr Adam Vijfhuis, Gerrit Schimmclpenninck Gerritzoon, Gerhard Dumbar,
Reinder Willem van Middachten en Hendrik Ribbens Heel nadrukkelijk vormde dit gezel
schap een vernieuwd bestuur, met bijvoorbeeld de doopsgezinde Van Calcar en de katholie
ke jonker Van Middachten en bijna zonder zonen uit regeringsfamihes Slechts mr. Willem
Herman Cost en mr Adam Vijfhuis behoorden tot de Patriotten van de jaren tachtig In de
eerste verkiezing van leden van het stadsbestuur, op 31 maart 1795, waren onder de tien
mannen die de meeste stemmen kregen, met minder dan zeven die deel hadden uitgemaakt
van de Patnotse regering van Petri 1787. Van de daarop volgende vijf waren drie bij diezelfde
gelegenheid tot gemeensman gekozen geweest De partijverhoudingen uit de jaren tachtig
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mannen over een blauwdruk voor een toekomstige bestuurlijke constellatie en
evenals deze hadden ze geen besef van wat hun te wachten zou staan.
De 'Provisionele Representanten' van Deventer, de eerste stadsregering na
de Omwenteling van 1795, besloten tijdens hun eerste vergadering, nog op 2 februari van dat jaar, een proclamatie uit te vaardigen. M e t deze proclamatie luidden zij een nieuwe periode in de geschiedenis van de stad in:
'Vrije, gelijke onafhangelijke burgers van Deventer
Ziet daar de boom der vrijheid geplant1
Ziet daar Uw broeders de vrije Franschen in uw midden.
Geluk, heil en broederschap
O, Gij allen burgers van Deventer, wier hart voor vrijheid klopt
O, Gij allen, die voelen kunt wat het zeggen wil mensch en burger te zijn,
Wat het zeggen wil het juk van dwingelanden te hebben afgeworpen,
De kluisters der slavernii te hebben verbroken
%
Broeders, dat de deugd der Batavieren in ons herleve1'
Eerst de volgende dag kwamen, nog onverwachts, de eerste Franse troepen de
stad binnen. H o e dat gebeurde beschreef de eerder genoemde mr. Coenraad
Alexander Jordens' als volgt:
'dingsdag 3 februari morgen kwamen eensklaps meer dan 300 Fransche hussaren, in
vollen ren, en onder het gejuich van honderden menschen, de Lange Brug [de schipbrug over de IJssel] over en wel in de drie poorten aan de IJsselkant [de Zandpoort, de
Duimpoort en de Vispoort] gelijktijdig inrukken (..). Twee dagen na de komst der
huessaren, arriveerden er twee regimenten Fransche infanterie met een fraaie bende
musikanten aan 't hoofd'.
Jordens begroette de Fransen als bondgenoten, genoot van de prachtige muziek
door hun kapel en was diep onder de indruk van het planten van de vrijheidsboom op de Brink . Ook in de andere provinciale hoofdsteden kwam het in die
eerste februaridagen tot een Omwenteling.
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werkten derhalve in 1795 nog geducht door. Zie. Theumsz, 1943, pp. 59, 71. Ook prof. F A.
van der Marck was tot lid van het stadsbestuur benoemd. Op dat moment woonde hij al
ruim zeven jaar in Burgsteinfurt. Van de Marck zou echter niet naar Deventer, maar naar
Groningen terugkeren. Zie § 8.1, alsmede UB Leiden, BPL, nr. 1160
Na de omwenteling van 1795 kwam een 'Reglement naar 't welk de regering der Stad Deventer vervolgens zal worden ingengt en verkoren' tot stand Het was een veel korter en minder
idealistisch stuk dan het concept-reglement uit 1787 Zo ontbrak een inleidend hoofdstuk
over de rechten en plichten van de burgers en beperkte het 'regermgs-rcglement', zoals het
werd genoemd, zich tot een omschrijving van de samenstelling van de bestuursorganen (een
'Mumcipaliteit' en een 'Committé van Algemeen welzyn en toezigt', de wijze waarop deze
zouden worden gekozen en hun voornaamste bevoegdheden.
SAD Archief Franse Tijd, nr. 2B en 3; Van Slee, 1921, pp. 71-72. Het woord 'Patriot' komt in
de proclamatie niet voor. Veel is geschreven over de vraag naar een eventuele continuïteit
tussen de Patriotten en de revolutionairen van 1795. Een overzicht hiervan geeft: Klein,
1996, passim, m.n. pp 44-45
Zie § 7 6.
C.A. Jordens, Relacs van het gepasseerde te Deventer (...), 1795 (ongepagineerd handschrift)
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Slotbeschouwing

W i e terugki)kt op de bewogen jaren tachtig van de 18 eeuw in Deventer, ziet
een aanvankelijk krachtig ingezette en breed gedragen vernieuwingsbeweging
De verwachtingen waren hoog gespannen het Athenaeum zou vooral dankzij
F A van der Marck een 'kweekschool van Patriotten' worden, een mondige en
bewapende burgerij zou daadwerkelijk aan de regering deelnemen, de stadhouderlijke bemoeienis met de verkiezingen zou terzijde worden gezet en bovenal
zou de stedelijke constitutie op schrift worden gesteld Daarmee gaf de stad tij
dig een eigen invulling aan de voor de gehele Republiek richtinggevende Patriotse pamfletten 'Grondwettige Herstelling', de 'Acte van Verbintenis' en bovenal
het 'Leids(ch) Ontwerp', het weliswaar Hollandocentrische, maar tegelijkertijd
meest concrete van de drie manifesten
Deventer nam m dat tijdperk een op
vallende, naar een ruime omgeving uitstralende en internationaal georiënteerde
plaats in, een plaats die ook in rechtshistorisch opzicht van grote betekenis is
Het is interessant nog eens, terugblikkend, te zien wat de Deventer Patnotten voor nieuws op politiek en juridisch gebied hebben gebracht en hoe hun gedachtegoed heeft doorgewerkt Het waren ter plaatse met name F A van der
Marck, S de Vries en G Dumbar die hun stadgenoten (met inbegrip van de stu
denten aan het Athenaeum) hebben geïnformeerd over elders ontstane actuele
denkbeelden over recht en staat Van hen leerden zij de grondslagen van het natuurrecht, het principe van de volkssoevereiniteit en dat van de machtenschei
ding Ook werden de Deventenaren vertrouwd gemaakt met het redeneren van
uit aan de rechtsgeschiedems ontleende argumenten Van der Marck en Dumbar
droegen bovendien daadwerkelijk bij aan het Patnotse verenigingsleven
Op de
achtergrond fungeerde J D van der Capellen daarbij als inspiratiebron
De Patriotten vormden een volksbeweging die zich openbaarde in massaal
vertoon, te beginnen met petities Zij claimden met succes de vrijheid om adressen te mogen opstellen, doen ondertekenen en indienen bij overheidsorganen
Uitgaande van de gelijkwaardigheid van alle mensen voor het recht, mobiliseer
den zij brede lagen van de bevolking en heten ze deze hun petities tekenen, al
was het soms met een kruisje Eenzelfde gelijkwaardigheidbegnp leidde tot een
ruim toelatingsbeleid bij het burgercomite en het vnjkorps De vnjkorpsen fungeerden als experimenten in bestuur door het volk en als leerscholen van de democratie, waar manschappen zelf hun officieren kozen en afzetten en waar in de
krijgsraad niet alleen officieren maar ook manschappen zitting hadden Deventer
vervulde een voorbeeldfunctie waar het ging om de petitiebeweging, het oprichten van een burgercommissie en van een vnjkorps Het zelfde gold de vrije
keur
Aan het opstellen van het concept-regeringsreglement ging het publie
keiijk verzamelen van grieven vooraf Het concept beoogde een grotere invloed
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100 7 i e § § 6 i e n 6 2
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te geven aan alle ingezetenen, die als het middelpunt van het politieke leven
dienden te gelden. Uitgangspunt van het concept vormde dan ook het idee van
de volkssoevereiniteit en de erkenning van bepaalde grondrechten. Het eerste
hoofdstuk van het concept gaf, voor het eerst in de geschiedenis van Deventer,
een opsomming van een aantal elementaire beginselen van de regering en van die
grondrechten.
T o t de elementaire uitgangspunten voor de regering behoorden: de gelijkwaardigheid van alle mensen, de volkssoevereiniteit, het functioneren van de regering uitsluitend m het algemeen belang (dus niet van groepsbelangen), de gepretendeerde soevereiniteit van de stad (dus niet slechts een grotere of kleinere
mate van autonomie), het recht van de meerderheid van de ingezetenen om haar
wil aan de minderheid op te leggen( dus niet het vooropgezette gelijk van bepaalde bevolkingsgroepen), het uitsluiten van de bemoeienis door de erfstadhouder met het regeringsbeleid in de stad (hetgeen vooral neerkwam op het afschaffen van het gewestelijke regeringsreglement), de vrijheid van spreken van regeringsleden en hun daaruit voortvloeiende politieke onschendbaarheid, een verbod op het benoemen van regeringsleden voor het leven, de verplichte deelname
aan de burgerbewapening, alsmede het uitsluiten van leden van de gewestelijke
ridderschap uit de stadsregering (zoals omgekeerd stadsburgers waren uitgesloten van het lidmaatschap van de ridderschap). De genoemde grondrechten waren: de drukpersvrijheid, de petitievrijheid en de gelijkheid van de belijders van
de onderscheidene religies voor het recht (al werden aan dit laatste recht vrijwel
direct beperkingen gesteld). In de zojuist genoemde beginselen voor de regering
klinken deze grondrechten door.
In 1781-1782 had het ernaar uitgezien, dat de Patriotten in heel Overijssel
snel successen zouden behalen en op basis daarvan ook te Deventer hun ideeën
ingang zouden kunnen doen vinden. Na hun petities over internationale geschilpunten richtten ZIJ zich op de drie hoofdthema's van de gewestelijke politiek.
Toen de afschaffing van de drostendiensten was gepubliceerd en Van der Capellen weer tot de Staten was toegelaten, bereikten zij in 1785 met de beslissing inzake de overstemming hun gloriedag. Met een comfortabele meerderheid zouden zij in het vervolg hun politieke wensen kunnen verwerkelijken. Toch hebben zij hun overwinning niet kunnen gebruiken om er een maximaal resultaat
mee te bereiken. Binnen hun eigen brede front ontstonden tegenstellingen en
daarbuiten begon de radicaliserende stroming aversie op te roepen. Toen de gilden eenmaal overstag waren gegaan, brak de gelegenheidscoalitie die de Deventer Patriotten vormden, zodat voor hun vernieuwende ideeën in het conceptregeringsreglement onvoldoende draagvlak resteerde. 104 Tot een besluit over het
concept was het bij de Pruisische inval nog niet gekomen. Daarna ontbraken de

102 Zic§7.3.
103 Z i e § S 3 ï
104 Zie § 7 5
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vrijheid en de openheid die nodig waren geweest voor het voortzetten van de
discussie en het afronden van de besluitvorming.
De centrale positie die Deventer in de Patriottentijd innam, had mede haar
weerslag op de ontwikkelingen in de kleine Overijsselse steden.
Evenals de
Deventer intellectuele leiders onderhield hun aanvoerder J . W . Racer nauwe
banden met J.D. van der Capellen. Deze laatste wist met zijn brede netwerk van
contacten de cng-federalistische opbouw van het gewest en de Republiek te
overstijgen. De onderdrukking van de Twentse bevolking door sommige edelen
en met name door drost S.V.G.L. van Heiden Hompesch bevorderde een geest
van verzet, waarin het Patriotse gedachtegoed kon gedijen. De strijd om de drie
hoofdthema's in de Overijsselse politiek (waarvan de overstemmingkwestie eveneens een aspect van verzet tegen de hegemonie van de adel bevatte) mengde zich
ten plattelande met het daar zo gewenste herstel van de rechten van de kleine
steden. Dat deze zich in november 1782 in een verbond hadden verenigd, was een
noviteit in de zo statische samenleving in het Overijssel van het Ancien Régime.
Het verlangen naar bevrijding van de dominantie van de adel en de drosten leidde tot het streven naar emancipatie van de ingezetenen van de kleine steden en
van de boerenbevolking. In sommige delen van het platteland van Salland en
Twente versterkte het streven naar gelijkberechtiging bij de plaatselijk talrijke
katholieken deze beweging nog. Te Deventer was de gelijkberechtiging van de
katholieken een belangrijke oorzaak van de breuk in de Patriotse coalitie geworden (omdat de economische belangen van de bestaande gildenleden zich tegen de
toelating van katholieken tot deze corporaties verzetten).
Aanvankelijk waren de drie hoofdsteden nog wel genegen steun te geven aan
het streven van hun kleine zusters: afschaffing van het gewestelijke regcringsreglement (en daarmee vrije keur van de eigen stedelijke regeringen), een adviserende en voor Hasselt en Steenwijk medebeslissende stem in de Staten en uiteindelijk volledige autonomie op het stuk van regelgeving voor de regeringen van
de kleine steden. Deze laatste zagen echter uiteindelijk betrekkelijk weinig van
hun eisen verwerkelijkt. De grote steden waren minder toeschietelijk geworden
om hen te steunen nadat deze de kwestie van de overstemming in hun voordeel
hadden zien beslissen. H e t vooruitzicht om de zojuist veroverde macht in de
Staten alsnog te moeten delen met de kleine zusters was niet aantrekkelijk. u<>
Zojuist is al gesproken over de Patriottenbeweging als een streven naar
emancipatie van enkele nader genoemde bevolkingsgroepen. Dit begrip kan echter ook in een nog ruimere betekenis worden opgevat. En emancipatiebeweging
kan worden omschreven als een poging van groepen of lagen van de bevolking
om zich los te maken van bestaande, als drukkend ervaren politieke en bestuurlijke systemen en om zich te bevrijden van niet langer geaccepteerde dominerende elites. Voorwaarden voor het ontstaan en het succes van een emancipatiebeweging zijn, dat de onderliggende groepen of lagen zich van hun achterstelling
105 Z i e § 5 4
106 Franken, 1984, pp 214-219.
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bewust worden en zich sociaal-economisch in de samenleving al een positie hebben veroverd die niet meer in overeenstemming is met hun feitelijke politieke en
juridische ondergeschiktheid Emancipatie veronderstelt dus de aanwezigheid
van een bevolkingslaag die zich geestelijk van haar waarde aan het bewust worden is en die sociaal-economisch in opkomst is
De gegeven omschrijving van emancipatie is met name van toepassing op de
democratische Patriotten de intellectuelen, de gezeten burgers, ambachtslieden
en eigenerfde landbouwers die buiten overheidsambten werden gehouden, voormannen uit de kleine steden, protestantse dissenters, gereformeerden die ontevreden waren over de rechtzinnige leer van hun kerk en katholieken Velen van
hen maakten deel uit van meer dan één van deze categorieën Anders gezegd het
ging bij hen niet om het 'gepeupel', maar om de mm of meer ontwikkelde, zelfbewuste burgerij, die over enig bezit beschikte, die kon lezen en schrijven en die
bereid en in staat was zich, geïnspireerd door de Verlichting en geestdriftig over
de Amerikaanse vrijheidsstrijd, op de hoogte te houden van hetgeen in de wereld
om hen heen gebeurde Velen van hen gingen zich beschouwen als de echte representanten van het volk Ondanks de restauratie van 1787 zou hun stem niet
meer blijvend verstommen
Ondergronds werkten hun opvattingen door, om
met de komst van de Fransen, acht jaar later, in een veel radicalere vorm weer
aan de orde te komen
De intellectuele leidsheden van de Deventer Patriotten waren met name
Van der Capellen, Van der Marck en Dumbar Eerstgenoemde introduceerde in
de Republiek denkbeelden van toonaangevende Anglo-Amenkaanse auteurs HIJ
beriep zich op Engelstalige schrijvers uit het begin van de i8 d t eeuw en op dissenters uit de jaren 1760-1780 Mede door tussenkomst van De Vries confronteerde
Van der Capellen de leidende intellectuelen te Deventer in zijn polemiserende
en retorische stijl met auteurs die een theoretische basis beoogden te leggen voor
een vernieuwende politieke en maatschappelijke orde c q die inspireerden tot
het voeren van concrete actie T o t zijn dood vormde Van der Capellen, wiens
blikveld zich tot ver buiten de Republiek uitstrekte, een belangrijke inspiratiebron voor zijn Deventer geestverwanten
Was de Burgerbaron primair politicus, Van der Marck was allereerst geleerde Zijn inaugurele rede zal zonder twijfel zijn Patnotse stadgenoten hebben gesterkt in hun overtuiging Zijn colleges, zijn Nederlandstalige publieke voordrachten en de vervulling van zijn politieke functies zullen het zelfde resultaat
hebben gehad Opvallend is echter dat de gedrukte versie van de zojuist genoemde rede Van der Marcks enige wetenschappelijke publicatie tijdens zijn verblijf
te Deventer is gebleven H e t had voor de hand gelegen dat de professor, met zijn
wetenschappelijke achtergrond, zijn vele contacten en zijn internationale oriëntatie, meer had bijgedragen aan het leggen van een intellectuele basis onder het

107 Ibidem, pp 222223 '</«'", 1987, pp 37-38
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denken en handelen van de Patriotten W a t dat aangaat stelt hij de latere toeschouwer teleur Ook kon hij de pretentie om van het Athenaeum een 'kweekschool van Patriotten' te maken nauwelijks waarmaken Dat was echter met name het gevolg van de lage wetenschappelijk status en de kleine omvang van deze
instelling" 0
Dumbar tenslotte, de breed georiënteerde en politiek bewuste man van de
praktijk, diende de Deventer Patriotten met zijn historisch onderzoek en zijn
adviezen en publicaties over juridische, geschiedkundige en beleidsmatige onderwerpen In het bijzonder gold dat voor zijn op recente Noord-Amerikaanse
ontwikkelingen gestoelde inbreng bij de voorbereiding van een concept stedelijk
regeringsreglement, met daarin een omschrijving van de rechten en de plichten
van de burgerij
De drie zojuist aangehaalde leidsheden kunnen worden geplaatst m een breder en meer theoretisch kader, dat van een 'Patriots Républicanisme' uit het al
eerder aangehaalde Amsterdamse proefschrift van S R E Klein (1995) Dan blijkt
dat zij, evenals alle Patriotten, geloofden in een nieuw républicanisme, dat de
politieke en economische problemen van de Noordelijke Nederlanden definitief
zou oplossen Frappant daarbij is, dat Patriotse auteurs erin slaagden, in een zogenoemde oude constitutie te lokaliseren ' ' Van der Capellen, voor wie de monarchale entourage van het erfstadhouderschap een onacceptabel verschijnsel
vormde, gaf in zijn 'Aan het Volk' hiervan mooie staaltjes
Veel Patriotten
vereenzelvigden de begrippen 'volkssoevereiniteit' en 'vrijheid' met elkaar Dat
vormde een extra belangrijk argument voor de onvervreemdbaarheid van de
volkssoevereiniteit Zij hielden vast aan een sterk gedecentraliseerd bestel, zodat
politieke representatie het hevigst aan de orde kwam op lokaal niveau "^ Het
streven naar zeggenschap door de kleine steden en het overige platteland wortelde dan ook diep in het Patriotse gedachtegoed Hierbij manifesteerden Van der
Capellen en Dumbar zich, tezamen met J W Racer
Bij het noemen van deze
laatste naam past enige relativering van Kleins opmerking, dat over het algemeen
de interessantste bijdragen aan de ontwikkeling van het Patriots républicanisme
afkomstig zouden zijn uit de stemhebbende steden " 7 In Overijssel was Dumbar
wel een representant van de stemhebbende steden, maar Van der Capellen en
Racer waren dat niet Van der Marck stond als man van de wetenschap niet zozeer in het contrast van deze beide categorieën In het werk van de drie genoem-
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den klonk tenslotte de opinie door, dat de stadhouder de 'republiek van deugd'
had veranderd in 'een stelsel van selectieve bevoordeling en gehoorzaamheid'.
In concreto samengevat" 9 kan worden gesteld, dat zich te Deventer in de Patriottentijd een bloeiend en vruchtbaar intellectueel leven heeft ontplooid, in een
wisselwerking die zich uitstrekte tot ver over de grenzen van de stad. De deelname aan de petitiebeweging was groot en deze beweging leidde tot het bereiken
van de voornaamste doelen die de Patriotten zich hadden gesteld: zowel op gewestelijk als op stedelijk niveau. De burgercommissie stimuleerde het indienen
van petities en droeg bij aan het verwerkelijken van daarin geformuleerde desiderata. Met het vrijkorps maakte de commissie de kern uit van een politiek vernieuwend, levendig Patriots verenigingsleven. De vrije keur vormde een klinkend
succes in het streven van de Deventer Patriotten.
De bekroning van hun streven zochten de Deventer Patriotten in het invoeren van een stedelijk regeringsreglement. H e t concept voor een dergelijk reglement bevatte onmiskenbare verbeteringen in de tot dan bestaande constitutie.
Veel van die verbeteringen waren echter met name gericht op de praktische gang
van zaken bij de regeling van de samenstelling, de inrichting en de bevoegdheden
van de stedelijke regering. Werkelijk revolutionair was alleen het eerste hoofdstuk, dat de al zojuist genoemde aan Amerikaanse precedenten en aan verlichte
schrijvers ontleende rechten en plichten van de burgerij formuleerde. De burger
zou het middelpunt van het politieke leven en drager van grondrechten worden.
Hij kreeg zeggenschap in de regering, zodat daarin voor bemoeienis door de
stadhouder geen plaats meer was. De stad zou zich dus voor beïnvloeding van
buitenaf afsluiten en terugkeren naar de positie van de zeer autonome rechtskring die zij vóór 1675 (bij de eerste invoering van het Overijsselse regeringsreglement) was geweest. Onderdeel van het toekennen van grondrechten aan de
burger vormde het in rechte gelijk stellen van de belijders van alle Christelijke
gezindten, katholieken incluis. Juist dit laatste voornemen was, niet alleen op
religieuze maar vooral ook op economische gronden, onverteerbaar voor de gilden. Deze laatste vormden de ruggengraat van de Patriotse beweging in Deventer. Door de overgang van verreweg de meeste van hen naar het Prinsgezinde
kamp viel de gelegenheidscoalitie, die de Patriotten ook te Deventer vormden,
uiteen en was het draagvlak voor het concept-regeringsreglement komen te vervallen. Zo had dit stuk, eens gezien als het pièce de resistance van de Patriotten
ter stede, uiteindelijk de kiem van zijn eigen ondergang in zich gedragen. 12 '
De 'vrijheid, gelijkheid en broederschap', die de Fransen in 1795 zeiden te
brengen, vroegen om verwezenlijking; het toen bejubelde beginsel van de volkssoevereiniteit eiste daadwerkelijke toepassing in de praktijk. Dat werd de taak
118 Ibidem, p. 288.
119 Zie de omschrijving van de centrale vraagstelling van dit boek aan het eind van de Inleiding
120 Klein, a.w., geeft op p. 289 aan, dat veel Patriotten dit thema uit tactische overwegingen
weinig aandacht gaven Zo niet te Deventer.
121 Zie §§7.4, 75
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van nieuwe volksvertegenwoordigers. Velen van hen kwamen voort uit de gegoede, ontwikkelde burgerij, hervormingsgezinde regenten en leden van tevoren
achtergestelde kerkgenootschappen, milieus die bij uitstek Patriots gezind waren
geweest. Zij verwerkelijkten een reeks hervormingen. De standenvertegenwoordiging en het erfstadhouderschap werden afgeschaft. Vertegenwoordigers van
het platteland gingen aan het openbaar bestuur deelnemen, hoofdelijke stemming bij meerderheid werd in vertegenwoordigende, gekozen overheidsorganen
gemeengoed en het passief (mannen-)kiesrecht voor de Nationale Vergadering
werd zeer ruim en zonder confessionele beperkingen toegekend. Van een bevoorrechte confessie was het niet langer sprake.
De grotendeels nieuwe leden van de regeringscolleges maakten hun opwachting aanvankelijk binnen de bestaande plaatselijke en (in het verlengde daarvan)
gewestelijke staatkundige structuren. Zij noemden zich veelal 'Provisionele Representanten'. Binnen de voorlopig ongewijzigd blijvende staatsopbouw zonden
die 'Representanten' op gewestelijk niveau hun gecommitteerden ter Staten-Generaal, waar deze afgevaardigden het debat openden over de verkiezingswijze en
de bevoegdheden van een Nationale Vergadering voor de gehele Republiek: de
'Bataafsche' geheten. De Nationale Vergadering zou de staatsvorm van de Republiek in de toekomst moeten uitdenken en moeten voorstellen aan de kiezers.
Ook in Overijssel vond de Omwenteling in februari 1795 plaats. Op de vijfde
van die maand, een donderdag, was het oude college van Ridderschap van Steden
te Zwolle voor het laatst in vergadering bijeen gekomen. Onder enige druk verwijderden zich de leden van de ridderschap. De gecommitteerden van de drie
hoofdsteden bleven in de vergaderzaal achter.'" 3 Bij de heren uit de drie steden
voegden zich vervolgens afgevaardigden van enkele schoutambten en kleine steden, wier aantal in de daarop volgende dagen gestadig zou toenemen. Toen de
plattelanders plaats hadden genomen, werd de vergadering heropend als die van
de Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel. De Zwollenaar Joan
Derk van der Wijck werd tot 'president' benoemd. 124
Een dag na hun eerste zitting, dus op 6 februari 1795, proclameerden de Representanten de soevereiniteit van het volk van Overijssel, het afschaffen van het
erfstadhouderschap en het niet meer erkennen van de Ridderschap als bestanddeel van de Staten (zodat de drosten en andere edelen die q.q. in de Landdag zitting hielden uit die vergadering werden verwijderd). Ook lieten zij een verklaring

122 Israel, 1996, pp 1265-1270, Moorman van Kappen, 1997D, pp. 1-2, De Monté ver I.orcnSpnnt, 2000, § 267, ρ 3i6.
123 De Deventer gecommitteerden waren: Joannes Brmkhuys en Reinder Willem van Middachten, beiden tevens Provisionele Representanten van het Volk van Deventer en door dat
college aangewezen, alsmede de eveneens door die Representanten aangewezen Gerhard
Dumbar de Patnotse voorman uit de tijd vóór 20 februari 1787, die weer stadssecretaris was
geworden en die aanstonds door de vergadering tot haar waarnemend griffier werd benoemd; zie over hem § 6.2 2.
124 RAO, Statenarchicf, nr 5272, Resoluties van de Provisionele Representanten van het Volk
van Overijssel, 5 februari 1795-9 mei 1795
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drukken en verspreiden over 'de nieuwe inrichting van de provisionele regeering'. 1 "
In dit 'eerste jaar van de Bataafse Vrijheid', zoals Dumbar in de resoluties
schreef, ging grote belangstelling uit naar het formuleren van grondrechten. De
Provisionele Representanten van het Volk van Holland waren daarbij voorop
gegaan. Zij hadden op 31 januari 1795 een verklaring van de rechten van de mens
en van de burger geproclameerd. Andere gewestelijke regeringen namen dit
voorbeeld over. Zo besloten de Provisionele Representanten van het Volk van
Overijssel al op 6 februari 1795 (dus daags na hun ambtsaanvaarding) tot het erkennen van de soevereiniteit van het volk en de rechten van de mens. Op 17 februari volgde een uitgewerkte verklaring, waarvoor die van Holland model stond.
De Overijsselse heren pasten de formulering van het stuk en de volgorde van de
artikelen echter aan hun eigen inzichten aan.
De Overijsselse Representanten spraken (geheel in de geest van de Patriotten) uit, dat alle mensen met gelijke rechten worden geboren en steeds gelijke
aanspraken konden doen gelden op hun rechten op gelijkheid, vrijheid, veiligheid
van persoon en eigendom, alsmede 'tegenstand aan onderdrukking'. Gelijkheid
gold onder meer het actief en passief kiesrecht. De 'tegenstand aan onderdrukking' behelsde de bevoegdheid van verzet tegen overheidsorganen 'zo dikwijls als
dezen deszelfs geheiligde regten algemeen verkragten'. Hieruit vloeide het petitierecht van iedere burger voort, evenals het recht van het volk om zijn eigen
regeringsvorm te kiezen en te veranderen, de vrijheid van godsdienst en die van
drukpers. Bovendien mocht niemand gerechtelijk worden vervolgd dan krachtens voorafgaande wettelijke strafbepaling, mocht het in verzekerde bewaring
stellen van een verdachte niet reeds de vorm van gevangenisstraf aannemen en
werd de onafhankelijkheid van de rechtspraak vastgelegd. Een opvallende afwijking van het Hollandse model was de Overijsselse eis tot burgerbewapening, een
door Patriots gedachtegoed geïnspireerd verlangen, dat ook in het gewest Groningen werd uitgesproken. ' De herinnering aan de florerende vrijkorpsen kan
hierbij een rol hebben gespeeld.
Binnen een tijdsbestek van enkele jaren zou de provinciale 'souvereiniteit'
plaats maken voor een nationale, de aloude statenbond van de Verenigde Provinciën voor de 'Bataafse' eenheidsstaat met een geschreven constitutie: de op 1 mei
1798 in werking getreden 'Staatsregeling voor het Bataafsche Volk'. Al eerder,
bij het decreet van de Nationale Vergadering van 5 augustus 1796, was de scheiding van kerk en staat geproclameerd. 128
De 'Staatsregeling voor het Bataafsche Volk' bevatte vele elementen die in
meerdere of mindere mate teruggingen op het gedachtegoed van de Patriotten.
125 Bijstcrbos, 1887, pp 2-7, Thcumsz, 1943, p. 29, Van der Pot, 1949, ρ 137, Plakkatcnli|st, 1961,
p. 118, nr. 753; Boels, 1994, ρ 26
126 RAO, Statenarchief, nr. 5272, res 6, 9 en 17 februari 1795, Boek, 1994, pp. 26-28
127 Van Hasselt, 1964, pp. 17-77.
128 Bannier, 1936, ρ 35. Vgl. Staatsregeling 1798, Burgerlijke en Staatkundige Grondregels, art
19 en 20, afgedrukt in- Van Hasselt, 1964, ρ 2θ.
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Zo proclameerde de staatsregeling met alleen de eenheidsstaat, maar erkende zij
ook het bestaan van het maatschappelijk verdrag als de grondslag daarvan, poneerde zij de gelijkheid van de burgers voor de wet en legde zi) verschillende
grondrechten vast, zoals de vrijheid van drukpers, het petitierecht, het recht van
vergadering, de vrijheid van godsdienst en de onschendbaarheid van de woning. Een recht van verzet en opstand van het volk tegen zijn regeerders 'zo
dikwijls als dezen deszelfs geheiligde regten algemeen verkragten' (zoals de
Overijsselse Representanten dat hadden geformuleerd) nam de staatsregeling
echter met over. Wel schafte de regeling heerlijke rechten, alsmede rechten uit
het leenstelsel voortvloeiend, af. Hetzelfde lot trof de gilden. Alle burgers mochten jagen, vogelen en vissen op de gronden die zij in eigendom of gebruik hadden,
ledere valide, mannelijke staatsburger was verplicht, deel te nemen aan
een gewapende militie. Ambten en bedieningen zouden voortaan uitsluitend
worden toegewezen op grond van 'meerdere deugd en bekwaamheden' en voor
een bepaalde tijd. Deze waren niet (meer) erfelijk, niet vervreemdbaar en vormden geen persoonlijk voorrecht voor wie ze vervulden. Centraal in de staatsregeling stond de burger. 111
Zo was dan, slechts ruim elf jaar na het gedwongen afbreken van de Patriottentijd, een voor de gehele Republiek geldende, geschreven constitutie tot stand
gekomen, waarin welhaast alle belangrijke desiderata van de Patriotten waren
neergelegd. Niet al deze zo fraai geformuleerde voornemens zouden op korte
termijn worden geëffectueerd en sommige zouden zelfs na verloop van tijd voor
een kortere of langere periode weer worden teruggedraaid. Toch heeft de staatsregeling van 1798 laten zien, dat de Patriotten de grondslagen hebben gelegd voor
een fundamentele en blijvende vernieuwing van het politieke leven, waarvan veel
ook in het tegenwoordige Nederland nog terug te vinden is.

129 Zie in de zojuist aangehaalde staatsregeling over de eenheidsstaat (Acte van Staatsregeling,
art. 1), het maatschappelijk verdrag (Algemene Beginselen, art. 1, 2), de gelijkheid van oe
burgers (ibidem, art 5), de drukpersvrijheid (Burgerlijke en Staatkundige Grondregels, art
16), het petitierecht (ibidem, art. 17), het recht van vergadering (jbidem, art. 18), de godsdienstvrijheid (ibidem, art. 19), de onschendbaarheid van de woning (art. 39).
130 Zie de staatsregeling: voor de heerlijke rechten (Burgerlijke en Staatkundige grondregels,
art. 24), het leenstelsel (ibidem, art. 25), de gilden (ibidem, art. 53), het recht op jagen enz. (ibidem, art. 27).
131 Zie de staatsregeling: voor de burgerbewapenmg (burgerlijke en Staatkundige Grondregels,
art. 43-46), ambtsbegeving (ibidem, art 15) de plaats van de burger: de Algemeene Beginselen.
Vgl over de staatsregeling in het algemeen voorts: § 6.2.2 en Colenbrander, 1908, pp 127136; Van der Pot, 1947, pp 1-4, 35-37 (= pp. 85-88, 119-121), Gosses-Japikse, 1947, pp. 718-719,
722-723, 729-730; Veen, 2001, pp. 12-33; De Meij, 2003.
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Bijlage ι
CbronoÎogiscb overzicht
1046
plm 1200
1448
1457
i486
1528

1558
1568
1578
1579
1580
1581
1587
1591
1609-1621
1618-1619
1626
1630

1642
1648
1672-1674
1675
1676-1677
1702

1724
1747
1747
1751-1795
1766

Keizer H e n d r i k I I I schenkt de bisschop van Utrecht de stad Deventer met
omliggend gebied en de rechten van tol, munt en jurisdictie
Deventer krijgt stadsrechten en is daarmee de oudste stad in het Oversticht
O u d s t e Deventer stadrecht op schrift gesteld
David van Bourgondie, bisschop van Utrecht vaardigt de oudste landbrief voor
geheel Overijssel uit
Tweede Deventer stadrecht vastgesteld
Bisschop-clect Hendrik II van Beieren-Pfalz draagt de temporaliteit over de
Stichtse Landsheerhjkheid aan keizer Karcl V over, Overijssel vormt sindsdien
een zelfstandige bestuurlijke eenheid
Melchior Winhoff publiceert de eerste uitgave van het Landrecht van Overijssel
D e O p s t a n d breekt uit
George van Lalaing, graaf van Rennenberg, neemt het Spaanse Deventer voor de
Staatsen in
Unie van Utrecht, Noordelijke Nederlanden sluiten zich tegen Spanje aaneen,
Overijssel tekent echter niet
Deventer beëindigt de religievrede
D e Noordelijke Nederlanden zweren koning Filips II als landsheer af, Overijssel
neemt hier niet aan deel
William Stanley geeft Deventer over aan de Spanjaarden
Prins M a u n t s neemt Deventer definitief voor de Staatsen in de Reductie,
Deventer wordt deel van de Republiek van de Verenigde Nederlanden
Twaalfjarig Bestand
Synode van Dordrecht, gevolgd door versterkte calvmisering van het openbaar
leven
Frederik H e n d r i k verovert Oldenzaal en verzekert daarmee de definitieve
Staatse hegemonie in Overijssel
Eerste uitgave van het Landrecht van Overijssel onder de Republiek
gepubliceerd
A t h e n a e u m Illustre te D e v e n t e r opgericht
Derde (en laatste) Deventer stadrecht vastgesteld (gepubliceerd 1644)
Vrede van Munster, de Republiek internationaal erkend als staat
Deventer na snelle overgave bezet door troepen van M u n s t e r en Keulen
Regeringsreglement ingevoerd, de stadhouder krijgt het recht de
magistraatskeur goed te keuren
Conflict tussen de Deventer regering en stadhouder Willem I I I over toepassing
van het regeringsreglement
Willem I I I overlijdt, regeringsreglement buiten werking gesteld, Staatgezinde
stadsregering van Deventer gevormd, bloeitijd van de contracten van
correspondentie
Tweede uitgave van het Landrecht van Overijssel onder de Republiek
gepubliceerd
Willem IV wordt stadhouder, het regeringsreglement herleeft en blijft gelden
t o t 1795
Chnstoffel Nessink publiceert het eerste stuk van een derde editie van h e t
Landrecht van Overijssel (verdere stukken blijven achterwege)
Willem V stadhouder (1751-1759 onder voogdij van moeder Anna van Hannover,
1759-1766 van o o m hertog Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolffenbuttel)
Willem V ingehuldigd als erfstadhouder en ontvangen te Deventer
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1772 okt.

J o a n Derk van der Capellen neemt zitting in de ridderschap en daarmee tevens
in de Staten van Overijssel
1774
J o a n D e r k van der Capellen publiceert zijn vertaling van de 'militicverhandeling'
van Andrew Fletcher
1775 dec. 16
Joan Derk van der Capellen verzet zich in de Staten van Overijssel tegen het
uitlenen van de Schotse Brigade aan de Engelse koning en publiceert de tekst
van zijn rede
1777
D e p a r t e m e n t Deventer van de 'Oeconomische T a k ' (latere Maatschappij voor
Handel en Nijverheid) gesticht
1778 begin
Eerste volkstelling te D e v e n t e r
1778 okt. 27
J o a n Derk van der Capellen geschorst als verschreven in de ridderschap en in de
Statenvergadering
1779-1785
Pokkenepidemie te D e v e n t e r
plm. 1780
Demografische crisis te Deventer
1780 dec. 20
Engeland verklaart de Republiek de oorlog
(Vierde Engelse Oorlog)
1781
De 'Tegenwoordige Staat van Overijssel' begint te verschijnen (auteur Gerhard
Dumbar) de 'jongere'
1781 jan. 20
'De Post van den N e d e r - R h y n ' begint te verschijnen
(redacteur· Pieter 't H o e n )
1781 aug.
'Diemer- of Watergraafsmeersche Courant' begint te verschijnen
1781 sept 25-26 J o a n D e r k van der Capellen laat zijn 'Aan het Volk van Nederland' verspreiden
1782 maart 28-30 Schepenen en raad van Deventer verklaren zich voorstanders van de erkenning
door de Republiek van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten
1782 april
Eerste rekest, gericht o p het erkennen van de Verenigde Staten en van J o h n
Adams als ambassadeur bij de Republiek
1782 april 19
D e Staten-Generaal erkennen de Verenigde Staten
1782 mei 29
Begin van onlusten te B a t h m e n als gevolg van eigenzinnig optreden door de
Deventer burgemeesters dr. Coenraad Willem Sloet en mr Everhard H e r m a n
Putman
1782 sept.
' D e Politieke K m y e r ' begint te verschijnen
(redacteur· mr. J a n Christiaan Hespe)
1782 okt.
Tweede rekest, inzake de centrale thema's van de toen actuele Overijsselse
politiek: het afschaffen van de drostendiensten, de re-admissie van Van der
Capellen tot de Staten en de overstemming, alsmede het instellen van een
redrescommissie
1782 okt.
27
Ds. W m a n d Suermond, van Olst te Deventer beroepen, prijst de
P a t n o t t e n b e w e g i n g in een preek over vaderlandsliefde
1782 okt. 07
De Republiek sluit een verdrag van vriendschap en handel met de Verenigde
Staten
1782 okt. 14
Oprichting van de 'Perpetuele Commissie'
1782 nov. 01
J o a n Derk van der Capellen weer t o t de ridderschap en dus tot de Staten
toegelaten ('re-admissie 1 )
1782 dec 01
Burgergecommitteerden met een 'Acte van Quotisatic' aangesteld (zie bijlage 4)
1782 dec. 20
D e vertegenwoordigers van de kleine steden van T w e n t e komen voor het eerst
bijeen
1782 dec. 31
Derde rekest, strekkende t o t het afschaffen van het recommandatierecht en
daarmee tot het invoeren van een vrije keur, alsmede het teniet doen van
inmenging door de stadhouder in de keuren van 1775 en 1776
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20

1783 feb.

18

1783 feb

22

1783 feb
25
1783 maart 03
1783 april

26

1783 aug
1783 sept

16

1784
1784 voorjaar
1784
1784
1784
1784

voorjaar
feb. 0 9
juni 0 6
juni 27

1784 aug. 18
1784 sept. 26

1784 dec.

08

1784 dec. 11
1785 feb. 01

1785 maart 03
1785 juni 15
1785 zomer
1785 aug.

1785 sept. 21

1785 sept. 27 nov 14
1785 okt. 04
1785 okt.

04

Vierde rekest, over de gewenste onschendbaarheid van regeringspersonen, het
publiceren van de afschaffing van de drostendiensten, Van der Capellens
'Twentse enquête', erkennen van de rechten van de kleine steden en afschaffen
van de militaire jurisdictie
Petrikeur; de meente negeert recommandaties van de prins (ingediend door
tussenkomst van de luitenant-stadhouder), maakt eigen keuzen, waarna de
gecompleteerde meente mr. Everhard H e r m a n Putman niet als schepen
herkiest, de regering weerstaat de tegenstand terzake van de erfstadhouder, die
uiteindelijk de besluitvorming accepteert; de vrije keur is de facto een feit
De Staten van Overijssel publiceren dat de drostendiensten zijn afgeschaft
W e t t e n van het Vrijkorps vastgesteld
(zie bijlage 5)
Joan D e r k van der Capellen m de Doelen te Amsterdam gehuldigd voor zijn
prestaties in de (Overijsselse) politiek
Eerste bijeenkomst van 'Vaderlandsche regenten' te Amsterdam
De 'Diemer- of Watergraafmeersche Courant' (voortzetting van de 'NoordHollandsche Courant; sedert 12 februari 1778) begint te verschijnen (redacteur:
T h e o d o r u s van Brussel)
Eerste deel van 'Grondwettige Herstelling' verschijnt (auteurs: Antoine Marie
Cerisier en J o h a n H e n d e n k Swildcns, mogelijk ook Gerrit Paape)
Mr. Everhard H e r m a n Putman publiceert zijn advies over de rol van de gilden in
de stadsregering
W a t e r s n o o d in en rond Deventer
De vrijmctselaarsloge 'Le Préjugé Vaincu' ontvangt haar constitutiebnef
Joan Derk van der Capellen overlijdt
Ds. Hendrik Bergh, luthers predikant te Doetinchem, spreekt een 'lijkreden'
over Van der Capellen uit
Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolffenbüttel uit Holland verbannen
Ds. I lendrik Bergh preekt te Deventer voor een zeer gevarieerd gehoor over
Godsvertrouwen, 'vaderlandsch toegepast' en wakkert daarbij P a t n o t s e
gevoelens aan
Begin van de periodieke bijeenkomsten van vertegenwoordigers van plaatselijke
vnjkorpscn te U t r e c h t
Rutgcr Jan Schimmelpenninck promoveert te Leiden
Eerste vergadering van vertegenwoordigers van de Overijsselse vrijkorpsen te
Deventer, begin van een hecht samenwerkingsverband van deze korpsen op
provinciaal niveau
D e overstemmingskwestie na tussenkomt door een externe
bemiddelingscommissie geregeld
'Acte van Verbintenis' gepubliceerd door voormannen uit vrijkorpsen
Vijfde rekest: katholieken verzoeken o m dezelfde rechten als de lutheranen en
de doopsgezinden
Zesde rekest, betreft het opsporen van bekend maken van misbruiken en
gebreken in het stedelijk regermgsbestel, het afschaffen, althans sterk
mitigeren, van het provinciale regeringsreglement en rechtstreekse verkiezing
van de meente door de burgerij
Magistraat en m e e n t e stellen een commissie in die tekortkomingen in het
regermgsbestel van provincie en stad zal inventariseren en publiceren, mede op
basis van in te dienen grieven en verbeteringsvoorstellen van de burgerij
Burgers dienen grieven in bij deze commissie
'Leidsch O n t w e r p ' gepubliceerd (eindredactie door Rutger J a n
Schimmelpenninck, Pieter Vreede en J . C . de Koek
D e g e c o m m i t t e e r d e n van de kleine steden van Overijssel, voortzetting van het
T w e n t s e stedenverband, komen voor het eerst bijeen
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1786
1786 jan

Tweede deel van 'Grondwettige Herstelling' verschijnt
De burgercommissie biedt de ingediende grieven uit de burgerij met haar
commentaar aan de gecommitteerden uit raad en meente aan
1786 feb 22
Petrikeur, ds Winand Suermond preekt (opnieuw) pro-Patriots, gemcenslieden
vernielen het portret van stadhouder-koning Willem III, erfstadhouder Willem
V approbeert de keur
1786 maart 08 Rapport over hervorming van de provinciale rcgeringswijze ('eerste rapport1)
1786 aug
Rapport over hervorming van het stedelijke regcringswijzc ('tweede rapport")
met eerste versie van het concept-regeringsreglement
1786 aug
Bezetting van Elburg en Hattem door Prinsgezinde troepen, het Deventer
vnjkorps vertrekt derwaarts
1786 sept 22
Petitie van de Prinsgezinden tegen het rapport met het eerste concept
regeringsreglement (van augustus 1786)
1786 okt 06
Mr tverhard Herman Putman publiceert zijn advies tegen het conceptregeringsreglement
1786 okt 26
De Staten van Overijssel verlenen de kleine steden in de provincie het ijkrecht
1786 nov
Rapport van gecommitteerden uit raad en meente over de adressen van het
Orangistische burgercomite ('derde rapport")
1786 nov 02
Oprichting van het Orangistisch burgercomite door 'generale ouderheden' uit
de gilden
1787 jan 12
I Iet Orangistisch burgercomite dient een rekest in om alle werkzaamheden
rond het concept regcringsreglcment op te schorten, de meente erkent dit
comité echter niet
1787 jan 15
Magistraat en meente stemmen in met het stedelijk concept regeringsreglement
en verwerpen de Orangistische interventies
1787 jan 15 16 Rellen tussen Patriotten en Prinsgezinden
1787 jan 18
Raad en meente verklaren katholieken niet zonder toestemming van de gilden
tot die corporaties te zullen toelaten
1787 jan 19
Het Orangistisch burgercomite presenteert zich met een 'Addres' aan de
regering, overgang van de gilden van het Patriotse naar het Prinsgezinde kamp,
een cruciale omslag in de Patnottenbewcging te Deventer
1787 jan 27
De Patriotse burgercommissie rekent in een 'Finaal Rapport' volledig af met het
'Addres' van haar Orangistische opponenten
1787 jan 30
De gecommitteerden van de drie hoofdsteden, alsmede acht ridders, ontslaan
zichzelf eenzijdig op de Landdag van hun eed aan het gewestelijk
regeringsreglcment
1787 feb 10
Concept-regeringsreglement van de stad Deventer in tweede editie
gepubliceerd (zie bijlage 6)
1787 feb 20
Zevende rekest ('volkspetitie'), aangaande de afschaffing van het gewestelijk
regeringsreglement, de beëdiging van nieuwe leden van de stadsregering zonder
approbatie door de erfstadhouder afte wachten en de eis aan nieuwelingen om
te beloven dat zij hun medewerking zullen verlenen aan constitutionele
vernieuwingen
1787 feb 20
Magistraat en meente verklaren, conform de eis in de 'volkspetitie', het
provinciaal regeringsreglement voor afgeschaft
1787 feb 22
Petrikeur, verkiezing van een volledig Patriotse meente en magistraat, die
terstond worden beëdigd
1787 maart 13
De Staten van Overijssel schaffen eenzijdig het gewestelijk regcringsreglcment
afzonder de stadhouder daarin te kennen
1787 mei 14
De Staten van Overijssel herstellen de vrije keur van de kleine steden, l· nschede
uitgezonderd
1787 juni
De Staten van Overijssel ontheffen erfstadhouder Willem V van zijn functie van
door het gewest Overijssel benoemde kapitein-generaal
1787 juni 12-13 Gewapende overval door vrijkorpsen van de Ommcrschans
1787 juni 28
Prinses Wilhelmina aangehouden bij de Vhst ('Goejanverwellesluis')
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07

1787 juni

29

1787 juni 30
1787 juli 03
1787 sept 11
1787 sept 13
1787 sept 17
1787 sept 19
1787 sept 20

1787 sept 28
1788 maart 30
1795 feb 02

1795 feb

05

Een incident bij de Oranjesocieteit 'Het Dorstige Hert' leidt tot een gewapend
treffen, waarbij vijf Orangisten omkomen
De magistraat schaft de burgerwacht af
De magistraat sluit 'Het Dorstige Hert'
Frederik Willem, koning van Pruisen vraagt de Overijsselse Staten toestemming
voor de doormars van troepen op weg naar I lolland
Pruisische troepen vallen Overijssel in Twente binnen
De kas van de ontvanger-generaal van Twente in het geheim van Deventer naar
Kampen gebracht
Pruisische invallers bereiken Deventer en bezetten de stad, tot 1795 is openbaar
debat over constitutionele vernieuwing niet mogelijk
Alle Patnotse leden van de stadsregering vervangen door Orangisten, de
magistraat heft het burgercomite en de Patnotse sociëteiten op, het vrijkorps
verdwijnt stilzwijgend
De Staten van Overijssel herstellen de erfstadhouder in zijn positie
overeenkomstig het gewestelijk regeringsreglement van 1675/1747
De magistraat verleent op voorspraak van de erfstadhouder amnestie
Het 'Comite-revolutionair' te Deventer bewerkstelligt na de inval van de
Transen een omwenteling in de stadsregering, de Orangistische magistraat
maakt plaats voor 'Provisionele Representanten'
De vergadering van Ridderschap en Steden van Overijssel wordt vervangen door
'Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel'

Het stadrecht van Deventer is vastgesteld in 1448, i486 en 1642, laatstbedoelde editie is in 1644
uitgegeven ('Rechten Ende Gewoonten der Stadt Deventer1)
Het Landrecht van Overijssel is door Ridderschap en Steden twee maal vastgesteld en uitgege
ven in 1630 en in 1724
Het gewestelijk regeringsreglement voor Overijssel is vastgesteld in 1675, heeft daarna gegolden
tot 1702, herleefde in 1747 (gepubliceerd 1748) en gold toen tot 1795
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Bijlage 2
Stadhouders van Overijssel
1529-1539
1540-1548
1548-1568
1568-1572
(1572)
I
573"I577
1578-1580

George Schenck van T o u t e n b u r g
Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren
J a n de Ligne, graaf van Arenberg
Charles de Brimeu, graaf van Megen
(Willem graaf van den Berg, tijdens de inval substituut-stadhouder)
Gillis van Barlaymont, heer van Hierges
George van Lalaing, graaf van R e n n e n b e r g

Spaanse
1581-1595
1595-1605
1605-1612
i6i2-(i634)

François de Verdugo
Fredenk graaf van den Berg
Filips van Croi, graaf van Solre
H e n d r i k graaf van den Berg

Staatse
I580-I584
I584-I589
I590-I625
I625-I647
I647-I650
(I650-I672
I674-I702
(I702-I747
'747-175'
'751-1759
1759-1766

1751-1795

vacature
Adolf van Meurs, graaf van N e u e n a h r
Prins Maurits van Oranje
Prins F r e d e n k Hendrik
Prins Willem II
eerste stadhouderloze tijdperk)
Willem I I I (stadhouder-koning)
tweede stadhouderloze tijdperk)
Willem IV (erfstadhouder)
Anna van Hannover, weduwe van Willem IV, tot haar dood regentes ('de
gouvernante') voor haar minderjarige zoon Willem V
interregnum onder Lodcwijk Crnst hertog van Brunswijk-Wolffenbuttel voor
zijn (nog steeds) minderjarige neef (oomzegger) Willem V (in de literatuur ook
'derde stadhouderloze tijdperk' genaamd)
Willem V Batavus (erfstadhouder)
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Bijlage 3
Personele samenstelling van de stadsregering
(met enkele genealogische kanttekeningen)
Hieronder volgt een lijst met de namen van alle schepenen en raden in de behandelde periode
1780-1795. In de marge is (voor zover daarover een oordeel te geven valt) aangegeven of betrok
kene een Orangist (O), dan wel een Patriot (P) was. Voor wat enkelen betreft is wat dat aangaat
geen uitspraak te doen. Het gaat daarbij om heren die al van het toneel waren verdwenen alvo
rens politieke commotie losbarstte Achter de namen staat de zittingsperiode (c.q. staan twee
perioden). Bi] vijf Orangisten is een onderbreking van enige jaren waarin de Patriotten met uit
sluiting van anderen het bewind voerden. Opvallend is, dat vijf Patriotten uitsluitend in 1787
regeringslid zijn geweest. Zij behoren tot degenen die op Petri (22 februari) 1787 bij een Patriotse
machtsovername zijn gekozen en die dat zelfde jaar op 20 september bij de Pruisische inval weer
het veld moesten ruimen. De Orangistische veteraan dr Gerhard Gijsbert Joan van Suchtelen
(1722-1788), gecommitteerde ten Landdage van Overijssel, lid van de Raad van State en van ach
tereenvolgens de Admiraliteiten op de Maas, van Friesland en van Amsterdam, was na zijn uit
sluiting van de magistraat op 22 februari 1787 wel op 20 september van dat jaar in zijn ambt als
schepen hersteld, maar hij overleed in 1788 Zijn korte tweede termijn had daarom een andere
achtergrond dan de zojuist genoemde korte periode van een aantal Patriotten. De heren die het
laatst zitting hadden werden herkozen op Petri 1794 en bleven zitting houden tot 2 februari 1795,
toen in Deventer de Bataafse omwenteling haar beslag kreeg

Schepenen en raden

P

O

Naam

7.ittingsperiode(n)

Dr. Hendrik Gerhard Jordens
Joan Arnold Rouse
Arnold van Suchtelen
Dr Jacob Joan Fockinck
Dr Hendrik Duikink
Mr. Hendrik Hagedoorn
Mr Joan Weerts
Dr Gerhard Gijsbert Joan van Suchtelen

17361737 1737 1740 1743 1745 1749 174917871750 1753 1757 1757 1758 -

1781
1775
1756
1787
1782
1773
1774
'786
1788
1779
1786
1765
1777
1786

1787764176617871767 1768 1771 1772 17871774 1775 -

1795
1787
1786
1795
1770
1777
1787
1786
1795
1787
1787

O

Dr Hendrik Frederik Bouwer
Dr. Sibrand de Schepper
Herman Joan Jordens
Mr. Damiaan van Duren
Dr. Wijer Antoni) Eeckhout

O
O

Dr. Coenraad Willem Sloet
Dr.Jean Louis Bosc de la Calmctte

Ρ
O

Henrik ter Borch Jordens
Mr. Hendrik Willem Dumbar
Dr. Gerhard David Jordens
Joan van Suchtelen (van De Haere)

Ρ
Ρ

Mr Damiaan Joan van Doorninck
Mr. Arnold Jacob Weerts

O
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I

O

Mr Everhard Herman Putman

Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O.
O

Mr Joan Damiaan van Duren
Mr. Barthold Jan IJssel de Schepper
Mr. Jan Willem Tichler
Mr. Joachim Willem Hagedoorn
Mr Willem Herman Cost
Mr Coenraad Alexander Jordens
Mr. Gerhard Jacob Dumbar
Mr. Gerhard Joan Jacobson
Mr. Augustijn Gerhard Besicr
Mr. Jan Jelles Bannier
Mr. Adam Vijfhuis
Gijsbert Middelburg
Mr. Gerhard Anthony Mennink (00k: Menningh)
Mr. Andnes le Caveher
Dr. Joan Eijlard Borgerink
Albertus Theodorus Hartkamp
Mr. Abraham Hendrik van Suchtclen
Philip Winold Noordink
Dr Joan Jacobson
Mr. Barthold de Schepper
Dr Hendrik Hagedoorn
Dr. Johan Dicdcrik Troulja
Arend Willem Heselenberg
Jan Loman

1776 - 1783
1787- 1795
1778 - 1787
1778 - 1787
1780- 1787
1782- 1787
1783- 1787
1783 - 1787
1787- 1787
1787- 1787
1787 - 1787
1787- 1787
1787- 1787
1787 - 1792
1787 - 1795
1787 - 1795
"787- 1795
1787 - 1795
1787 - 1795
1787 - 1795
1787- 1795
1787 - 1795
1787 - 1795
1787- 1795
1789- 1795
1793 - 1795

Stadssecretarissen
Naam

I Icrman Borgerink
dr François Cornells Qucijssen
dr Martinus van Doorninck
mr Gerhard Dumbar (de 'jongere')
mr. Adolph Hendrik Cramer
Adolph Hendrik Putman
Joan Sebastiaan Knoop
mr. Arnold van Suchtelcn AJ zn.
dr. Hendrik van Suchtelen
mr. Johan Jacob Schmaus

7.ittingspenode(n)
(niet verder dan tot ijy*;
uitgewerkt)
1744 - 1790
174?- 1778
1749 - 1777
1776 - 1787
1795- 1795
1777 - 1787
' 7 8 7 - 1795
1787 - 1795
1790 - 1793
1790 - 1794
1795- I795

Sommige van de hierboven genoemden secretarissen begonnen hun loopbaan als surnumerair
(boventallig), een soort van stage, waaraan het vooruitzicht was verbonden op en vaste aanstelling
na het vrijkomen van een volwaardige secrctarisplaats. Zo was mr. Gerhard Dumbar surnumerair
van 1770-1776 en mr. Arnold van Suchtelen AJ. zn. van 1776-1790. Joan Sebastiaan Knoop begon
zijn loopbaan als adjunct-secretaris in 1787. De politieke breuklijnen, met name die van 1787, zijn
ook bij deze hoogste ambtenaren in hun zittingsperioden herkenbaar. Herman Borgermk echter
fungeerde onder zowel extreem Patriots als extreem Prinsgezind samengestelde regeringen. Hij
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stond in hoog aanzien en kreeg bij zijn ontslag (op eigen verzoek) in 1790 de speciaal voor hem in
het leven geroepen eenmalige eretitel van 'Raadssecretans' '
In de periode van Petri 1780 tot de Pruisische inval op 20 s e p t e m b e r 1787 hebben in totaal
24 p e r s o n e n gedurende k o r t e r e of langere tijd m de D e v e n t e r magistraat zitting gehad. Allen
maakten o p enigerlei wijze deel uit van h e t g r o t e n e t w e r k van plaatselijke regentenfamilies.
Voegt m e n de tijd van de Pruisische inval t o t de omwenteling van 2 februari 1795 toe, dan komen
er (naast 5 oude) nog 13 nieuwe bestuurders bi). O n d e r deze 13 zijn er, die van buiten de gezeten
geslachten afkomstig waren D a t k o m t o m d a t zij als Orangisten door de stadhouder in de regering waren geplaatst H e t onderscheid tussen Orangisten en P a t r i o t t e n liep overigens veelal
dwars d o o r de familienetwerken heen Z o was het mogelijk, dat de uiterst invloedrijke familie
Van Suchtelen in de besproken periode m e t drie leden en m e t minder dan één jaar (een deel van
1787) onderbreking in de regering vertegenwoordigd bleef. D e minder belangrijke familie (IJssel)
de Schepper had, eveneens m e t drie leden, zelfs zonder enige onderbreking in de magistraat zitting. Zelfs de familie J o r d e n s , een recordhouder (vijf generaties vanaf 1646) op het kussen slaagde
hierin niet: zij moest in 1787 het veld ruimen.
Over de periode 1780-1787 b e h o o r d e n van de g e n o e m d e 24 regenten er drie tot de familie
J o r d e n s , twee t o t Van Suchtelen (een derde telg kwam daar in de jaren 1788-179J nog bij) en één
tot de familie Van Duren, families die lange tijd en met veel zonen op het kussen zaten Mr G.J
J a c o b s o n , mr A d a m Vijfhuis, mr. G e r h a r d A n t o n y M c n n i n k , mr. J o a n J a c o b s o n en H e n d r i k
H a g e d o o r n h a d d e n een moeder J o r d e n s . Mr. Wijer Antonij E e c k h o u t , mr. Damiaan Joan van
Doorninck, mr A b r a h a m H e n d r i k van Suchtelen en dr. G e r h a r d David J o r d e n s hadden allen een
schoonmoeder J o r d e n s , laatstgenoemde zelfs in zijn beide huwelijken Een d o c h t e r van mr. Damiaan J o a n van D o o r n i n c k trouwde met een J o r d e n s .
M r W i l l e m H e r m a n C o s t stamde uit een Enschedese familie van grondbezitters, burgemeesters, secretarissen en richters Zijn vader (geneesheer te Deventer) was een volle neef van de
g r o o t m o e d e r van mr. J a n W i l l e m Racer. Al vele generaties b e s t o n d e n familiebanden m e t het
Deventer patriciaat Zijn huwelijk met een Van D o o r n i n c k (ex matre Van Duren) bracht Willem
C o s t in het D e v e n t e r stadhuis, waar hij in 1783 als P a t r i o t de Orangist mr. Everhard H e r m a n
P u t m a n verdrong. Hij b e w o o n d e de buitenplaats D e R o o b r u g in de buurschap Rande, schouta m b t Colmschate Zijn drie dochters (die geen broer hadden) trouwden in de families J o r d e n s ,
Van Doorninck en Budde. O m hun vaders naam niet verloren te laten gaan, gaven ZIJ hun kinderen die mee, zodat de geslachtsnamen Cost J o r d e n s , C o s t van D o o r n i n c k en Cost Budde ontstonden.
H e t uit Vlaanderen afkomstige geslacht IJssel de Schepper telde vele officieren en kwam via
Leeuwarden aan het begin van de 18 e eeuw naar Deventer. Huwelijkse relaties met families als
Van Suchtelen, T e n Brink, D u m b a r en D a p p e r openden de deur van de raadszaal. Een zoon van
mr Barthold J a n IJssel de Schepper was in derde echt gehuwd met een dochter van de Gelderse
Patriot Robert J a s p e r van der Capellen tot de Marsch. Hij was toen weduwnaar van een dochter
van H e n d r i k I l a g e d o o r n · een zusje van deze e c h t g e n o t e was gehuwd met mr. Antony de Schepper. Uit de familie IJssel was een dochter gehuwd met dr. J a c o b J o a n Fockinck.
H e t is interessant, bij het bovenstaande ook de stadssecretarissen te betrekken. Zoals eerder opgemerkt behoorden zij in sociaal opzicht tot de kring van de regeringsfamilies. De Patriot-
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Bij toetsing aan de bronnen (met name resoluties van schepenen en raad) blijkt het overzicht van Van
Doorninck, 1886, grotendeels onjuist en bovendien incompleet te zijn. Bij de leden en de secretarissen
van de stadsregering bevinden zich velen die in de rechten waren gepromoveerd en die zich derhalve
mochten bedienen van een academische titel Op grond van hun promotie mochten ZIJ zich sieren met
ofwel de meesters- ofwel de doctorstitel (het gelijktijdig gebruik van beide kwam niet voor) Beide
mogelijkheden vonden toepassing In de vorenstaande overzichten en in de rest van dit boek is zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van de titel die betrokkene zelf voerde.
In het navolgende worden enkele grote lijnen geschetst van de betrekkingen tussen de regentenfamilies. Daarbij is slechts gebruik gemaakt van gegevens over betrokkenen, hun ouders, eventuele echtgenoten en kinderen Len bredere aanpak zou nog zeer veel meer relaties aan het licht kunnen brengen,
maar valt buiten het bestek van deze studie Gebruik is gemaakt van de Petnkeurboeken en verder
van Jhr H H Roell (met medewerking van mr H Kronenberg) Deventer Vroedschap (3 delen) (manuscript bij Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, in kopie bij SAD), Putman Cramer, 2001,
aangevuld met gegevens uit doop-, trouw- en begraafboeken, Nederlands Patriciaat en het maandblad
De Nederlandsche Leeuw

se leider mr Gerhard Dumbar was, evenals zijn gelijknamige grootvader, zo'n secretaris Zijn
moeder was een Hagedoorn (ex matre Borgerink), zijn schoonvader de Orangistische schepen mr
Wijer Antoni) Eeckhout, zijn neef mr Gerhard Jacob (11 W zoon) was in 1787 ruim een halfjaar
schepen Mr Gerhard Dumbars collega mr Arnold van Suchtelen, een vrijgezel die later burgc
meester c q maire zou worden stamde uit een bekende Deventer regentenfamilie Zijn vader was
advocaat, gemeensman en evenals de zoon weesmeester, zijn moederlijke grootvader I heodoor
Friesendorp gemeensman, schepen Abraham Hendrik van Suchtelen was zijn broer De te Mid
delburg geboren arts dr Trançois Cornells Queijssen had een schoonmoeder Jordens, een klem
zoon van haar broer trouwde met Queijsscns dochter Deze huwelijken namen de Middelburgse
arts (ogenschijnlijk een buitenstaander) via de grote Jordens clan geheel in de Deventer upper
ten op
De familie Putman was afkomstig uit Hamm, Westfalen, de familie Cramer uit het graafschap Bentheim Beide families, die door twee onderlinge huwelijken met elkaar waren verbonden, waren via leden die jurist, arts of predikant waren m kleine Twentse stadjes en via huwelij
ken met leden van families als Borgerink (drie echtverbintemssen met een Putman) en Rouse m
de Deventer upper-ten gekomen Tot de veertien kinderen van dr Adolph Hendrik Putman
behoorden burgemeester mr tverhard Herman Putman, boegbeeld van de Deventer Oranje
klanten en diens broer Paulus Putman, griffier van de ridderschap van Overijssel in de Patriotten
tijd Everhard Herman was, na zijn vader en twee broers, de vierde uit zijn familie die gemeens
man werd Met zijn neef, de Patnotsgezinde stadssecretaris mr Adolph Hendrik Cramer, stond
hij op slechte voet Beter is zijn verstandhouding hopelijk geweest met een andere stadssecretaris, zijn zoon Adolph Hendrik Putman, die zijn (voor)naamgenoot en neef Cramer in 1787 0|>
volgde (totdat Cramer op zijn beurt in 1795 Putman weer zou opvolgen) 3 In de eerste helft van de
19 c eeuw voegden enkele heren Cramer de naam Putman voor de hunne, zodat thans een familie
Putman Cramer bestaat Toen de Orangisten het weer voor het zeggen hadden, benoemden zij
(in 1787) ook een buitenstaander tot secretaris in de persoon van de Arnhemse apothekerszoon
Joan Sebastiaan Knoop
Het ogenschijnlijk zeer endogame huwelijkspatroon zou de Deventer regcnngsfamilies in
biologische problemen kunnen brengen Evenals eerder in de tijd zorgden echter bruiden van
elders voor vers bloed Mr Hendrik Gerhard Jordens (ex matrc Cuper) trouwde met een dochter
uit de Zutphense regentenfamilie Van Munster (die via de Wentholts ook aan de familie Weerts
was geparenteerd), mr Gerhard Gijsbert Joan van Suchtelen (eveneens ex matrc Cuper) huwde
met een Arnhemse schependochter Umbgrove (terwijl mr Wilhelm Umbgrovc gemeensman van
de Engestraat en rentmeester te Deventer was) en Joan van Suchtelen (ex matre Vijfhuis) met
een Leidse burgemeestersdochter Van Buren
Een enkele keer deed een familie van elders haar intrede via huwelijk met een Deventer
burgemeestersdochter Naast de al genoemde Cost was dat bijvoorbeeld het geval met mr Coen
raad Willem Sloct (ex matrc Sloet), die trouwde in de familie Weerts (met een bruid ex matrc
Lcmker, een Kamper regenngsfamilie die al eerder via huwelijk in de Deventer raadszaal was
binnengekomen) Sloet was in de besproken periode tevens de enige schepen uit een riddermati
ge familie Hij voerde zijn titel van baron Sloet tot Lindenhorst niet (zijn nazaten wel) De Sloets
hadden trouwens meer familiebanden met Deventer
De Orangistische restauratie van 1787 bracht, zoals eerder in deze bijlage al even aangestipt,
een opvallende breuk met het stelsel van familieregering teweeg Weliswaar bleven enkele geslachten op het kussen (bijvoorbeeld Van Suchtelen, Jacobson, Hagedoorn en De Schepper, die
Prinsgezinde telgen konden leveren), maar stadhouder Willem V benoemde daarnaast ook
nieuwkomers Ten dele waren dit gezeten burgers, ten dele middenstanders Zo was Gijsbert
Middelburg apotheker, mr Gerhard Anthony Mcnnink (ook Menningh) een lakenkoperszoon
en jurist met familierelaties in leidinggevende kringen (moeder Jordens, zwager van mr Fverhard
Herman Putman), mr Andnes Ie Caveher een officierszoon wiens vader in Deventer m garnizoen
lag en een dochter van de arts dr Andreas Arentsen had getrouwd, Joan Eijlard Borgerink kwam
uit een familie van gemeensmannen en ambtenaren, Albertus Theodorus Hartkamp en laken
koopman Philip Winold Noordink uit een zakenmilieu met predikanten in de familie, terwijl dr
3

Zie over A H Cramer Putman Cramer 2001 pp 61 63
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Johan Diederik Troulja (eveneens zwager van mr Everhard Herman Putman), Arend Willem
Heselenberg en Jan I^man tot de kleine burgen) behoorden
Zo eindigt de li)st met (in totaal 224) namen van Deventer schepenen en raden onder de Republiek niet met die van een zoon uit een van de gevestigde geslachten, een zoon die na een zor
geloze studententijd dankzi) familierelaties probleemloos op het kussen plaats kon nemen om uit
te kijken naar een profijtelijk huwelijk in eigen kring De laatste naam op die lijst van zelfingenomen heren luidt simpelweg Jan Loman, op het Sallandse platteland onder Hellendoorn gebo
ren, getrouwd met Aleida Bouhuis, en, evenals de schrijver van deze regels, wonend in de Noordenbergstraat 4

Jan Loman en 7ijn vrouw Aleula Bouhuis woonden, blijkens de rcnuntiatiebockcn, op de plaats waar
nu Noordenbcrgstraat 16 staat een later gebouw, thans onderdeel van Drukkerij De Bmijn 7ij beza
ten - naast dit huis - een hof over de IJssel
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Bijlage 4
Acte van Qualificane van Burgergecommitteerden
ι december ijSi'
D o o r de gezamentli)ke goede burgerij en w c l m e e n e n d c ingezetenen der stad Deventer, ter inle
vering van derzelvcr beide respective rcquesten, verzogt en g e c o m m i t t e e r d geweest zijnde de
tijdelijke generaal ouderluiden der g r o o t e en kleine gilden, H e n d r i k Alfnnk en H e r m a n u s H o e 
kers, nevens en m e t a d s u m p t i c van de burgerofficicren P i e t c r R e m p e l a a r en J o a n Chnstoffcl
h n s t e r , en door deze voorsz g e c o m m i t t e e r d e n aan gemelde burgerij e n ingezetenen behoorlijke
communicatie gegeeven zijnde van de resolutien, rcspectivelijk d o o r de W e l Cd H o o g A c h t b
Magistraat en de W e l Ed A c h t b G e z w o r e n G e m e e n t e hun, g e c o m m i t t e e r d e n , gedaan ter hand
stellen, alsmede van h e t rapport, door H o o g en Welgemelde I leeren h u n gedaan t o e k o m e n ten
reguarde van h e t succes, dat de verzoeken van voorsz burgers en ingezetenen ter Staatsvergade
ring van Ridderschap en Steden o p het jongstleden reces van den Landdag gehad hebben
Is ons o n d e r g e t e k e n d e n alzo ter kennisse g e k o m e n , niet alleen, dat de H e e r e n , welke we
gens deze stad ter dagvaart op voorsz reces zijn g e d e p u t e e r d geweest, nevens die van de steden
K a m p e n en Zwolle, gesterkt m e t het conforme advis van den H e e r D r o s t van IJsselmuiden, fi
naallijk geconcludeerd h e b b e n t o t de afschaffing der drostcndiensten, zonder cgter de publicatie
daar van, uit hoofde van de oppositie der Ridderschap, te h e b b e n k u n n e n effectuccren, maar
ook, dat de H e e r van der Capcllen t o t den Pol, w e d e r o m sessie g e n o m e n heeft in de Staatsverga
dering, waar toe Zijne H o o g Welgeh met gemcene bewilliging van alle regtgeaarte en billijkheid
licvende vaderlanders, is gereadmitteerd geworden
l i e t zou dienvolgens, d u n k t ons, geheel onbetaamlijk wezen, indien wij niet vertrouwden,
dat de objecten van ons verzoek d o o r onze braave en hoog g e a c h t e regenten op een vaderlijke
wijze zijn in 't oog gehouden, en uitgewerkt met zodamgen cordaten ijver, als de omstandigheden
destijds h e b b e n toegelaaten, en indien wij hier o p in g e b r e e k e bleeven, Mijne I l e e r e n van de
Magistraat voor alle aangewende devoiren, betrekkelijk t o t h e t effectueeren der beide voorsz
heuglijke e v e n e m e n t e n , o p h e t n e d n g s t te b e d a n k e n gelijk ook de H e e r e n van de G e z w o r e n
G e m e e n t e voor alle die ernstigste en kloekmoedige pogingen, d o o r welke onze r e m o n s t r a n t i e n
allezins ondersteund, en onze verzoeken kragtdadiglijk zijn aangedrongen geworden
D a n overmits ons bij generlei ouverture is gebleken, of en h o c verre in bovengemelde
Staatsvergadering ccnig t e n t a m e n gedaan zij o m t r e n t het point van overstemming, welkers redres
wij insgelijks verzogt gehad h e b b e n , en door welke de H e e r e n van Ridderschap, strijdig met de
oude constitutie van 's lands regeering en met de baarblijklijkste equitcit, getragt hebben, en nog
fragten, boven de H e e r e n uit de steden te prsedomineeren, buiten twijfel ter bereikinge van een
oogmerk, h e t welk niet alleen al te zeer particuliere belangen verraadt, maar o o k de regenten
onzer steden, mitsgaders ons en alle vnjheidminnende inwoonders dezer provincie, in gevaar stelt
van welhaast tot een slaafsche submissie vernederd te worden
Vermits wij ook uit de resolutie van Schepenen en Raad over ons request, ter tafel van hun
ne W e l Ed H o o g A c h t b aangeboden, met bijzondere vreugde gezien h e b b e n de verklaring van
Hoogstdcrzelver volvaardige genegenheid, o m aan de billijke en regtmatige verzoeken van h u n n e
goede burgerij altoos genoegen te willen geeven gelijk de W e l Ed A c h t b H e e r e n , leden van de
Gezworen G e m e e n t e , niet m i n d e r bij resolutie gedeclareerd h e b b e n , zulks ook, zoveel mogelijk,
haar ccnige hoofdbedoeldc en oogwit te wezen, en wij, dien ten gevolge, zijn aangemoedigt ge
worden, op onze eerbiedingen vertoogen, en zo wij m e e n e n , billijke en regtmatige verzoeken, in
beide voorgemelde requestcn vervat, met alle verschuldigde reverentie zo lange te blijven instee
ren t o t dat dezelve, t e n eenemaal of zo veel doenlijk zijn uitgewerkt en geëffectueerd, waarna,
Het origineel van dit stuk is onvindbaar De tekst is, mee als titel 'Acte van aanstellingc van de hier
onder gemelde 12 gecommitteerdcns uit de burgerij', gedrukt in t g t e stukken, 1783, pp 24 30 en in
NNJ 1783 pp 140 145 Zie verder § 6 4 De tekst van de bijlagen 4, 5 en 6 is weergegeven volgens de
kntisch-normalisercnde methode van de 'Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden ('sGravenhagc, 1988) (6c dr )
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zowel als na het wcchneemen of verbeteren van nog andere grieven en abusive digressien, wij zo
veel te vierigcr behooren te verlangen, hoe veeltemeer wij, in dit allerbeklaaglijkste tijdgewngt
redenen hebben van bekommerd te zijn over den hachlijken toestand van 's lands welvaart in 't
gemeen, en over het totaale verlies van onze burgerlijke vrijheden en voorregten in het bijzonder,
zaaken, om welke, onder 's hemels zegen en onafhangelijk van de pligten, welken ons de godsdienst dicteert, indien 't nog niet te laat is, te verhoeden of te herstellen, voor ons geen andere
weg open staat dan, met verwerping en verfoeiing van alle séditieuse bewegingen, naamlooze
schimp- en lasterschriften, en het geene wijders dient om de gemoederen tcgens eikanderen te
verbitteren, ons onder bedaarde remonstrantien en onderdanige verzoeken te vervoegen tot onze
wettige regenten, de Wel Ed Hoog Acht Heeren van de Magistraat dezer stad, wier bereidvaardige attentie op de algemeenc smeekstem hunner gehoorzaame burgerij, vooral in deze rampspoedige en kommervolle dagen wij niet in twijfel mogen trekken, als mede en wel in 't bijzonder
tot onzer stads getrouwe vaderen, de Wel Ed Achtb Heeren, leden van de Gezworen Gemeen
te, tot welken wij de strikste betrekking hebben, en in wier geduurzaamc geneigdheid om onze
decente remonstrantien en verzoeken bij alle gelegenheden wel te willen accepteeren, en met
derzelver veelvermogende intercessie te begunstigen, wij derhalvcn ten vollen berusten
Eindelijk, vermits de bovengemelde generaal oudcrluiden en burgerofficieren te kennen
hebben gegecven, dat zijlieden thands moesten geconsidereerd worden als hebbende de hun opgelegde commissie geemdigd en volvoerd, en dat zij over zulks zich met geen opstel en inlevering
van eemg dank- of ander adres konden en mogten belasten noch bemoeijen, tenzij daartoe te zijn
op nieuw verzogt, en nevens eenigc andere bekwaame medeburgers, hun bekend en aangenaam,
door het gantsche lichaam der burgerij bij speciaale acte benoemd, en schriftelijk onder belofte
van schadelooshouding en vrijwaring gerequircerd
Zo is 't, dat wij ondergetekenden, na welbcraden overweging van al het voorschrevcne de
noodzaaklijkheid erkennende, dat de welgemelde generaal ouderluiden en burgerofficieren, over
wiens dienstvaardige en gelukkige verngtingen wij tot hier toe zo zeer voldaan zijn, nog eemgen
tijd tot de verdere uitvoering van het beloop hunner commissie verzogt wierden, en hierbij van de
billijkheid en nuttigheid hunner voorsz consideratie overtuigd zijnde, ten dien einde met hunne
voorkennis en goedkeuring verzogt, benoemd en aangesteld hebben, gelijk wij verzoeken, be
noemen en aanstellen de persoonen van
Joannes Brinkhuys,
Jan van Calcar,
Gerhard Bannier,
Hendrik Bussemaker Lamb Zoon,
Alexander Elberts,
Johannes van Veenhuizen,
Engbcrt Wijnvoorden,
Hendrik Brilman
Teneinde om met en nevens de meergemelde generaal ouderluiden en burgerofficieren, bij repre
sentatie van en wegens de gezamentlijke burgers en ingezetenen dezer stad, voor de toestemming
en goedkeuring van welkers menigte, die ter tekening van deze acte als al te talrijk behooren
geconsidereerd te worden, wij gerustelijk de vrijheid neemen van te cavecren, een gepast en eerbiedig dankadres, zo aan de Wel Ed Hoog Achtb Magistraat, als aan de Wel Ed Achtb Gezworen Gemeente aan te bieden voor en ter erkentenisse van de goedgunstige reflexien op onze verzoeken, en voor de regt vaderlijke dcvoiren, relatief tot de geëffectueerde pointen, ingevolge van
onze gemelde verzoeken, door Hoog en welgemelde Heeren reeds aangewend, met vriendelijke
recommandatie, om tevens Hoog en welgemelde Heeren op het onderdamgst te suppheeeren,
dat dezelve geheven gebruik te maaken van de ernstigste pogingen, om op den eerstkomenden
Landdag, welke alhier te Deventer staat gehouden te worden, dat geene te fragten te voltooijcn,
het welk op de laatsleden dagvaart te Zwolle niet ten eenemaal heeft kunnen uitgewerkt worden,
of het welk aldaar, tot ons leedweezen, nog eeniger wijze schijnt te zijn gebleven gepraeteneerd
Ende alzo ook, om van nu af aan en vervolgens naar tijdsomstandigheden gepaste remarques
en consideratien, zoals reeds in ons ingeleverde request is aangeroerd, het zij in form van memorie, remonstrantie, smeek- of dankadres te ontwerpen en op te stellen, mitsgaders, na dezelve ons
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te hebben doen voorleezen, en, door ons goedgekeurd zijnde, met onze handtekening te hebben
doen bekragtigen als dan te exhibccren, specialijk of respectivehjk, aan de Wel Ed Hoog Achtb
Magistraat en aan de Wel Ed Achtb Gezworen Gemeente, wederom onder vriendelijke aanbe
veeling van daarbij altoos te observeeren die hoogachting en veneratie, welke wij verschuldigt zijn
aan de aanzienlijke digniteit van onze hooggeëerde overheden
Tot beter en bestendiger uitvoering van welke commissie wij hen kwalificeeren en magt ge
ven om, gelijk, de beide generaal ouderluiden van dezer stads gilden jaarlijks door andere pcrsoonen vervangen en opgevolgt worden, zo ook voor en in plaatze van degenen, door ons thans
benoemd, verzogt en aangesteld, alle jaaren, ofte ook, bij aldien, door eenige personeele gebeur
tems of anderszins mogten uitvallen of verhinderd worden, alsdan tusschentijds, andere medeburgers bij opvolging te benoemen, te verzoeken en aan te stellen, op zodanige wijze en naar
zodanige voegzaame orde, als ten meestcn genoegen der gezamentlijke burgers en ingezetenen
van de stad, zullen oordeelen te behoren, onder opentlijke verklaring en trouwhartige belofte van
zodanige voorgemelde memonen, remonstranten, smeek- en dankadressen te necmen en te hou
den voor onze erkenning en verantwoording, en alle voorsz verzogte en aangestelde persoonen,
het zij nu of hier na, ingevalle hun deswegens eemge moeilijkheden of vexatien, van wien het ook
zij, onverhooptelijk zouden overkoomen, naar ons vermogen, en zelfs ten kosten van ons lijf en
goed, in onze gezamentlijke verdediging en bescherming te necmen
Aldus gedaan te Deventer den ι December 1782
(Is getekend door een groot aantal aanzienlijke burgeren en ingezeetencn )
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Bijlage 5
Wetten van het Vrijkorps
j maart IJ83
In de g e d r u k t e editie van de herziene versie van dit stuk (1787) gaat aan de eigenlijke tekst een
citaat vooraf uit het met goud b e k r o o n d e dichtstuk van Rhijnvis Feith 'Aanspraak van Karcl de
Vijfde aan zijnen zoon Philips den Tweeden, bij de overdracht van de regering der Nederlanden
(1781-1782)'
Z o dra 't zijn rechten raake
W o r d t ieder Belg een leeuw, die voor zijn welpen waakt
D e naam van vrijheid staat in aller hart geschreven,
H e t kiest een' ed'len dood voor een verachtlijk leven,
En zo de dwinglandij hen immer overviel Elk vocht, bezweek en stierf - maar met een vrije ziel
Zie daar den aart des volks voor eeuwen reeds geblccken '
Vervolgens worden in de editie van 1787 de volgende teksten geciteerd
Constitutie van het Gemeenebest van Pensylvamen, 5 Hoofdst Art 13
H e t volk heeft recht o m ter zijner verdccdiging, en tot die van den staat de wapenen te
dragen, en nadien in tijd van vrede legers op de been te houden gevaarlijk is voor de
vrijheid, m o e t e n er geene o n d e r h o u d e n worden, en de militaire stand moet altijd in
eene naauwkeurigc o n d e r h o o n g h e i d o n d e r de burgerlijke magt g e h o u d e n , en altijd
door haar geregeerd worden
Constitutie van Maryland, Art 25 en 26
Eene geregelde militie is de bchoorhjbc [behoorlijke] en natuurlijke bescherming van
een vrijen staat Legers, die altijd op de been zijn, zijn gevaarlijk voor de vrijheid
D e hierna volgende proloog is alleen in de editie uit 1783 opgenomen
Daar het de plicht is van elk recht gcaart burger de vrijheid, veiligheid en rust zijnes vaderlands in
het algemeen en zijner w o o n s t e d e in het bijzonder, naar zijn vermoogen te handhaavcn niet alleen, maar ook daar toe zijne Medeburgeren op te wekken, en ten dien einde geschikte middelen
op te spooren, dezelve te bcraamen, en daadelijk in het werk te stellen, vooral in kommervolle
tijden, wanneer het vuur van o p r o e r schijnt te smeulen en reeds hier en daar een vonk bespeurd
word, wanneer kwaadwilligen ter zelvcr tijd, den moed hunner meede ingezeetenen door allerlei
valsche tijdingen t r a c h t e n uit te dooven, en w a n n e e r het land bovendien m e t buitenlandsche
vijanden te strijden heeft, zo hebben de ondergetekende burgeren en inwoonderen der stad Deventer uit een leevcndig bezef van dien plicht, goedgevonden zig tot een lighaam te verccnigen,
o m zig behoorlijk in den wapenhandel te oeffencn, ten einde zij des te beter in staat zijn mogen,
de vrijheid, veiligheid en rust van hun dierbaar vaderland, wanneer het 'er op aan mocht komen,
gewaapender hand en onder G o d s zeegen, tegen wie ook maar dezelve zoude trachten te bespringen, kragtdaadig te kunnen verdecdigen
D o c h daar het, G o d b e t e r t ' In ons land niet o n t b r e e k t aan stookebranden, pesten van den
burgerstaat, die 'er steeds op uit zijn, o m de beste daaden aan de kwaadste oogmerken toe te
schrijven, even daarom, opdat ZIJ 'er in de uitvoering hunner snoodc voorneemens niet door zou
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Het origineel van dit stuk is onvindbaar De tekst is, met als titel 'Wetten ter opngting en besticnng
eencr viye Burger Militie te Deventer' .gedrukt in Tgte Stukken, 1783, deel XXVII, pp 81-89
Met dank aan de heer Rob de Brcc te /wolle

den gestuit worden, zo betuigen de ondergeteckende opentlijk, dat ZIJ, door waare vaderlandsliefde bezield, geene andere dan de straks gemelde oogmerken hebben, en ten blijke van dien en
teffens van hun volkomen betrouwen op de waardige regenten, aan welken het bestier hunner
publieke zaken is opgedragen, belooven zij door de onderteekening deezes , de wapenen tegens
niemand daadehjk te zullen gebruiken, dan op ingekoomen last of verkregene toestemming van
de wettige regcering deezer stad, aan welke zi] ook bi) deezen van hunne hulde en trouw de
plechtigstc verzeekering geeven
Opdat voorts alles in een goede en bestendige order moge geschieden, zijn in eene op den 3
maart 1783 cxpresselijk daartoe geconvoceerde vergadering de volgende artikulen vastgesteld, tot
welker onderhouding zig alle door hunne onderteekening verbonden hebben
Van de LEFDEN in het ALGEMEEN
I
Alle burgeren en ingezectenen der stad Deventer, uitgezondert alleen die geene, welke in de agt
burger-vaendelen dienen, kunnen in deeze militie deel necmen, mits dezelve boven de 16 en onder de 50 jaaren oud zijn, en zig door de onderteekening deezes aan de bovengedaane beloften en
alle de gemaakte en te maakenc schikkingen en wetten onderwerpen
II
Er zullen nogtans in deeze wetten geen verandering gemaakt nog ook nieuwe wetten vastgesteld
worden dan bi) meerderheid van stemmen
III
Onderscheid van staat, rang of godsdienst, zal onder de leeden in geene aanmcrkinge kunnen of
mogen komen, zodat het zelve iemand tot eenigen post zoude bevoegd maken of daarvan uitslui
ten
IV
Ieder zal bij de inteekening betaalen 20 stuivers, welke tot den aankoop van eenige noodwendig
heden zullen strekken
V
Niemand zal langer dan voor een jaar aan deeze inrichting verbonden zijn, egter zullen die geene,
welke dezelve begeerden te verlaaten, verplicht zijn zulx in de maand december aan hunnen captcin bij een briefjen te kennen te geeven doch wie in de burger wagt getrokken word zal daar
door van zelfs oogenblikkelijk ontslaagen zijn
VI
lot die tijd toe zal elk verplicht zijn, zijn verbeurde boetens te betaalen
VII
Niemand deeze inrichting verlaatende zal op de goederen of penningen van dezelve eenigen aanspraak mogen maken
VIII
Deeze inrichting zal stand grijpen zo lang tot 'er van wegen de I loge Overigheid een land militie
zal worden opgericht
Van het FORMEFREN der COMPAGNIEN
I
Wanneer'er een genoegzaam aantal inteekenaaren zullen zijn, zullen dezelve zig in compagmen
verdeden, zo veel mogelijk na de straatcn waarin zij woonen
II
Ieder compagnie zal ten minsten uit 40 en ten hoogsten uit 60 manschappen bestaan
III
Wanneer'er geen 80 inteekenaaren zijn zullen, zal 'er maar een compagnie zijn
IV
De compagmen geformeerd zijnde, zullen eens en vooral om den rang loten, en later aankoomende compagmen zullen lager rang hebben
V
In elke compagnie zal een captein, een lieutenant, een vaandrig, twee sergeanten, drie corporaals
en een tamboer zijn
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VI.
Wanneer 'er meer dan twee compagmen geformeerd worden, zullen 'er boven dien twee hoofdofficieren zijn; zo 'er maar twee compagmen zijn zal 'er maar een hoofd-officier verkooren worden
VII.
In geval art. III. mocht plaats hebben, zal 'er geen hoofd-officier zijn, maar als dan zullen 'er in
die compagnie twee lieutenants en twee tamboers aangesteld worden.
VIII.
Er zal ook een adjudant aangesteld worden
Van het VERKIESEN der OFFICIEREN
I
De hoofd-officieren en de adjudant zullen door het gansche corps verkoren worden
II
De overige officieren en de onder-officieren zullen door elke compagnie afzonderlijk verkooren
worden, doch zo wel uit andere compagnien als uit den haaren.
III.
Wanneer 'er twee hoofd-officieren zijn, zal de collonel maar voor een jaar aangesteld worden en
na verloop van hetzelve vervangen worden door den major; gelijk deeze door den oudsten captein, en zal de geweezene collonel alsdan jongste captein worden.
IV.
Wanneer 'er maar één hoofd-officier is, zal omtrend de major het zelfde plaats hebben als in het
voorige articul omtrend den collonel gemeld is.
V.
Wanneer een capteinsplaats vacant word, zal de compagnie uit de luitenants cenen anderen kiezen; En zo ook tot luitenant eencn uit de vaendngs, en tot vaendrig eenen uit het gansche corps
VI.
In het verkiezen der officieren zullen zij niet meer te zeggen hebben dan anderen, maar elk die
tot de compagnie of tot het corps behoort, zal eene stem hebben.
VII.
Alle verkiezingen zullen geschieden door de meeste stemmen; dog ieder zal zijne stem op een
briefjen schrijven en hetzelve toegerold in een zak werpen.
VIII.
Tot goedmaaking van kosten zal bij het begin en vervolgens jaarlijks door den collonel betaald
worden 30, door den major 25, door eiken captien 20, door eiken luitenant 18, en door eiken
vaendrig 15 guldens
IX.
Niemand zal tegen zijn zin bevorderd worden
Van de WAPENEN
I.
Elk zal zijne eigene wapenen moeten bekostigen, alleen zullen de vaendels en trommen met derzelver toebehoor, uit de generaale cas gekogt en hersteld worden.
II
De waapenen der officieren zullen zijn een sponton en decgen.
III.
De waapenen der overige manschappen zullen zijn een snaphaan met een bajonet en draagnem
voorzien, beneffens een patroon-tasch, en sabel.
IV.
Alle deeze waapenen zullen van het zelfde caliber en uit eene hand gemaakt moeten zijn, zullende
men de beste maatregulen neemen om dezelve zo goed en goedkoop doenehjk uit een der fabrieken te bekoomen
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ν
Het onderschcidingsteeken voor het gantsche corps, zal zijn een ligt geel strik met een zwart
roosje in het midden aan den hoed, en bovendien een ligt geele sjerp om het lijf voor de officie
ren
VI
Om de waapenen altijd egaal te houden, zal iemand, dit corps verlaatende, gehouden zijn, zijne
waapenen aan het zelve te laten, mits zijn daarvoor uitgeschooten geld terug ontvangende ten
waare 'er eenig gebrek aan was, wanneer dezelve naar redelijkheid zullen gewaardeerd worden
VII
Deeze wapenen zullen dienen om aan nieuw aankomende leeden te worden uitgedeeld, die den
zelven prijs, daarvoor bij het overneemen betaald, zullen gehouden zijn te restituccren
VIII
Niemand van de manschap zal zijnen sabel anders dan wanneer hij op de exercitie en onder de
wapens is mogen dragen, op verbeurte van 3 gulden elke reis
Van de EXFRCITIEN
I
Om door deeze inrichting niemand in het waarnecmen van zijn beroep, zo min mogelijk, hinder
lijk te zijn, zal men zig des maandags nadenmiddag in den waapenhandel oeffenen
II
Van den eersten maandag in maart tot den laatsten in juny, zal 'er alle week geexerceert worden,
en vervolgens de eerste maandag in elke maand
III
De exercitien zullen door de hoofd officieren en captcinen bepaalt worden en bij elke compagnie
op den zelvden voet geschieden
IV
Indien 'er zig onder het corps memandt bevind, die in staat is de exercitie aan anderen te leeren,
zal men daartoe geschikte persoonen, al waar het voor cemg douceur, uit de militairen zien te
gebruiken
Van de KRIJGSTUGT
Ofschoon het van menschen, die zig vrijwillig op deeze wijze ter bescherming van hun land en
vrijheid verbinden, niet anders te verwagten is, dan dat zij zig aan deeze wetten en aan de rcede
lijke bcveelen hunner eigene gekoorene officieren zonder eemgen dwang zullen onderwerden
[onderwerpen], zo is toch de order van zodaamg gewigt in alle krijgs-bedrijven, dat zonder dezel
ve een groote mcenigte niets, en met dezelve een gering getal gewaapenden zeer veel vermogen
Waarom dan ook ter bcwaarmg van de order de volgende articulcn zijn ingericht en vastgesteld
I
Die de beveelcn der officieren, of onder officieren niet gehoorzaamt verbeurt drie guldens tel
kens Een officier de orders van den chef niet opvolgende zeeven guldens telkens
II
Die zig tegens eenig officier of onder-officier daadelijk verzet verbeurt 25 guldens en zal in dit
corps zijn vaderland met langer mogen dienen
III
Beide deeze artikuls hebben alleen maar plaats, wanneer het corps onder de waapenen is, of daar
toe vegadert
IV
Die bij de exercitien absent is verbeurt zes stuivers, uit de stad zijnde en dien avond niet binnen
koomende drie stuivers, ziek zijnde niets
V
Die te laat komt of te vroeg heen gaat verbeurt drie stuivers
VI
De boeten art 4 en 5 gemeld worden verdubbelt wanneer een officier in dezelve vervalt
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VII.
Die niet behoorlijk gewaapend verschijnt, of wiens wapenen in geen goede order bevonden worden verbeurt drie stuivers
VIII
Wie dronken verschijnt verbeurt een daalder, en die zig geduurende de exercitie dronken drinkt
drie guldens
IX.
Het corps der officieren mag onder zig geene maaltijden of drinkgclaagen houden, op verbeurte
van hondert guldens
X
Desgelijks mag ook geene compagnie doen op de boete van vijftig guldens
XI.
Alle boeten zullen door den adjudant opgehaald en maandelijks aan den colloncl en major, of aan
den major en de capteinen verreekend worden
XII.
Het geld uit de boetens voortkoomende zal ten meesten nutte van dit corps besteed worden, dog
nimmer tot eenige maaltijden of drinkgelaagen.
XIII.
In gevallen 'er over het al of niet betaalen der boete, of ook omtrend andere zaaken dit corps
betreffende dispuit ontstaan, of indien iemand zig door een ander in deezen mocht belcedigt
agtcn, zal zulx door een krijgsraad onderzogt en beslist worden.
XIV.
Deeze krijgsraad zal bestaan uit de officieren, een sergeant, een corporaal en drie manschappen,
naar order van de rol, van die compagnie, waar onder de beschuldigde zig bevindt.
Aldus gedaan en gearresteerd binnen Deventer den 3 maart 1783. en met onze ondertcekening
bekragtigt.
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Bijlage 6
Concept-Regeringsreglement van de Stad Deventer,
io februari ijSj
PUBLICATIE
Burgemeesteren Schepenen en Raadcn doen te weten: dat wi), met gevolg van onze g e / w o r e n
gemeente, ter verder voldoening aan het verzoek door een groot aantal burgeren en Ingezetenen
dezer stad aan ons gedaan, na examinatie van de bezwaarcn ingevolge onze publicatie van den 27
september 1785. ingekomen, h e b b e n doen opstellen een c o n c e p t r e g l e m e n t op de regeringe van
de stad, en dat wij het zelve bi) onzen o r d i n a n s stads-drukker h e b b e n laten drukken, ten einde
het voor ieder, dien het aangaan mag, verkrijgbaar te maken, voorts dat wi) goedgevonden h e b ben, onze goede burgeren en ingezetenen uit te noodigen, gelijk wij doen bi) dezen, om h u n n e
aanmerkingen of bedenkingen daar op in te brengen voor den 15 april eerstkomende, en dat wel
aan handen van de daar toe b e n o e m d e en bij raad en gemeente erkende burgergccommittecrden,
of, indien iemand dit liever mogte verkiezen, regtstrecks aan de commissie uit het midden van
raad en g e m e e n t e , daar toe b e n o e m d ; alles m e t dat oogmerk, dat raad en g e m e e n t e mogen m
staat gesteld worden, om, na rijpe overweging van zodanige ingebragte aanmerkingen of bedenkingen, met voorkennissc en toestemminge des volks, op de geschikstc wijze een zodanig reglement op onze stedelijke regcermgswijzc vast te stellen en in te voeren, waar door de regten en
privilegiën van deze stad en derzelvcr goede burgeren en ingezetenen, o n d e r den Goddelijkcn
zegen, zouden kunnen bewaard blijven, en de vrijheid van onzen burgerstaat op een vasten grondslag zoude kunnen gevestigd worden, alles m e t dien verstande, voor eerst, dat dienstboden, bedeelden van de diakonij of hulsarmenstaat, en zulken die alhier geen vast verblijf hebben, van het
inbrengen van zulke aanmerkingen of bedenkingen zullen zijn uitgesloten; ten anderen, dat geenc
bedenkingen of aanmerkingen zullen kunnen worden aangenomen, dan die eigenhandig door de
inbrengers zullen zijn o n d e r t e c k e n d ; en ten d e r d e n , dat die genen, welken binnen den voorschrecven tijd geene aanmerkingen of bedenkingen h e b b e n ingebragt, zullen m o e t e n w o r d e n
gehouden, voor zig geene speciale bedenkingen te hebben, voorbehoudens egter aan dezclven het
regt, o m zig bij de finale vaststelling met de bedenkingen van anderen, die hun gegrond zullen
voorkomen, te voegen: inhaereerende dan nog eindelijk onze vorige publicatien tegen die genen,
welken door eenigerhande bedreigingen of molestatien hunne medeburgeren zouden willen overhalen of beletten, o m in dezen anders te handelen, of te spreken, dan zij zullen oordeelcn, volgens hunne eigen mecning en geweten, als burgeren dien de welvaart van stad en land ter harten
gaat, te moeten doen. En op dat hier van niemand onkundig blijvc, zal deze op de gewoone wij/e
worden gepubliceerd en geaffigccrd.
Ita publicatum Coss. [consules, 1 c. burgemecsteren] G G J
[doctoren]. Den 10 Febr. 1787.

van Suchtclcn, J W

Tichler D D r e n

Ter Ordonnantie des Raades
A.H. C R A M E R
Secret[aris]
1787.

SAD publicatie S&R io februari 1787, ook in druk uitgegeven Verdere bescheiden· SAD, Rep I, nrs
93 en 94, stukken over herziening van het stadsrecht, alsmede Rep II, nr 129, stukken van de gezworen gemeente over het contept-regeringsreglcment
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[ H O O F D S T U K I ] R E G T E N E N V E R P L I G T I N G E N DER BURGERIJ7
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Alle menschen zijn even vrij en onafhanglijk geboren en alle regering of gezag in den burgerstaat is oorspronghjk uit den wille des volks
Alle regering b e h o o r t te strekken ter bevordering van het algemeene welzijn van het volk 9
waar onder dezelve w o r d t gevestigd en niet ter bevordering van het bijzonder belang van
eenige bijzondere personen of van kollegien die slegts een gedeelte van dat volk uitmaken
De burgerij van deze stad heeft het regt o m zig zelve te regeren en stads inwendig bestier te
regelen zonder daar toe de m e d e w e r k i n g of goedkeuring van iemand buiten dezelve te behoeven
Gcvolglijk heeft de burgerij ook regt o m den regeringsvorm van de stad wanneer zij oordeelt
dat dezelve aan het groote oogmerk van regeringe niet beantwoordt ten allen tijde te veranderen of geheel a f t e schaffen en daar voor eenen anderen regeringsvorm in plaats te stellen
De stelling dat de regering onafhanglijk kan zijn van het volk en dat het volk geen regt heeft
o m zig tegen willekeurige magt en onderdrukking o o k des noods met geweld te verzetten is
ongerijmd en slaafsch en strijdig tegen de oude constitutie en het welvaren van deze Republiek , 0
In alle handelingen van de burgerij heeft de meerderheid het regt van te eischen dat hare
vaststellingen door de minderheid agtervolgd worden en het is oproer wanneer de minderheid geweld gebruikt o m die vaststellingen te verijdelen

Tcrwille van de toegankelijkheid van de tekst van dit concept zijn de Romeinse cijfers in de nummers
van de artikelen omgezet in Arabische, de tussenkopjes voorzien van aanduidingen van hoofdstukken
(in Romeinse cijfers) en paragrafen (in Arabische cijfers) en is een inhoudsopgave toegevoegd
Tweede gewijzigde editie, (zie artikel I 14) gepubliceerd 10 februari 1787 (eerste dnik Deventer , 1786)
Zie §§7 3 7 6 en met name § 7 3 nt 2
Zie over grondrechten §§ 3 4 en 4 4, vgl ook § § 3 2 5 inz Locke, 3 2 6 inz Blackstone en 3 2 10 inz
Paine
Vgl het vrijheidsbegrip van P n t e m § 3 2 8 en van Priestley in § 3 2 9, zie voor de volkssoevereiniteit
ibidem, alsmede § 3 2 4 inz Rousseau
Aan deze bepaling is de titel van dit werk ontleend Vgl voor de opvatting dat het geluk van het volk
het doel is van iedere maatschappijhervorming ook § 3 2 4 over Rousseau, resp § 3 2 6 over Blackstone
en § ç 2 1 over Van der Capcllen
Zie voor de opvatting, dat de regering haar legitimiteit ontleent aan een vertrouwensrelatie met het
volk § 3 2 ç, in? Locke, vgl ook hierna art I 10
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D e stadhouderlijke invloed in het regeringsbestel van deze stad, eerst door het regeringsreglement van den jare 1675 ingevoerd en naderhand in den jare 1748" w e d e r o m herboren, is
strijdig tegen de aloude regten en privilegiën van deze stad tegen de gronden waar op de
Unie van U t r e c h t is ingegaan en vooral tegen het welzijn van de stad en wordt derhalven bij
dezen vastgesteld, dat de tijdelijke beeren erfstadhouders g e e n e r h a n d e approbatie of im
probatie van stads regenten zullen hebben
Ieder mensch heeft het onvervreemdbaar regt o m over alle zaken zijn gevoelen te zeggen of
door geschrift aan anderen bekend te maken, ook is de vrijheid der drukpers een van de beste middelen o m de vrijheid te bewaren en nuttige inngtingen te bevorderen en derhalven
mag men de vrijheid van de drukpers nooit door eenige wet bepalen l2
De burgers hebben ten allen tijde regt o m over allerhande zaken, het zij dczelven het welzijn
van stad of land in 't gemeen of van hun zelven in 't bijzonder betreffen, zig bij hunne regen
ten te addresseren en herstel van misbruiken of ongelijk te verzoeken, doch zulk een verzoek behoort m e t bctaamlijkheid te geschieden en vreedzamehjk zo dat de regenten in der
zelver vrije raadpleegingen niet worden verhinderd ''
W a n t schoon de regenten niet anders kunnen aangemerkt worden dan als gemagtigdcn van
de burgerij en dcrhalven altoos voor hun gedrag verantwoordelijk, zijn brengt hun eed
nogthans en het welzijn van stad en staat mede, dat zij vrijelijk over zaken van regeringe hun
gevoelen zeggen, ook dan wanneer dat gevoelen tegen het algemeene gevoelen van de burgerij mögt aanlopen 'A
En derhalven m o e t de vrijheid van spreken of debatteren in de collégien van regering nooit
de grondslag zijn van eenige geregtelijke vervolging of beschuldiging
D o c h op dat de burgerij niet geregeerd worde door iemand wiens gevoelens te zeer tegen
hare algemeene gevoelens mogten aanlopen is het noodig dat geenc regenten voor h u n n e leven aangesteld worden op dat er gelegenheid zij regenten die in 't gemeen onaangenaam zijn
te verlaten,
Alzo de bescherming van den staat tegen uitheemsch geweld en de beveiliging van de vrij
heid tegen inwendige overheersching vorderen dat de burgerij gewapend en in staat zij de
wapenen te behandelen, en alzo ieder burger en ingezeten de vrugten van de bescherming en
beveiliging geniet, zal niemand daar toe wettig opgeroepen wordende zig aan het dragen van
wapenen of aan de oeffening van den wapenhandel mogen o n t t r e k k e n , uitgezonderd de genen die uit hoofde van Iigchaams gebreken daar toe buiten staat zijn of die uit hoofde van
hunne godsdienstige begrippen daar in zwarigheid maken of die uit hoofde van hunne jaren
of bedieningen daar van door de wetten zijn ontslagen I5
En zullen henvorders de roomschgezinden t o t de verkrijging van 't burgerregt toegelaten
worden '
N B BIJ concordaat van den 18 januanj ijSy is het volgende declaratotr aan de gilden afgegeven
'Raad en g e m e e n t e verklaren bij dezen, dat niet voornemens zijn o m de roomschen tot
de gilden of gildewerk toe te laten, zonder uitdruklijke toestemming van het gilde zelf '
Alzo de ridderschap in deze provincie de halfte van de regeringe in handen h e b b e n d e een
afzonderlijk collegie uitmaakt waar van allen uit den burgerstand worden uitgesloten, is het
billijk, dat de zelfde uitsluiting uit de stedelijke regeringe ten aanzien van de leden van de
ridderschap plaats h e b b c en zal derhalven henvorders niemand in den raad of gezworen ge
meente mogen gekoren worden die de personeele qualiteiten bezit waardoor hij in de voorschreven ridderschap zoude kunnen worden geadmitteerd
En nadien het aan den anderen kant ook billijk is dat ieder in zijne reeds wettig verkregen
regten worde gemainteneerd, zal deze uitsluiting zig niet uitstrekken t o t die riddermatige
Dit moet 1747 zijn In 1748 werd de verlenging van het reglement gepubliceerd
De drukpersvrijheid komt uitvoeriger ter sprake in § f 2 1 in relatie tot Van der Capellen
7ie over de petitievrijheid § 5 2 1 bij de bespreking van Van der Capellen
Vgl hiervoor art I 5
Burgerbewapening komt uitvoeriger aan de orde in § 3 2 7 in relatie tot Fletcher
Vgl art II 34 waaruit blijkt, dat het passief kiesrecht van schepenen en raad echter was beperkt tor
gereformeerden
Uit onder meer deze toevoeging blijkt, dat het hier gaat om de tweede editie van het concept, die
overigens slechts op onderdelen van de eerste verschilt
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personen welken voor de invoering van dit reglement het burgerregt reeds het zij door koop
het zij door geboorte hebben verkregen, maar zullen dezelven zo wel als hunne nakomelingen zo lang zij zig in den burgerstand houden kiesbaar zijn en blijven
Doch zo dra zulk een nddermatig persoon zig in de ridderschap van deze provincie begeeft
en dus den burgerstand verlaat, zal hij voor zig en ook voor alle zijne descendenten die na
zijne admissie in de ridderschap uit hem zullen geboren worden het regt van kiesbaarheid
verliezen, voorbehoudens egter alle de overige regten aan het burgerschap verknogt, zo
nogthans dat niemand zal mogen gekoren worden m de gezworen gemeente die een vader of
broeder heeft welke in de ridderschap is verschreven

[HOOFDSTUK II ] VAN Dl· KEUR VAN SCIIEPENFN EN RAAD
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Stads magistraat zal bestaan uit twaalf schepenen en vier raden, welken jaarlijks zullen ingekoren of verlaten worden met de meeste stemmen van de leden van de gezworen gemeente
hoofd voor hoofd
Alleen de leden van de gezworen gemeente zullen tot schepen of raad verkoren mogen wor
den met de volgende uitzonderingen
Dat niemand zal gekoren worden dan die zes volle jaren burger geweest is en geduurendc
dien tijd zijne voorname huishouding of woonplaats binnen de stad gehad heeft
Noch ook iemand ten zij hij of zijne huisvrouw binnen de stad of provincie geërfd of ook
anderzins redelijk gegoed is of uit hoofde van de bezittingen zijner ouders of schoonouders
gegronde verwagting heeft van alzo geërfd of ook anders redelijk gegoed te zullen worden
Tot schepen of raad zal geen andere beeren gezworen raad of hofbcdiende van cenig bui
lands' vorst of van den tijdelijken hecre erfstadhouder of vrouwe gouvernante of derzclver
familie gekoren worden en indien iemand, gekoren zijnde, dit verzweeg zal hij dadelijk van
den stoel des raads verstoken zijn en staan tot klaringe van schepenen en raad
Vader en zoon of ook twee broeders van geheelen of halven bedde zullen niet te gelijk in
den raad wezen
Iemand die een schoonvader of schoonzoon, stiefvader of stiefzoon in den raad heeft zitten
zal niet voor de eerste maal in den raad gekoren worden, doch wanneer de maagschap ont
staat terwijl zij werkelijk in den raad zitten zullen zij mogen worden gecontinnccrd l9
Niemand zal gekoren zijnde gedwongen worden den stoel des raads te aanvaarden, maar zig
daar van mogen ontslaan mits betalende eene boete van veertig beeren ponden ten behoeve
van de stad en blijvende steeds ten volgenden jare wederom onderworpen aan de keur
Van weke boete egter verschoond zijn zullen die genen welken deze boete eenmaal hebben
betaald of eens eenen raadsstoel bekleed hebbende en daarop verlaten zijnde naderhand wc
derom ingekoren worden
Ingevalle iemand gekoren zijnde zig ontslaat zal aanstonds tot cene nieuwe keuze moeten
getreden worden
Een bediende van de ridderschap, een landschnjver of fiscaal van eenen der drosten en allen
die aan de provincie uit hoofde van administratie van penningen comptabel zijn zullen den
raadsstoel niet mogen bezitten
Niemand zal schepen of raad mogen zijn en tevens cenig ander stads of provinciaal ampt of
ook zodanig lands ampt hetwelke binnen deze stad moet bediend worden bekleden, die genen alleen uitgezonderd welken ten tijde van de invoering van dit reglement zulk een ampt
mogten bezitten
Edoch zullen zodanige amptenaren daar toe kiesbaar zijnde zig, wanneer zij gekoren worden, zonder eenigc boete van de aanvaarding mogen ontslaan,
Gelijk ook een schepen of raad een zodanig ampt bekomende de vrijheid zal hebben om
zonder boete zijnen raadsstoel te verlaten
Een klein burger hier na voor de eerste maal tot schepenen of raad gekoren zijnde zal gehouden zijn, voor Petri daar aan volgende het groote burgerregt te kopen en dit verzuimenHier zal 'buitenlands' znn bedoeld
1 lier zal gecontinueerd zijn bedoeld
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de het volgende jaar niet keurbaar zijn, noch ook vervolgens voor dat hij hetzelve regt heeft
gekogt
D e twaalf schepenen zullen de gezworen g e m e e n t e voor het doen van de keur volgens vorige
gewoonte in eed eed 2 0 nemen, 70 egter dat geene uitbooning meer zal plaats h e b b e n maar
de volle gemeente de keur moeten doen
D e gemeentslieden 2 ' zullen den volgenden kcureed doen Dat ik tot stads behoef naar mijne
beste wetenschap zal kiezen zodanige personen die belijdenis doen van de G e r e f o r m e e r d e
Christelijke Religie 22 zo als dezelve in deze landen publiek geleerd wordt, die ter g o e d e r
naam en faam staan, die ik oordeele daar t o e bekwaam te zijn en die volgens dezer stads
w e t t e n keurbaar zijn, als mede dat ik in 't gehecle keurwerk alleen zal agt geven op de be
vordering van stads belang Z o waarlijk helpe mij G o d
N a het afleggen van den eed zal aan ieder g e m e e n t s m a n door eenen secretaris worden overgegeven een papier, h o u d e n d e de n a m e n van de zestien raadspersoonen volgens dcrzclver
rang, als mede aan ieder straat behalven de keur van den voorleden jare, zo als van ouds ge
bruikelijk, een blad afgedeeld in vier kolommen boven welken zal geschreven staan als volgt
Raadspersonen Continueren Verlaten
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Verwant

Zo dra de gezworen gemeente in den eed g e n o m e n is zullen de schepenen aftreden, agtcrla
tende twee van h u n n e secretarissen, welken de g e m e e n t e bij het doen van de keur zullen
adsisteren 2J
D e z e secretarissen zullen zig aanstonds m o e t e n zetten aan eene schrijftafel geplaatst tusschen den schoorsteen en den ring 24 en zig m e t van daar mogen begeven o m m e t iemand
van de gemeentslieden te spreken
Gelijk de gemeentslieden zig ook ieder bij zijne eigen straat zullen moeten houden
Voorts zal in ieder straat de keur op de volgende wijze geschieden
Eerstelijk zal ieder s t r a t e b r o e d e r op het aan h e m overhandigde papier bij den naam van
ieder raadspersoon schrijven het w o o r d c o n t i n u e r e n of het woord verlaten 2 ' uitgezonderd
bij de namen van die genen welken met h e m t o t in den vierden graad het ZIJ in bloede het zij
in zwagerschap mogten vermaagschapt zijn waar bij hij zal m o e t e n schrijven het woord verwant alzo hij over het continueren of verlaten van dezelven niet zal mogen stemmen
V o o r t s zal een der straatebroedcren daar toe verzogt zijnde, op het in vier k o l o m m e n afgedeelde papier ([in] A r t II 35 gemeld) bij den naam van ieder raadspersoon aanteekenen hoe
velen van de stratebroederen voor c o n t i n u e r e n of voor verlaten gestemd hebben en hoe vele
verwanten zig onder dezelven bevinden
W a n n e e r deze keur in cene straat is afgelopen zal eindelijk ten vierden een der stratebroederen hier van aan de stratebroederen van de Polstraat met luider stemme, op eenen afstand blijvende, kennis geven
Deze kennisgeving door alle de straten geschied zijnde, zullen de zendeboden van de Polstraat naar den ring gaan en dezen daar g e k o m e n zijnde zullen alle de overige straten insge
lijks hare z e n d e b o d e n derwaards zenden, ten einde de s t e m m e n voor het c o n t i n u e r e n of
verlaten der zittende raadspersonen op te nemen

Hier is het woord 'eed' eenmaal teveel gebruikt
De tekst spreekt dus (althans in een aantal artikelen) van 'gemeentslieden', met een t Dit is niet overeenkomstig het stadsrecht en het spraakgebruik
7ie art I 14 katholieken kregen wel het burgerrecht, doch waren niet verkiesbaar tot schepen of raad
Hierna volgen de zeer gedetailleerde voorschriften over de verkiezing, die in belangrijke mate de toen
bestaande procedures volgden
Onderdeel van de uitgewerkte voorschriften vormde de aanwijzing van de verschillende ruimten waar
de verkiezing plaats zou vinden, 'de ring' was gemarkeerd op de vloer van het Wanthuis en vormde het
ontmoetingspunt voor de zendeboden uit de atht straten die de communicatie tussen de vertegen
woordigers van die straten onderhielden
Verlaten aftreden
Uit deze en volgende artikelen blijkt, dat de samensteller(s) van het concept de ereplaats van de Polstraat onder de acht wijken gehandhaafd wil(den) laten Vgl art II 47 voor een verwijzing naar de
rangorde van de straten

569

44

D e zendeboden aan den ring g e k o m e n zijnde zal de oudste zendebodc van de Polstraat m e t
luider s t e m m e n o e m e n den naam van den oudsten straatschepen van de Polstraat, waar op
de secretarissen zullen voor zig leggen een papier aan het hoofd houdende den voorschreven
naam en daar onder in vier k o l o m m e n de volgende woorden
Straten Continueren Verlaten
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Verwanten

Voorts zal de oudste zendebode van de Polstraat oplezen wie in zijne straat voor het continueren of voor het verlaten van den o p g e n o e m d e n straatschepen hebben gestemd, als mede
hoe vele verwanten van dezen tegenwoordig zijn geweest, het getal van ieder klasse daar bij
voegende, welk getal aanstonds na dat h e t door eenen der secretarissen zal zijn opgeschreven door den anderen overluid zal worden herhaald
H i e r op zullen de zendeboden van de overige straten ieder op zijne beurt de s t e m m e n van
de leden hunner straten over den zelfden straatschepen op de zelfde wijze uitbrengen
Dit afgelopen zijnde zal het zelfde plaats hebben ten aanzien van den jongsten straatsche
pen van de Polstraat, voorts ten aanzien van de twee straatschepenen van de W a t e r s t r a a t en
zo verder van de andere straten naar haren rang
H e t verklaren der s t e m m e n dus v e r n g t zijnde zullen de secretarissen daar op ecne lijst for
meren van alle de straatschepenen naar derzelver orde, m e t bijvoeging bij ieder naam hoc
veel s t e m m e n voor deszelfs continuatie of verlating geweest zijn, als mede hoe vele verwan
ten zijn tegenwoordig geweest
Indien de s t e m m e n ten aanzien van eenen raadspersoon steken 2 7 zal dezelve gecontinueerd
blijven
En zal onder deze lijst het volgende worden geschreven Ingevolge deze keur is een getal van
raadspersonen gecontinueerd en zal derhalvcn de gezworen g e m e e n t e verpligt zijn een getal van
nieuwe raadspersonen te kiezen
D e z e lijst door eenen der secretarissen aan de zendeboden voorgelezen zijnde, zullen dezelven ieder in h u n n e straten daar van kennis geven, ten einde de gezworen g e m e e n t e zig gereed houde om t o t de keur van nieuwe raadspersonen over te gaan
Een raadspersoon op voorschreven wijze verlaten zijnde zal daar door niet gekrenkt worden
in zijnen goeden naam of faam en dien ten gevolge in den volgenden jare wederom kiesbaar
zijn en gekoren wordende op zijnen rang wederom invallen
Verlaten raadspersonen zullen in de straten, waaruit zij in den raad verkoren waren, op h u n
nen rang wederom invallen, zonder egter die genen welken reeds voor die wederinvalling het
zij in de agtenkamcr het zij in de zesticnenkamer mogtcn gecommitteerd zijn daar door te
pracjudicieren
V o o r t s zullen de secretarissen zo vele lotbriefjes gereed maken als 'er zig gemeentslieden
tegenwoordig bevinden en op ieder van dezclven een n o m m e r plaatzcn van een af tot zo veel
als 'er gemeentslieden zijn en dan deze lotbriefjes v e r d e d e n in vier zo na mogelijk gelijke
klassen, schrijvende op ieder lotbriefjc tevens het getal van de klasse, zo dat bij voorbeeld de
gezworen g e m e e n t e voltallig zijnde de twaalf eerste n o m m e r s tot de eerste klasse, n o m m e r
13 tot 24 tot de tweede klasse enz zouden b e h o o r e n en zo dat ingevalle de klassen niet ge
lijktallig kunnen zijn de eersten een lid meer zullen bevatten
Alle deze lotbriefjes in cene bos g e w o r p e n zijnde, zullen de secretarissen bij de straten
rondgaan en aan ieder lid van de gezworen g e m e e n t e een lotbnefje laten trekken en daarna
zig wederom aan hunne schrijftafel begeven
D e gemeentslieden van de eerste klasse zullen zig na 't aflopen van de trekking allen begeven naar de bank van de Polstraat, die van de tweede klasse naar de bank van de Norenbergstraat, die van de derde klasse naar de bank van de Bisschopstraat en die van de vierde klasse
naar de bank van de Bergstraat

In hedendaags Nederlands staken
7ie over de Achtenkamer en de 'kamer van sestiencn' onder de Republiek § 2 3 3
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Ieder klasse van gemeenslicden zal bij meerderheid van stemmen eenen persoon noemen
om op de nominatie ter vervulling van eene der openstaande raadsplaatzen gesteld te worden
En zal de stemming geschieden in dier voege dat ieder volgens de orde van den nommer
dien hij getrokken heeft zijnen naam benevens dien van den persoon welken hij op de no
minatie begeert gebragt te hebben op een daar toe geschikt papier zal schrijven volgens de
orde der nommers die ieder zal getrokken hebben
De naam van den benoemden vervolgens op een papier geschreven 't welk door de twee
voorstemmende leden na de stemmen geteld te hebben onderteekend zal zijn zal door de
twee laatststemmcnde leden ter tafel van de secretarissen gebragt worden
De secretarissen de papieren van alle de klassen ontvangen hebbende, zullen daar uit eene
nominatie ter vervulling van eene der openstaande raadsplaatzen formeren en dezelve met
luider stemme aan de gezworen gemeente voorlezen
Indien een meerder getal van klassen den zelfden persoon benoemde en dus de nominatie
van minder dan van vier personen wierde zal uit dat minder getal de keur moeten geschie
den
En in gevalle de vier klassen allen op den zelfden persoon stemmen zal 'er geene nominatie
plaats hebben, maar zullen de secretarissen den benoemden persoon aanstonds als verkoren
raad uitroepen
De nominatie volgens Art II 60 voorgelezen zijnde zullen alle de gemccntsledcn die aan
cenen der daarop staande personen, het zij m den bloede het zij door aantrouwen tot in den
vierden graad verwant zijn, benevens de benoemden zelvcn aanstonds afgaan en zig naar
cene andere kamer van het raadhuis begeven ten einde daar te blijven tot dat zij wederom
verzogt zullen worden boven te komen
Wanneer een der benoemden in de opklimmende of nederdalendc lijn of ook zijdelings in
den tweeden graad aan eenen der twee secretarissen mögt verwant zijn, zal dezelve secreta
ris, indien een ander min verwant te vinden is, opstaan en zijne plaats door denzelven laten
vervullen
De overige gemeentsheden, die hunne banken niet zullen mogen verlaten voor dat de voor
gemeldcn zullen zijn afgegaan, zullen zig daar op allen begeven naar den kant van het
Wanthuis die aan den Kerkhof19 uitkomt en zig daar plaatzen in twee rijen tegen over mal
kander, blijvende die van ieder klasse bij elkander en staande ieder volgens de orde van zijn
getrokken nommer
De secretarissen zullen hierop hunne schrijftafel verlaten waar op de nominatie ter bezigtiging van de hier na te melden kiezers zal blijven liggen, begevende zig de jongste secretaris
naar de deur aan de trap en de oudste naar de leden van de gezworen gemeente
De oudste der twee secretarissen, hebbende in een bos agt gouden en daar bij zo vele züve
ren booncn dat het getal te zamen met dat der gemeentsheden gelijk staat, zal aan ieder ge
meentsman, beginnende bij de laagste nommer eene boon laten trekken, welke de trekker
aanstonds openlijk zal vertoonen
Zo dra een gouden boon getrokken is, zal de trekker hier door kiezer geworden zijnde zig
naar de schrijftafel der secretarissen begeven, aldaar op een papier den naam schrijven van
den persoon dien hij uit de genomineerden tot raadspersoon verkiest, dat papier met zijnen
eigen naam onderteekenen, voorts hetzelve toevouwen en te gelijk met de gouden boon
overgeven aan den jongsten der secretarissen bij de deur en daarop aftreden en zig naar 't
vertrek der verwanten begeven om daar te blijven tot dat hij wederom verzogt wordt boven
te komen
Zo dra de eerste kiezer afgetreden is en niet eerder, zal de oudste der secretarissen voort
gaan met het laten trekken van den boonen en wanneer de tweede gouden boon getrokken
wordt zal het zelfde wederom plaats hebben als op het trekken van de eerste en zo vervol
gens tot de zevende toe

Het gaat hier om de korte kant van het Wanthuis, richting Grote Kerkhof hoek Polstraat
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De stemmen der kiezers kunnen volgens de voorschreven inngting op twee manieren ste
ken 30 of wanneer twee personen ieder door drie stemmen of wanneer drie personen ieder
door twee stemmen worden verkoren
In beide gevallen zal wederom getrokken worden tot dat de agtste gouden boon uitkomt en
zal de trekker van deze gehouden zijn, op eencn van de drie of de twee persoonen, tusschen
welken de stemmen gestoken'1 hebben, zijne stem uit te brengen, zullende die gene bij wien
hij met zijne stem valt gekoren zijn
Wanneer de laatste gouden boon getrokken is, zal de secretaris de nog overige boonen
evenwel tot de laatste toe door de nog overige gemeentslicden laten uittrekken
Dit verngt zijnde, zal de secretaris de gemeentsheden andermaal rondgaan om de boonen
wederom in te zamelen en zig daar op, zo wel als de jongste secretaris, begeven naar de
schrijftafel om te zamen de briefjes van de kiezers te openen met luider stemme te lezen en
voorts te verklaren wie met de meeste stemmen tot raadspersoon is gekoren
Indien 'er meer dan eene openstaande raadsplaats is, zullen hierop alle de gemeentsheden
wederom door eenen roedendrager worden boven verzogt en zal alsdan de keur van den
tweeden op de zelfde wijze als van den eersten geschieden, en zo vervolgens tot dat alle de
raadsplaatzen zullen vervuld zijn, met dien verstande dat de reeds gekoren niet weder boven
zal komen maar de rang in den raad hebben boven de genen die naderhand zullen gekoren
worden
Zo dra alle de raadsplaatzen vervuld zijn, zullen alle de afgetreden gemeentsheden worden
verzogt wederom boven te komen, waar na de gedane keur door eenen der secretarissen
overluid zal worden opgelezen
Indien 'er meer dan een persoon nieuws gekoren is, zal vervolgens ieder straat twee zendeboden afvaardigen naar den ring, waar een der secretarissen aan de oudste zendeboden van
die straten, waar in openstaande straatschepens plaatzen zijn, het lot zal laten trekken tusschen de nieuws gekorenen, zo dat ieder van dezen tot die straat zal behooren door welker
zendebode hij uitgetrokken zal zijn
Alle de nieuwsgckoren magistraatspersonen zullen voor dat jaar raden zijn, ten zij dat 'er
meer dan vier nieuws gekoren zijn mogten, in welk geval de vier laatste nieuws gekorenen
raden zijn zullen en de overigen schepenen
In 't vervolg zullen niet meer de agt jongste straatschepenen om het andere jaar, maar de
vier jongste leden van de magistraat altijd raden zijn
Na het loten tusschen de straten volgens Art II 76 zullen de zendeboden aan den ring vol
gens de twee laatstvoorgaande artikels uitmaken, wie der gekorenen voor dc/en jare als
schepenen of raden zullen moeten fungeren
De zendeboden hier op aan hunne straten verslag gedaan hebbende en de secretarissen afge
treden zijnde om den raad van de komst der zendeboden te verwittigen, zullen de straten
wederom hare zendeboden afvaardigen, ten einde aan den ring vergaderd zijnde, de keur te
zamen naar ouder gewoonte in de raadkamer te brengen waar van de deur tot dat einde zal
openstaan
Die genen van de zittende schepenen en raden welken door de gezworen gemeente mogten
verlaten zijn, zullen zo dra de zendeboden buiten getreden zijn, zig mede uit den raad bcge
ven
De gecontinueerde schepenen en raden zullen het regt hebben, als van ouds te beoordelen
of de gekoren personen naar dit reglement kiesbaar zijn
Indien het gebeurde dat iemand gekoren ware die met kiesbaar was, zal aanstonds tot eene
nieuwe keur, met de zelfde plegtighcden als boven gemeld, worden getreden
De keur door schepenen en raden geapprobeerd zijnde, zal naar ouder gewoonte de oudste
der beeren in der tijd de zendebonden daar van kennis geven en dezelven tevens verzoeken
bij de hand te willen zijn om schepenen en raden in den eed te zien nemen

7ie noot bij artikel II 49
Ibidem
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7x> dra de zendcboden vertrokken zi]n om aan hunne zenders van de approbatie van de keur
kennis te geven, zullen de nieuwsgekorenen worden verbood' 2 en binnen g e k o m e n zijnde
den gewonen eed van zuiveringc afleggen, waar na de schepenen loten zullen over het presidie"
D e oudste der schepenen zal in 't vervolg presideren met den zevenden in rang, de tweede
met den agtsten en zo voorts alle de overigen op dezelfde wijze
Al het voorschrevenc geschied zijnde, zal het beëdigen van schepenen en raden met de van
ouds gewoonlijke plegtigheden worden verrigt
Indien geduurende de keur geschil mogte ontstaan tusschen de tegenwoordig zijnde leden
van de gezworen g e m e e n t e over het verstand' 4 van eenigc van deze artikelen, zal de oudste
der secretarissen daar over de stemmen o p n e m e n en indien dczelven mogten steken met de
stem van den oudsten g e m e e n t s m a n het geschil beslissen, zullende egtcr deze beslissing in
allen gevalle niet verder van kragt zijn dan voor den tegenwoordigen kcurdag
Alle de papieren tot de keur betrekking h e b b e n d e zullen t o t op den volgenden Petri dag
bewaard en dan aan den p r e s i d e n t " van de gezworen gemeente overhandigd worden o m dczelven openbaar op het W a n d h u i s te verbranden en zullen alle stemgcregtigdc burgers tus
sehen Petridag en den dag van de gemeentekeur deze papieren des morgens van tien tot een
uuren ter secretarij mogen examineren
Eed der twaalf schepenen en vier rader op P e t n - d a g
Dat gij erkent de burgerij van deze stad het regt te hebben o m zonder medewerking of
goedkeuring van iemand stads bestier te regelen en voor neemt dezelve in dat regt naar
uw vermogen te handhaven, dat gij voorts van dezen tot den volgenden P e t n - d a g zult
hoeden en in agt nemen der stads regt, der stads goed en der stads cere en dat gij dat niet
laten zult door haat noch door nijd, noch d o o r vriendschap of maagschap, noch d o o r
angst, noch o m belooning en n g t e n den rijken gelijk den armen, den hulpcloozen als den
genen die hulpe heeft
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D e gezworen g e m e e n t e zal als van ouds bestaan uit agt en veertig personen en verdeeld
worden in agt straten, zo dat in ieder straat zes gemeentslicden zullen zijn
Alle de gemeentslicden na de invoering van dit reglement gekoren wordende zullen gehou
den worden als maar voor een jaar aangesteld en gevolglijk jaarlijks door de burgerij kunnen
worden verlaten
Alle burgers dezer stad boven de vijfentwintig jaren oud, mits volle drie jaren het burgerregt
bezeten hebbende, zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid zullen regt h e b b e n om
in de continuatie en verkiczinge van de gezworen g e m e e n t e te stemmen, uitgezonderd de
leden van de gezworen g e m e e n t e zelvcn, beschreven edelen benevens derzelver griffier,
schepenen en raden benevens derzelver secretarissen, alle de bedienden van 't stadhuis en
van de justitie, het ZIJ dat dczelven altoos, het zij alleen bij zekere gelegenheden moeten
dienen, bedeelden uit de armenkassen en allen die binnen drie jaren daar uit bedeeld zijn
geweest, benevens derzelver kinderen, allen die de kost in eenig gasthuis genieten, het zij
dat zij de kost gekogt h e b b e n of dat hun die gegeven is, liverei-bedienden en alle andere be
dienden welken bij hunne beeren of vrouwen huisvesten en eindelijk allen die wegens eerroovendc feiten gecondemneerd of gengtclijk beschuldigd zijn
T e r gezworen g e m e e n t e zal niemand gekoren worden dan die ook het regt heeft o m in de
continuatie en vcrkiezinge van de gemeentslicden te s t e m m e n
N o c h ook iemand dan die belijdenis doet van de Gereformeerde Christelijke Religie zo als
dezelve in deze landen publiek geleerd wordt

V e r b o o d d o o r een b o d e w o r d e n o p g e r o e p e n
H e t presidie h e t presidium, h e t v o o r z i t t e r s c h a p van d e magistraat ofwel h e t b u r g e m e e s t e r s c h a p
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Het verstand de interpretatie
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Z o n d e r n a d e r e a a n k o n d i g i n g w o r d t hier een f u n c t i o n a r i s g e ï n t r o d u c e e r d die in h e t b e s t a a n d e stads
r e c h t niet figureerde, h o e w e l d e facto d e ' s e n i o r van d e P o l s t r a a t ' wel als z o d a n i g o p t r a d , m e t n a m e
d o o r de invulling die m r A d a m P e r s o o n aan deze functie gaf 7 i e § 6 4
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N o c h ook iemand ten zi) hi) uit een wettig huwelijk is voortgesproten of op eene wettige
wijze gelegitimeerd en ten zij hij drie volle jaren burger geweest is
Een griffier en alle b e d i e n d e n van Ridderschap en Steden en derzelver o r d i n a n s gedeputeerden, benevens allen die eenige militaire charges bekleden, waar o n d e r egter de posten
van auditeur militair en c o m m i s van 's lands magazijnen niet worden begrepen, zullen met
tevens in de gezworen g e m e e n t e mogen zitten
Vader en zoon of schoonzoon, stiefvader en stiefzoon, broeders of zwagers zullen niet in de
zelfde strate gekoren w o r d e n d o c h blijven mogen indien naderhand zodanige verwantschap
tusschen hen mögt voorvallen
O p den zcsentwintigsten 3 dag van februari) zal de keur van de gezworen g e m e e n t e geschieden ten zij dat die dag op eenen zondag, feestdag of marktdag viel, in welk geval de eerstvolgende dag die geen zondag, feestdag of marktdag is daar toe g e n o m e n zal worden
D e heeren overkerkmecsteren 3 zullen bezorgen dat de G r o o t e K e r k o p dien dag in twee
deelen' zij afgescheiden zo dat 'er alleen eene kleine opening blijve o m van het eene naar
het andere gedeelte te kunnen doorgaan
Alle stemgeregtigde burgers zullen op dien dag o p het luiden van de gewone kerk-klok, dat
o m half negen een aanvang n e m e n zal, zig m o e t e n begeven in de voorschreven kerk, welker
d e u r e n m e t den laatsten slag van negen u u r e n zullen w o r d e n gesloten, zo dat d a a m a
niemand meer zal toegelaten worden
b e n stemgeregtigde die o p den voorschreven dag in de kerk niet verschijnt zal daar voor ten
behoeve van de armenkasse verbeuren vijf heeren p o n d e n voor de eerste maal, tien heeren
ponden voor de tweede maal, twintig heeren p o n d e n voor de derde maal en in 't vierde jaar
w e d e r o m met verschijnende zal hij voor de volgende vier jaren van zijn stemregt beroofd
zijn, zo egter dat het volgende voor wettige oorzaken van uitblijven gehouden zal worden
Ziekte mits de uitblijvende dezelve m e t behoorlijk getuigenis ten genoegen van schepenen
en raad bewijze
Een ouderdom van volle vijfenzestig jaren
Een lijk binnen 's huis of een lijk den uitblijver in den derden graad van maagschap of zwagerschap bestaande
Verblijf buiten de stad uit hoofde van iemands bedieninge
En eindelijk verblijf b u i t e n de stad mits de uitblijver teu 5 9 genoegen van schepenen en raad
bewijze dat hij twee nagten voor en twee nagten na dezen dag buiten de stad zijn verblijf ge
had heeft
T e n einde alle de stcmgeregtigden behoorlijk mogen bekend zijn zullen schepenen en raad
een lijst daar van formeren en ten dien einde bij publicatie zodanige oproepinge mogen doen
als ter beste uitvoering daar van zullen oordeelen te behooren
En zal deze lijst jaarlijks in de maand januari) moeten worden nagezien en gesuppleerd
N a gedane g e m e e n t e - k e u r zullen de heeren in der tijd 4 " de absenten o p t c e k e n e n , dezelven
doen citeren o m de redenen van hun uitblijven op te geven en daar van m den raad verslag
brengen, waar na de bekcuringe door schepenen en raad zal worden gedaan
Agt raadspersonen gcadsisteerd m e t twee secretarissen zullen zig, gevolgd door vier boden,
mede naar die kerk begeven e, daar g e k o m e n zijnd, de vergaderde burgers door eenen secretaris doen zamenroepen in die afdeeling van de kerk welke aan de torenzijde is
H i e r o p zal een secretaris u i t r o e p e n , dat alle de stcmgeregtigden, welken mogten goedvinden dat iemand uit de gezworen g e m e e n t e wierde verlaten, zig zullen m o e t e n begeven naar
de andere afdeeling of choorzijde van de kerk

Per traditie was dit steeds de 22ste dag ('Petri') geweest Voor de verandering van de datum is geen
verklaring bekend
De twee overkerkmecsters waren uit de magistraat afkomstig 71e § 2 3 4
De afscheiding liep dwars door het kerkgebouw, zodat een gedeelte aan de torenzijde en een aan de
koorzijde ontstond zie art III i n , resp ΙΙΓ112
Dit zal 'ten' moeten ziin
De '1 leeren m der tijd de burgemeestcren Zie § 2 3 4
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Dit verrigt zijnde, zal door de raadspersonen en secretarissen, die zig hier toe in twee klas
sen zullen v e r d e d e n , wederzijds opgenomen worden het getaJ der burgers die overgegaan of
aan de torenzijde van de kerk gebleven zijn
Indien de meerderheid gebleven is zal aanstonds door cenen secretaris worden uitgeroepen,
dat alle de gemeentsheden van den vorigen jare zijn gecontinueerd, waar op dan zal getreden
worden tot de voorbercidzelen van de keur van nieuwe gemeentsheden in de door overlijden
of afstand vacant geworden plaatzen
Indien de meerderheid na de choorzijde is overgegaan, zullen de raadspersonen en secreta
rissen zig mede derwaards begeven, latende twee b o d e n aan de opening van de afscheiding
o m toe te zien, dat niemand der stemgeregtigden van de eene of van de andere zijde weder
o m doorga en o m ieder die dit dede aanstonds aan de leden van de magistraat aan te geven,
Zullende ieder die deze opening als voorschreven w e d e r o m doorgaat daar door verbeuren
tien beeren ponden ten behoeve van de armenkasse, voor dat jaar zijne s t e m m e verhezen en
de kerk aanstonds moeten verlaten
De raadspersonen en secretarissen, zig op h e t c h o o r bij eene tot dat einde geplaatste tafel
begeven hebbende, terwijl ieder van de twee overige b o d e n zig aan eene van de choordeu
ren 4 ' stelt, zullen alle de daar zijnde stemgeregtigden zig begeven naar de zijde van het choor
bij des kosters huis
D e raadspersonen zullen twee bejaarde lieden uit de stemgeregtigden die voor geen verlaten
geweest zijn kiezen en naar het choor mede n e m e n o m aanschouwere van h e t daar verrigt
wordende te zijn
H i e r o p zal een secretaris in de c h o o r d e u r van die zelfde zijde staande overluid oplezen de
namen der stratebroederen van de Polstraat en aan de stemgeregtigden te kennen geven, dat
allen die cenen of meerder van deze s t r a t e b r o e d e r e n begeert verlaten te h e b b e n , zig zal
m o e t e n begeven op het choor o m hetzelve aldaar te laten opteekenen
D e burgers die eenen stratcbroeder van de Polstraat of meerder van dezelven begeeren verlaten te hebben, zullen hierop een voor een de v o o r n o e m d e deur van het choor ingaan, al
daar aan den secretaris opgeven wie hij verlaten begeert te hebben, hetwelkc door den se
Cretans zo wel als de naam van den s t e m m e n d e n zal opgeteekend worden en daarop door de
andere choordeur wederom uitgaan
Dit afgelopen zijnde, zullen de raadspersonen en secretarissen de s t e m m e n tellen en nagaan,
of de meerderheid van de geheele vegaderde burgerij tot het verlaten van een lid van de ge
zworen g e m e e n t e gestemd heeft, zullende wancner 4 2 de s t e m m e n steken de g e m e e n t s m a n
die het aangaat voor gecontinueerd gehouden worden
H i e r op zal een secretaris den uitslag van die telling aan de daar zijnde stemgeregtigden
bekend maken en terstond daar na oplezen de n a m e n der stratebroederen van de W a t e r
straat, o m t r e n t welken op de zelfde wijze zal worden gehandeld, gelijk vervolgens ook o m
trent de stratebroederen van alle de straten van ieder naar haren rang
Dit afgelopen zijnde zullen alle de burgers die in de kerk vergaderd zijn te zamen geroepen
en aan dezelven bekend gemaakt worden, hoe veel openstaande plaatzen, het zij door bc
vordering, het zij door afsterven, het zij door vnjwilligen afstand, het zij door verlaten in de
gezworen gemeente gevonden worden
De als voorschreven verlaten g e m e e n t s h e d e n zullen daar door in h u n n e n goeden naam en
faam niet gekrenkt worden en dien ten gevolge in het volgende jaar wederom kiesbaar zijn
De lijsten van deze stemmingen zullen ter secretarij bewaard worden, op dat ten allen tijde
kunne blijken hoe de stemming is geschied, uitgezonderd egter in het geval wanneer minder
dan vijf en twintig burgers voor het verlaten van eenen gemeentsman mogten gestemd h e b
ben, zullende dan de lijst waar in die stemming vervat is aanstonds worden vernietigd
H e t werk van h e t continueren of verlaten van de g e m e e n t s h e d e n dus afgelopen zijnde, zal
m e n aanstonds t r e d e n t o t de vervulling van de o p e n s t a a n d e plaatzen in de gezworen ge
meente, waaromtrent het volgende in agt genomen zal worden

Het koor was van het schip van de kerk afgesloten met een muur waarin twee (leuren waren geplaatst
Hier zal 'wanneer zijn bedoeld
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Men zal nemen een genoegzaam getal van lotbriefjes en dezelven verdeelen in agt klassen en
op ieder lotbriefje zal, behalven het getal van de klasse, ook een n o m m e r worden geplaatst,
zo dat ieder trekker in zijne klasse een onderscheiden n o m m e r bekome
D e z e lotbriefjes, welke o o k allen met den naam van eenen secretaris zullen m o e t e n geteekend zijn, zullen w o r d e n gestoken in vier bussen, en wel zo dat in ieder busse evenveel
nommers van ieder klasse geraken.
De agt magistraatpersonen zullen zig twee aan twee verdeelen en m e t eenen der boden die
eene der bussen dragen zal, plaatzen ieder paar bi) ééne van de vier kerkdeuren en zal dan
aan de vergaderde burgers kennis worden gegeven dat ieder van dezelven kan uitgaan na
eerst een lotbriefje uit ééne van de vier bussen te hebben getrokken, waarop de kleine kerkdeuren zullen geopend worden.
D e trekkers van de eerste klasse zullen zig daarop aanstonds begeven naar de I.atijnsche
School, die van de tweede klasse naar de burgerwagt op de W a a g , die van de derde klasse
naar het Gildehuis, die van de vierde klasse naar het W a n t h u i s , die van de vijfde klasse naar
de zaal in 't Kinderhuis, die van de zesde klasse naar het Auditorium, die van de zevende
klasse naar de keuken van 't Stadhuis en die van de agiste klasse naar de groote zaal op 't
Stadhuis: 4 '
Blijvende het ondertusschen altoos aan schepenen en raad vrijstaan o m in stede van de hier
g e n o e m d e plaatzen zodanige anderen tot dit gebruik te schikken als zij naar omstandigheden van zaken daar toe beter zullen keuren
Een stemgeregtigdc, eens ter plaatze daar hij s t e m m e n moet binnen getreden zijnde, zal niet
wederom mogen uitgaan op verbeurte van zijn stemregt voor dat jaar en tevens van de zelfde
boete die hij zoude betaald h e b b e n , indien hij in 't geheel niet in de G r o o t e Kerk om te loten ware verschenen.
D e zelfde boete zal ook betaald worden door die genen, die wel in de G r o o t e Kerk medegeloot hebben, doch vervolgens ter plaatze daar zij s t e m m e n moesten in 't geheel niet zijn
verschenen
In ieder van de zeven eerste klassen zal bij meerderheid van stemmen voor ieder openstaande plaats in de gezworen g e m e e n t e één persoon b e n o e m d worden o m dezelve te vervullen
en zal deze benoeming geschieden op de volgende wijze.
Zo dra de agt magistraatspersonen die in de G r o o t e Kerk gefungeerd hebben rapport in den
raad h e b b e n gebragt, dat de loting verrigt is, zullen veertien leden van de magistraatsvergadering g e k o m m i t t e e r d worden, van welken zig twee naar ieder klasse zullen begeven o m de
stemmen op te nemen.
Zo dra deze twee leden verzeld van eenen bode bij eene klasse zullen zijn binnengekomen,
zal de deur van de plaats waar zig die klasse bevindt worden gesloten en niemand meer toegelaten worden.
En zal hier op het volgende aan de daar vergaderde burgers door eenen dier leden voorgelezen worden. Alle de genen die hier vergaderd zijn o m een nominatie te helpen maken, worden gehouden op hunnen burgereed te belooven, dat zij naar hunne beste wetenschap benoemen zullen personen die volgens stads wetten keurbaar zijn en die zij oordeelen daar toe
bekwaam te zijn, alsmede dat zij niemand zullen b e n o e m e n die aan hun om de benoeminge
te b e k o m e n iets gegeven of beloofd heeft en zijne die iets mogten ontvangen hebben of aan
wien iets beloofd mögt zijn en die daar voor hun woord mogten gegeven hebben o m den gever of beloovcr te b e n o e m e n worden vermaand, nog buiten te treden ten einde hunne conscientie als eerlijke lieden onbezwaard te houden. 4 4
Voorts zullen de voorschreven twee leden uit de magistraatsvergadering de stemmen o p n e men volgens de orde van de n o m m e r s die de stemgeregtigden getrokken hebben, beginnen-

Het ging hier om respectievelijk de volgende locaties· (1) de Lati)nsc School aan het Grote Kerkhof, (2)
de Waag op de Brink, (3) het Gildehuis in de Pontsteeg, (4) het Wanthuis in de Polstraat, onderdeel
van het stadhuiscomplex, (5) het Kinderhuis in de Bagijnenstraat, (6) het auditorium van het Athenaeum in de Pontstecg, (7) en (8) het stadhuis aan het Grote Kerkhof
Vgl art III.146
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de met de laagste n o m m e r en zal ieder stemgeregtigde op eenmaal zo vele personen m o e t e n
noemen als 'er openstaande plaatzen in de gezworen gemeente zijn 45
En zullen de gemelde twee leden de beide burgers die eerst h u n n e s t e m m e n uitbrengen bi)
7ig doen zitten ten einde de opneming van de overige stemmen te aanschouwen
Bij de o p n e m i n g der s t e m m e n zal in agt g e n o m e n worden dat o n d e r den naam van ieder
genomineerde persoon de namen w o r d e n geschreven van alle de genen die voor denzelvcn
hebben gestemd
D e s t e m m e n o p g e n o m e n zijnde, zullen de voorschreven twee leden uit de magistraatsvergadering ter aanschouwing van de twee boven gemelde eerst s t e m m e n d e burgers nazien en aan
de tegenwoordig zijnde s t e m b e r e g t i g d e n verklaren, welke p e r s o o n of personen d o o r de
meeste s t e m m e n van de klasse b e n o e m d is of zijn om op de nominatie t o t gemeentsman geplaatst te worden
En zal van deze b e n o e m i n g een acte geformeerd worden, blootelijk inhoudende welke persoon of personen door die klasse is of zijn benoemd, welke acte d o o r de twee gemelde leden
uit de magistraatsvergadering zal worden o n d e r t e e k e n d om voorts door dezelven in den raad
overgebragt te worden
De twee leden van de magistraatsvergadcring hier op de leden van h u n n e klasse h e b b e n d e
doen schelden, zullen zig wederom begeven ter vergadering van d e n raad, alwaar zo dra de
leden uit alle de klassen zullen zijn ingekomen, uit alle de acten van b e n o e m m g e geformeerd
zal worden cene nominatie uit welke de agtste klasse de openstaande gemeentslieden plaatzen zal moeten vervullen
O p deze nominatie zal tusschen de b e n o e m d e personen geen andere rang waargenomen dan
die van de klassen door welken dezelven zijn b e n o e m d
D e n o m i n a t i e geformeerd en door e e n c n secretaris g e t e c k e n d zijnde, zullen vier magistraatspersonen benevens eencn secretaris en wel zodamgen die m e t de b e n o e m d e personen
geene of de minste verwantschap hebben, worden g e c o m m i t t e e r d o m door twee b o d e n vcrzeld dezelve nominatie in de agtste klasse over te brengen en aldaar de s t e m m e n op te nemen
Vooraf zal hier door den secretaris het volgende overluid worden voorgelezen Alle de genen
die hier vergaderd zijn o m de keur te helpen doe, worden gehouden op hunnen burgereed te
beloven, dat ZIJ naar hunne beste w e t e n s c h a p kiezen zullen personen die volgens stads wetten keurbaar zijn en die zij oordeelen daar toe bekwaam te zijn, als mede dat zij niemand
zullen kiezen die aan hun o m de keuze te b e k o m e n iets gegeven of beloofd heeft en zij die
iets mogten ontvangen h e b b e n of aan wien iets beloofd mögt zijn en die daar voor hun
woord mogten gegeven hebben om den gever of beloover te kiezen worden vermaand, nog
buiten te treden ten einde hunne conscientic als eerlijke lieden onbezwaard te houden ^ '
H e t o p n e m e n van de stemmen m de agtste klasse zal op dezelfde wijze als in alle de andere
klassen geschieden 47
D o c h zullen vooraf moeten uitgaan die genen welken zelven op de nominatie mogten staan
benevens derzelver verwanten tot in den vierden graad
D e keur afgelopen en meer dan eén nieuw gemeensman gekoren zijnde, zal het lot tusschen
dezelven g e t r o k k e n worden o m te zien bij welke strate dezelven zullen behooren, zo egtcr
dat het gene hier voor Art I I I 98 o m t r e n t de verwantschap is vastgesteld in agt g e n o m e n
zal moeten worden
M e e r dan een g e m e e n s m a n gekoren zijnde zal de oudste in jaren voor de oudste in rang
gehouden worden
Een g e m e e n t s m a n , verlaten geweest zijnde en wederom ingekoren wordende, zal op zijnen
rang wederom invallen in de straat waar m hij te voren geweest is, zullende de straat waar in
de vacature gevallen is in dat geval incompleet moeten blijven tot dat 'er cene volgende vacature voorvalt, wanneer deze straat voor alle anderen zal worden vervuld
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ici. V o o r t s zal van de gedane keur een acte geformeerd en d o o r den secretaris o n d e r t e e k e n d
worden, welke acte door de vier g e n o e m d e magistraatspersonen en secretaris zal worden
gebragt in de vergadering van schepenen en raad, ten einde aldaar worde beoordeeld of de
gekoren personen volgens dit reglement keurbaar zi|n
153 Indien bevonden mogte worden dat een persoon gekoren was die niet keurbaar is, zullen de
voorschr. leden van de magistraatsvergadering zig w e d e r o m bi) de kiezers vervoegen, ten
einde dczelven uit de zelfde nominatie cene andere keur te laten doen.
154. D e keur in den raad geapprobeerd wordende, zal een secretaris daar van aan de kiezers kennis geven en dezelven voor hunne tegenwoordigheid bedanken,
155. O p dezen keurdag zullen raad en g e m e e n t e des namiddags o m vier uur vergaderen, ten einde
de meuwsgekoren gemeentslieden in den eed te nemen en zullen de gemeentslieden hier toe
door de dienaren verbood worden
156 Indien iemand niet stemberegtigd zijnde zig onder de stembercgtigde burgers mogte vervoegen, zal dezelve daar voor verbeuren cene somma van vijftig beeren ponden, doch zal de
verkiezing van de gemeentslieden, schoon dus mede d o o r eencn onberegtigden geschied,
van waarde blijven.
157. N i e m a n d zal, gekoren zijnde, gedwongen worden in de gezworen g e m e e n t e te zitten maar
zig daar van mogen ontslaan mits betalende eene b o e t e van dertig beeren p o n d e n ten behoeve van de stad en blijvende steeds ten volgenden jare w e d e r o m o n d e r w o r p e n aan de
keur.
I J 8 . Die de voorschreven boete eenmaal betaald heeft zal wel keurbaar blijven, maar zig mogen
ontslaan zonder meer boete te betalen.
159. O o k zullen van die boete verschoond zijn die genen, welken eens in den raad of de gezworen
g e m e e n t e n gezeten hebbende, en daar op verlaten zijnde of hun ontslag bekomen hebbende,
naderhand wederom gekoren worden.
160. Ingevalle een meuwegekoren g e m c e n t s m a n zig alzo ontslaat, zal deszelfs plaats open blijven
tot den volgenden keurdag van de gezworen gemeente
161. D e becedigde gemeentslieden zullen hunnen post niet mogen verlaten dan na daar toe verzogt en verkregen consent van raad en gemeente, edoch zullen die genen welken eenig ampt
b e k o m e n welk incompatibel is m e t de zitting in de gezworen g e m e e n t e van zelfs daarvan
zijn ontslagen
162. Een g e m c e n t s m a n die na de invoering van dit reglement aangesteld w o r d t t o t r e n t m e e s t e r
van het Capittel, Praabsdy en Bocdekers goederen, C o n v e n t van Diepenveen of M r . G e e r t s
en Buskcns Kloosteren, zal d o o r die aanstelling zelve uit de gezworen g e m e e n t e verlaten
zijn.
163 N o g t h a n s zullen alle r e n t m e e s t e r s kiesbaar blijven doch zig van de keur ontslaan mogen
zonder daar door aan de keuren hier voor Art. III.157 opgelegd onderworpen te zijn.
164. Alle de papieren tot het formeren van de nominatie en h e t doen van de keur b e t r e k k i n g
h e b b e n d e zullen te zamen ingebonden en ter secretarij o n d e r den naam van keurboek bewaard worden
165. Eed der meuwsgekoren gemeentslieden.
Dat wij erkennen de burgerij van deze stad het regt te h e b b e n o m zonder medewerking
of g o e d k e u r i n g van iemand stads bestier te regelen en v o o r n e m e n dezelve in dat regt
naar ons vermogen te handhaven, en voorts tot de g e m e e n t e daar wij t o e gekoren zijn,
dat wij daarin h e t g e m e e n e beste t o t vordermsse van de stad van D e v e n t e r zoeken en
doen zullen, en ons zelven niet zoeken, en dat wij niet doen zullen om eenig profijt, noch
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Volgens het concept zou het lidmaatschap van de meente dus niet verenigbaar zijn met de functie van
rentmeester van resp het goederencomplex van het pre-reformatorische kapittel van St. Lcbuinus c q
de proosdij, de 'Boedekenaanse Goederen' (door de familie Boedeker nagelaten ter financiering van
het Athenaeum Illustre), het voormalige klooster van reguliere kanunnikessen van St Augustinus (van
de Congregatie van Windesheim) te Diepenveen, dan wel de gecombineerde fondsen van de opgeheven zusterhuizen (van de moderne devotie) Mr Geerts- of Manahuis en Buiskens- of St Agneshuis
Deze rentmeesters waren rekenplichtig aan de stadsregering, zodat het voor de hand lag, dat nun functie niet verenigbaar was met het lidmaatschap van de meente In het stadsrecht van 1642 was van een
dergelijke onverenigbaarheid van betrekkingen echter geen sprake.

dat gemeene beste te laten d o o r gunst, vriendschap nog maagschap, n o c h o m belooning
of gave, noch door haat noch door nijd
[ H O O F D S T U K IV.] O V E R H E T G E Z A G V A N R A A D E N G E M E E N T E T E Z A M E N E N
VAN D E M A G I S T R A A T I N Τ B I J Z O N D E R
166

In 't algemeen zal de wetgevende magt berusten bij raad en g e m e e n t e te zamen, d o c h de
uitvoerende magt, bestaande in het uitvoeren van de zaken tusschen raad en g e m e e n t e be
sloten en in het regelen en bestieren van zaken t o t de goede o r d e en de policie b e t r e k k i n g
h e b b e n d e , als m e d e de judiciele magt, zo in civile als criminele zaken zal alleen staan aan
schepenen en raad.'"

167

T e n einde zo veel doenlijk de uitgebreidheid van deze magten te bepalen en alle geschillen
daar over tusschen den raad en de gezworen g e m e e n t e voor te k o m e n , zijn de volgenne pun
ten vastgesteld o m t o t een rigtsnoer te dienen.
168 S c h e p e n e n e n raden zullen z o n d e r m e d e w e r k i n g van de gezworen g e m e e n t e geene stads
w e t t e n , het zij bij stadregtc het zij bij concordaat vastgesteld, afschaffen of veranderen, uit
gezonderd dat h e t denzelven zal blijven vrijstaan t o t w e d e r k e e n g c afschaffing van h e t issugeld' 0 [alsmede - C H ] m e t andere landen of steden verbintenissen o p te regten.
169. O o k zullen s c h e p e n e n en raad zonder medewerking als voorschreven geene dispensatie van
eene zodanige wet mogen verleenen, uitgezonderd in 't vervoegen van de k e r k e n s p r a k e n we
gens aan te gane huwlijken, h e t v e r k o r t e n van den tijd b i n n e n welken een weduwenaar of
weduwe mag h e r t r o u w e n en h e t verlengen van den tijd t o t de begraafnis van een lijk vastge
steld
170. O o k zullen s c h e p e n e n en raad van lijfstraflijke of infamerende s e n t e n t i e n geene gratie ver
leenen buiten t o e s t e m m i n g van de gezworen g e m e e n t e
171 G e e n e nieuwe w e t t e n zullen worden gemaakt dan door raad en g e m e e n t e te zamen, doch de
publicatie van dezelven zal geschieden d o o r en o p naam van b u r g e m c e s t e r e n s c h e p e n e n en
raden m e t uitdruklijke melding van de c o n c u r r e n t i e 5 ' van de gezworen g e m e e n t e , zullende
geen concordaat voor de burgeren en ingezetenen verbindende zijn voor dat die publicatie is
geschied.
172 Alzo de uitlegging van eene wet alleen staan kan aan die genen welken regt h e b b e n o m wet
ten te maken t e veranderen of af te schaffen, zal de uitlegging van stads w e t t e n ook alleen
staan aan s c h e p e n e n en raden benevens de gezworen g e m e e n t e te zamen, zo egter dat zulk
eene bij c o n c o r d a a t g e m a a k t e uitlegging alleen zal gelden van den tijd af dat dezelve gelijk
voorschreven zal zijn gepubliceerd, blijvende de toepassing en judiciele i n t e r p r e t a t i e ten
aanzien van reeds gebeurde zaken alleen bij schepenen en raad als ocffendende de judiciele
magt
173. N a d i e n h e t t e n uitersten moeilijk zo m e t geheel onmogelijk is in allen deele naauwkeurig te
bepalen, welke zaken t o t de wetgevende magt en welken alleen t o t de goede orde en policie
b e t r e k k i n g h e b b e n , zal h e t aan schepenen en raad vrijstaan, over alle zaken die zij z o n d e r
tegen h e t vastgestelde bij dit reglement aan te gaan k u n n e n oordeelen, alleen t o t de laatstcn
betrekkelijk te zijn o r d o n n a n c i e n en publicatien vast te stellen en af te kondigen, ook m e t
bijvoeging van poenaliteiten voor de genen die dezelven zullen overtreden
174

En zullen s c h e p e n e n en raad bevoegd zijn zodanige o r d o n n a n c i e n e n publicatien telkens
naar g o e d d u n k e n te vernieuwen, zonder dat de gezworen g e m e e n t e d o o r langduurig stilzwij
gen ooit h e t regt zal verliezen h e t welke haar m o g t e t o e k o m e n o m over de zaken m die or
donnancien of publicatien vervat mede inzage te hebben.
175. H e t bestier van stads d o m e i n e n zal verblijven bij schepenen en raden, doch zullen dezelven
buiten t o e s t e m m i n g van de gezworen g e m e e n t e niet m o g e n w o r d e n verkogt, verruild of o p
eenigerhande wijze gealieneerd, noch voor o p g e n o m e n p e n n i n g e n m e t eenig speciaal hypo-
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Uit dit artikel blijkt dat de samensteller(s) van het concept bekend was/waren met de leer van de
machtenscheiding van Montesquieu zie § 3.2 3
Issugeld periodieke betaling voor een recht van uitgang
Concurrentie· samen-delmg, in dit geval medewerking, instemming
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theek bezwaard, noch verpand noch in erfpagt of in eenige langduunger pagt dan voor den
ti)d van twintig jaren uitgegeven.
176. Schepenen en raad zullen geene nieuwe gebouwen van aanbelang binnen deze stad aanleggen
ronder concurrentie van de gezworen gemeente, doch de reparatie van reeds staande gebouwen zal blijven onder het bestier van schepenen en raad, welken echter zonder de voorschreven concurrentie geene zodanige gebouwen geheel zullen mogen doen afbreken en rcmoveren.
177 Schepenen en raden zullen buiten toestemming van de gezworen gemeente geenerhande
accijnsen, tollen of andere belastingen, hoe ook genaamd, mogen opleggen.
178. Noch ook penningen ten laste van cenig stads comptoir of godshuis opnemen·
179. Noch ook anders dan bij wijze van negotiatie geld uit de godshuizen mogen ligten ten behoeve van eenig stads comptoir, noch uit het eenc stads comptoir ten behoeve van het andere.
180 Noch ook eenige nieuwe tractementen of emolumenten voor officianten invoeren of de
tractementen of emolumenten van eenige hooge of lage geestelijke of wereldlijke officianten
vermeerderen, zonder dat egter hier door aan schepenen en raden wordt benomen de magt
om ter bevordering van den koophandel of andere voor de stad voordeelige zaken aan de
zulken die daar toe kunnen dienstbaar zijn kleine belooningen toe te leggen, of om aan ecnen stads officiant of iemand anders bij bijzondere gelegenheden een geschenk voor eens ter
aanmoediging te geven, mits dat dit geschenk niet execedere de summa van één honderd
gulden·
181. Noch ook eenige stads amptcn met uitkeeringen of aequivalenten bezwaren:
182. Noch ook geld uitleencn of geven boven ouder gewoonte, of voor zo vele dit vcreischt
wordt om de justitie te handhaven, of om de eer en waardigheid van de stad en derzelver rcgeringe op te houden, of voor zo verre schepenen en raden in zaken die geheimms vorderden op hunnen eed zullen oordeclcn dit aan de stad zonderling voordeelig te zijn.
183 Schepenen en raden zullen buiten medewerking van de gezworene gemeente gene verbindtcnissen aangaan waar door stads régalien of privilegiën of in 't algemeen eenig regt aan deze
stad met betrekking tot de provincie of andere landen steden of corpora buiten dezelve toebehoorende gekrenkt, verminderd of vernietigd zouden kunnen worden
184. Noch ook eenige octroien of privilegiën aan iemand verleene, uitgezonderd egter het privilegie tot het alleen drukken of doen drukken van een bock.
185 Schepenen en raden zullen bevoegd zijn instructien voor stads officianten te maken of de
reeds gemaakten te veranderen186 Als mede over veeren zo te water als te lande en over andere zaken, tot bevordcringe van de
negotie en onderlinge gemeenschap strekkende, met andere landschappen steden of communiteiten verbindtemssen te sluiten
187. Kmdelijk zullen schepenen en raden geen guarnisoen binnen de stad mogen toelaten buiten
toestemming van de gezworen gemeente
188. De provinciale regeringe, het zij dezelve de zaken van de gcnaraliteit52 het zij het binnenlandsche bestier van de provincie betreffe, zal alleen blijven aan schepenen en raden, uitgezonderd dan nog dat de toestemming van de gezworen gemeente zal worden vereischt in de
volgende zaken.
189 In het aanwerven van nieuwe militie, blijvende ondertusschen het consent in den ordinans
staat van oorlog alleen aan schepenen en raad, ten zij dan nog dat tot het op de been houden
van eenige troepen alleen mögt zijn geconsenteerd voor zekeren bepaalden tijd, in welk geval dezelve niet langer dan dien bepaalden tijd buiten toestemming van de gezworen gemeente zullen mogen aangehouden worden.
190. In 't uitrusten van equipagien ter zee, met dien verstande egter, dat schepenen en raad zullen bevoegd zijn in oorlogs tijd tot de voortduunng des diensts van reeds geëquipeerde
schepen alleen te consenteren.
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Hier 7Ά\ 'gencralitcit' zijn bedoeld

191 In het maken van oorlog en vrede of bestand, ten zij zulk een bestand alleen zoude strekken
om een verdrag van vrede te bewerken en voor niet langer wierde ingegaan dan voor den ti)d
van twee maanden
192 In het maken van alliancien of andere tractaten met vreemde mogendheden
193 In het aliencren, bezwaren, verpanden of in erfpagt geven van provinciale domcicn op den
zelfden voet als dit ten aanzien van stad domeinen Art IV 175 is vastgesteld
194 In het consenteren tot den opheve van de provinciale middelen
195 In het opnemen van penningen ten behoeve van de provincie of de gencraliteit
196 In het invoeren van nieuwen provinciale ampten en het vermeerderen van de tractementen
voor de reeds bestaande amptcnaren
197 In het verleenen van octroien en privilegiën zo als dit Art IV 184 ten aanzien van stads
zaken is bepaald
198 En eindelijk in het aangaan van verbintenissen tusschen deze provincie en andere beeren,
landschappen, steden of communiteiten wanneer daar uit cenige last voor deze stad in't bij
zonder geboren zoude kunnen worden of wanneer de régalien, regten of voorregten van deze provincie met betrekking tot zodanige andere beeren, steden of communiteiten daar
door eenigc vermindering of verandering zouden kunnen lijden
199 Voorts behoudt de gezworen gemeente het regt om over alle zaken inbrengens te formeren
en dezelvcn ter deliberatie van schepenen en raden te brengen, schoon die zaken ook van
zodanige natuur waren dat het bestel daar over alleen aan de magistraat competeerde
200 Edoch zullen de resolutien door schepenen en raden hier op genomen niet worden gehou
den voor concordaten en gevolglijk door dezelvcn op de zelfde wijze als alle andere resolutien over zaken, aan de magistraat alleen competerende, ingetrokken of veranderd mogen
worden, mits daar van op de eerst invallende vergadering aan de gezworen gemeente kennis
worde gegeven
201 De gezworen gemeente zal het regt hebben om ten allen tijde, zo wel bi) buitengewone als
gewone vergaderingen van raad en gemeente, inbrengens te maken
202 Schepenen en raden zullen het regt hebben om over alle zaken propositien te doen aan de
gezworen gemeente, schoon die zaken ook van zodanige natuur mogtcn zijn, dat /ij bevoegd
waren daar over buiten medewerking van de gezworen gemeente te resolveren
203 En zal het gene ingevolge van zulk eene propositie door raad en gemeente wordt vastgesteld
worden gehouden voor een concordaat en deshalven niet dan op de zelfde wijze als alle andere concordaten mogen worden verbroken,
204 Edoch zal de gezworen gemeente uit het doen van zulk cene propositie geen gevolg mogen
trekken als of schepenen en raden daar door eenige verphgting erkend hadden of onder
ecnige verphgting lagen om hare medewerking in deze of soortgelijke zaken te verzoeken
205 Wanneer over den opheve van provinciale
Wanneer over provinciale zaken
middelen, het negotieren van penningen
gedelibereerd wordt, zullen
ten behoeve van de provincie, het aanwernoch schepenen en raden noch
ven van militie en de equipagic van schepen
de gezworen gemeente aan de
gedelibereerd wordt, zullen deze zaken wel
consenten daar toe betrekkelijk
onderling aan elkander mogen worden
mogen accrocheren ecnige stads
gcaccrocheerd,'' doch zullen noch schepezaken, gelijk ook insgelijks in de
nen en raden noch de gezworen gemeente
deliberatien over stads zaken
de consenten daar toe aan eenigc zaken van
geene accrochementen van proeene andere natuur mogen accrocheren,
vinciale zaken zullen mogen
maar die consenten in zo verre gaaf moeten
worden gemaakt
uitbrengen of verweigeren
206 Wanneer over den opheve van stads middelen of het negotieren van penningen ten
behoeve van de stad gedelibereerd wordt,
zullen accrochementen van zaken van eene
andere natuur insgelijks geenc plaats mogen
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hebben
N 5 De gezworen gemeente is van begrip dat deze artikelen geheel uit het reglement behooren te worden
uitgelaten

207 Over de continuatie van stads of van provinciale middelen die in 't voorgaande )aar geheven
zi]n, gelijk ook over alle andere zaken welken in dit reglement niet zijn uitgezonderd, zal en
in den raad en in de gezworen gemeente bij meerderheid van stemmen worden geresolveerd
208 Tot het verhoogen van oude middelen, tot het invoeren van nieuwe middelen en tot het
verleenen van dispensatien en octroyen zal met mogen besloten worden buiten toestem
ming van drie vierde gedeelte van de tegenwoordig zijnde leden, zo in den raad als in de gezworen gemeente
209 Tot het veranderen of intrekken van punten bij 't stadregt of bij concordaat vastgesteld zal
niet mogen worden besloten dan met de stemmen van negen leden in den raad en van vijf en
twintig leden in de gezworen gemeente
210 Wanneer over eene zaak, tot welker vaststelling de concurrentie van raad en gemeente ge
vorderd wordt, door schepenen en raden tot het doen van eene propositie aan de gezworen
gemeente of door de gezworen gemeente tot het doen van een inbrengen is geresolveerd, zal
hetzelve zo lang daar over geen concordaat is ergaan voor geene resolutie gehouden worden
en derhalven in zulk eene propositie of zulk een inbrengen nog altoos bij meerderheid van
de tegenwoordig zijnde leden verandering gemaakt mogen worden
211 Wanneer in de magistraat cene resolutie wordt genomen over zaken die mede ter delibera
tic van de gezworen gemeente zullen worden gebragt, zal het den leden vrijstaan, daar tegen,
even als tegen alle ander resolutien te protesteren
212 Doch zullen in dit geval de protesterende leden gehouden zijn hunne protesten in schrift
gebragt en eigenhandig onderteekend voor de resumtie54 van de propositie" in te leveren,
welken dan bij de propositie aan de gezworen gemeente over gegeven zullen worden
213 Wanneer in de magistraat resolutie wordt genomen over een inbrengen van de gezworen
gemeente, zullen de leden gelijk ten aanzien van alle andere resolutien hunne protesten in 't
bock van resolutien mogen laten aanteckenen en zal dan in het boek van concordaten alleen
worden gemeld dat zodanige leden hebben geprotesteerd
214 Wanneer in de gezworen gemeente resolutie wordt genomen over de propositie van sehe
penen en raad, zal het den leden vrijstaan daar tegen te protesteren en hunne protesten in
geschrift gebragt en eigenhandig door hen onderteekend over te geven, doch zal in het af te
geven andwoord [sic1] aan schepenen en raden alleen worden gemeld dat zodanige leden
hebben geprotesteerd
215 Wanneer in de gezworen gemeente resolutie wordt genomen tot het doen van een inbren
gen, zal het den leden geoorloofd zijn, daar tegen te protesteren, met vrijheid van keuze om
of hunne protesten staande de vergadering in schrift gebragt en eigenhandig door hen on
derteekend in te leveren of dezelven tot de eerstvolgende vergadering van raad en gemeente
gewone of buitengewone te reserveren
216 Indien de protesterende leden hunne protesten staande de vergadering inleveren zullen de
zelvcn met het Inbrengen aan schepenen en raden worden overgegeven en zal als dan bij het
inbrengen alleen worden aangeteekend, dat zodanige leden hebben geprotesteerd
217 Indien de protesterende leden hunne protesten gelijk boven gemeld is reserveren, zullen
schepenen en raden evenwel bij magte zijn om op het inbrengen staande de vergadering te
resolveren
218 Doch wanneer schepenen en raden goedvinden het nemen van resolutie daar op uit te stel
len, zullen de voorschreven protesten bij de cerstvolge [sic1] vergadering van raad en gemeente, gewone of buitengewone, ingeleverd wordende alnog aan schepenen en raden wor
den overgegeven
219 En indien dezelve protesten op die eerstvolgende vergadering met ingeleverd worden zullen
de protesterende leden gehouden worden van die inlevering afgezien te hebben
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Resumtie herhaling, m dit geval herhaalde behandeling
Propositie voorstel

220. Alle de ingeleverde p r o t e s t e n van de leden der gezworen g e m e e n t e , als m e d e die van de
leden der magistraat welke hier voor Art. III112 zijn vermeld, zullen bij elkander ingenaaid
en ter secretarij onder den naam van Boek van P r o t e s t e n bewaard worden.
221 S c h e p e n e n en raden zullen ten minsten vijfmaal in 't jaar de gezworen g e m e e n t e zamen
roepen, en wel eens over den opheve van de provinciale middelen, eens op vrijdag voor de
kermisweek, eens in november, eens over den opheve van stads middelen en eindelijk eens
veertien dagen voor Petri ad C a t h e d r a m , ten einde op dat Petri m e t anders te doen zi) dan
schepenen en raden rustelijk en vredelijk te kiezen.
222 V o o r t s h e b b e n schepenen en raden h e t regt o m de gezworen g e m e e n t e buitengewoon zamen te roepen zo dikwerf als zi] zullen oordeelen, dit t o t welzijn van stad of land gevorderd
te worden.
223 Gelijk ook de gezworen g e m e e n t e het regt heeft o m afzonderlijk te vergaderen zo dikwerf
als zij het zal goedvinde, als mede om, dat noodig oordeelende, cene buitengewone vergadering van raad en gemeente te vorderen.
224 I Iet zal schepenen en raden vrijstaan over zaken die zij daar toe gcwigtig genoeg zullen oordeelen de gezworen gemeente, zo wel als zig zclvcn op den eed aan de stad gedaan te verboden.
225. Indien eemg verschil tusschen raad en g e m e e n t e over de uitgebreidheid van derzelver gezag
ontstaan mögt, zullen schepenen en raad en de gezworen g e m e e n t e vier leden ieder uit hun
ligchaam kiezen, welken m e t eenen van stads secretarissen door hen te kiezen zullen opmaken een rapport, inhoudende de redenen welken voor de wederzijdsche gevoelens kunnen
worden bijgebragt, als mede eenen voorslag volgens welken zij zouden oordeelen dat dit geschil ten meesten nutte van de stad afgedaan zoude kunnen worden:
226. En zullen deze agt leden uit raad en g e m e e n t e op den eed aan de stad bij het aanvaarden van
hunne bedieningen gedaan g e h o u d e n zijn, in het o p m a k e n van het voorschrevene rapport
met alle onzijdigheid stads welzijn alleen in 't oog te houden, zonder eenige agt te slaan op
het ligchaam waar toe zij behooren, o m deszelfs begrip tegen reden de overhand te doen bekomen.
227 H e t voorschrevene rapport zal worden gebragt ter vergadcringc van raad en g e m e e n t e en
indien dezelven wederzijds den voorslag daar bij vervat, het zij in 't geheel zo als dezelve ligt,
het zij m e t cenige verandering goedkeuren, zal het goedgekeurde gehouden worden voor
cene wet en als of het in dit reglement ware gcinscreerd:'
228 D o c h indien die voorslag mogtc worden verworpen en ook uit denzelven bij de dcliberatien
van d e n raad of van de g e m e e n t e geene zodanige andere voorslag mogte geboren worden
waar in men wederzijds kondc berusten, zullen de voorschreven agt leden een ontwerp moeten maken volgens het welke dit verschil tusschen raad en g e m e e n t e zal kunnen worden gedecideerd.
229 Alle artikelen van het stadregt en van de concordaten waar in over dit onderwerp gehandeld
wordt zullen met de vaststelling van dit reglement vernietigd zijn230 En zal bij het ontstaan van geschillen zig niemand o p eenigc van die artikelen of op eenig
voorbeeld uit de c o n c o r d a t e n of raads resoluticn of enig g e d e n k s t u k van vorige tijden getrokken mogen beroepen;
231 Maar zal de beslissing m o e t e n geschieden op de g r o n d e n in dit reglement vervat of, dezen
o n t b r e k e n d e , op gronden van 't algemeene staatsregt, m e t in 't oog houding van het geene
het welzijn van deze stad volgens derzelver bijzondere gesteldheid zal vereischen.
[ H O O F D S T U K V:] A N D E R E R E G T E N O M T R E N T S T A D S R E G E R I N G
232

Indien bewezen w o r d t dat iemand zig door zig zelven of door anderen aan omkoping heeft
schuldig gemaakt o m eene plaats in den raad of in de gezworen g e m e e n t e te bekomen, zal
de overtuigde persoon onmiddellijk w o r d e n verklaard voor altoos onbekwaam o m in den
raad of in de gezworen gemeente te zitten of zijne s t e m in het verkiezen van gemeentslieden
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Geinsereerd, beter gcinscreerd tussengevoegd.
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te geven, alles boven bctalmge van eene boete voor eenen raadspersoon van duizend en voor
een lid van de gezworen gemeente van vijfhonderd beeren ponden ten behoeve van de stad.
Deze boete zal ook betaald worden door allen van wicn bewezen wordt dat zi] zig aan omkoping ten behoeve van anderen hebben schuldig gemaakt.
En zal de straffe bi) Art. V:232 bepaald, de geldboete uitgezonderd, mede plaats hebben voor
de genen die overtuigd worden van hunne stemmen te hebben verkogt.
De leden van den raad of van de gezworen gemeente zullen elkander onder geene generale
belofte van secretesse mogen leggen, doch in zaken van belang de openbaring van welken
het missen van derzclver goeden uitslag zoude kunnen ten gevolge hebben zal zo lang secretesse bewaard mogen worden tot dat dezelven haren uitslag hebben bekomen.
De eed bij Stadregt I. Deel Tit. 6 Art. 12.' voor de leden van de Zestienen Kamer vastgesteld zal met de invoering van dit reglement ophouden en de leden die denzelven reeds afgelegt hebben tevens voor daar van ontslagen worden gehouden.
Alle amptcnaren zo in den raad als in de gezworen gemeente zullen met hunne verwanten
tot in den vierden graad moeten opstaan zo dikwerf als over eene zaak hun ampt rakende
wordt gedelibereerd.
De rcsolutien door schepenen en raad genomen zullen ten allen tijde door dczelven kunnen
veranderd worden, mits niet minder dan negen leden voor de verandering stemmen.
Geene stemmen zullen in den raad mogen geteld worden dan van de presente leden, uitgezonderd alleen in de bcgevinge van amptcn waar over de absente leden zullen moeten worden aangeschreven en schriftelijk mogen stemmen.
Het zal den leden van den raad steeds vrij staan hunne protesten tegen de genomen resolutien te doen aanteekenen.
Geen raadspersoon zal cene rekening van stads rendanten of van voogden mogen afhooren,
die tot in den vierden graad aan zodanigen rendant of voogd verwant is
De bcgeving van de stads ampten zal blijven aan de magistraat.
N B . Deze artikel is volgens adwijs van schepenen en raad en van vier straten uit de gezworen gemeente, waar mede gewoonlijk in alle zaken wordt geconcludeerd, doch vier straten zijn van gedagten, dat de ampten alternatif door raad en gemeente behooren te worden begeven

243 Geen ampt, groot' of klein, zal met eenige uitkeenngcn, het zij voor eens, het zij jaarlijks,
mogen worden bezwaard, zonder dat de equivalenten ten behoeve van de stad door raad en
gemeente, reeds bepaald of nog te bepalen, hier mede worden verboden.
244. Niemand zal met een ampt, groot of klein, mogen begunstigd worden, ten zij hij op den dag
op welken de vacature voorvalt drie volle jaren burger van de stad is geweest
245. Geen stads amptenaar, groot of klein, zal in 't vervolg met een tweede ampt begunstigd
mogen worden zonder het ampt welk hij reeds bezit bij de aanvaarding van het nieuwe neder te leggen
246. Ook zal aan niemand de survivance5 van cenig ampt gegeven mogen worden.
247 Wanneer een secretansplaats openvalt, zullen de hecren in der tijd aanstonds den raad tegen
den naastvolgendcn dag doen verboden
248. Den raad vergaderd zijnde, zal aanstonds dag en uur tot het houden van ene cxtraordinans
vergadering van raad en gemeente tot vervulling van die secretansplaats worden bepaald in
dier voege, dat die vervulling niet binnen de drie weken na de openvalling zal mogen geschieden en niet langer dan tot op den zesweekschen dag van de opcnvalling uitgesteld zal
mogen worden.
249. En zullen in de voorschreven vergadering van raad en gemeente geene andere zaken behandeld mogen worden.
250. Van die bepaalde dag en uur zal aanstonds zonder resumtie door enen brief van schepenen
en raad worden kennis gegeven aan de absente leden van de magistraat.
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De aangehaalde bepaling stelde, dat de leden van de rekeningscommissie geheimhouding moesten
beloven
Survivante (of survivantic) de toezegging van een benoeming in een ambt op een moment, dat een
ander dat ambt nog vervult Elders in dit bock ook. expectantie liet uitsluiten van deze mogelijkheid
kan worden beschouwd als typisch 'verlicht'

251 O o k zullen de heeren in der tijd ten eersten de junioren van de Polstraat en W a t e r s t r a a t , of
bij dezer absentie andere in de stad zijnde leden van die straten, op het raadhuis verzoeken
en aan dezelven van dien bepaalden dag kennis geven, ten einde dezen zorge dragen dat alle
de leden van de gezworen gemeente daar van verwittigd worden
252 Boven welke verwittiging evenwel de verbooding des daags voor de vergadering even als in
andere gevallen zal moeten geschieden
253 O p dien bepaalden dag zal de vergadering van de magistraat belegd worden ten minsten een
uur voor de vergadering van raad en gemeente
254 Ieder raadspersoon zal, binnen komende, voorzien zijn van een tocgevouwen papier, inhou
dende cene nominatie van zes personen t o t het o p e n s t a a n d e secretariaat en de teekening
van zijnen eigen naam, zullende de absenten een diergelijk papier verzegeld mogen inzen
den
255 Alle de presente leden van den raad, benevens die absenten welken eene verzegelde nomina
tie h e b b e n ingezonden, zullen voorts bij loting verdeeld worden in twee zo veel doenlijk ge
hjktalligc klassen en zal daar op de tweede klasse zig begeven naar een ander vertrek van het
stadhuis
256 Indien 'er meer dan een papier van absenten is ingekomen, zal afzonderlijk over die papieren geloot worden, zo dat dezelven zo na mogelijk gelijkelijk o n d e r de beide klassen ver
deeld worden
257 In ieder van deze klassen zal de secretaris de gemelde papieren van de leden ontvangen en
dezelven zo wel als de verzegelden openen
258 D e drie p e r s o n e n welken bevonden zullen worden o n d e r alle de alzo g e n o m i n e e r d e n de
meeste s t e m m e n te hebben, zullen gehouden worden, door die klasse op de nominatie ge
bragt te zijn
259 Indien onderscheiden personen een gelijk getal van s t e m m e n mogten h e b b e n en dezelven
niet allen op h e t drietal staan k o n d e n , zullen de leden van de klasse bij meerderheid van
stemmen of, indien de s t e m m e n bij die stemming steken, door het lot beslissen wie van die
personen op de nominatie zal worden geplaatst
260 D e klassen elkander verwittigd hebbende dat zij met haar drietal gereed zijn, zullen de leden
van beide klassen w e d e r o m bij elkander k o m e n o m van die twee drietallen een nominatie
van zes personen te maken
261 Indien bevonden mogte worden, dat de keuze van beide klassen op eenen, twee of drie zelf
de personen gevallen ware en dus de nominatie nog onvolledig bleve zal, wanneer 'er twee
o n t b r e k e n , ieder klasse bij meerderheid van s t e m m e n nog cencn p e r s o o n b e n o e m e n en
wanneer alleen een o n t b r e e k t zal die een, of wanneer drie ontbreken de derde door de presente leden van schepenen en raad te zamen bij meerderheid van s t e m m e n b e n o e m d worden
262 H e t zestal dus geformeerd zijnde zal even als andere propositien worden voorgelezen en
overgegeven aan de gezworen gemeente, welke hetzelve bij meerderheid van s t e m m e n t o t
een drietal zal verminderen
263 D e gemeentslieden die op dit zestal mogten geplaatst zijn, zullen zig zo dra de lezing geëindigd is uit de raadkamer en van 't stadhuis begeven moeten, zonder daar wederom te mogen
o p k o m e n voor dat de keuze van den secretaris is geschied
264 H e t drietal geformeerd zijnde zal op de gewone wijze d o o r de z e n d e b o d e n worden boven
gebragt en voorgelezen, waar op alle raadspersonen aan wien een der drie g e n o m i n e e r d e n
tot in den vierden graad verwant mögt zijn voor de zendeboden zullen aftreden en zig van 't
stadhuis begeven, zonder daar wederom te mogen o p k o m e n voor dat de keuze van den se
Cretans is geschied
265 Voorts zullen de presente leden van de magistraat aanstonds uit dat drietal bij meerderheid
van s t e m m e n eenen secretaris aanstellen en daar van op de gewone wijze aan de gezworen
gemeente kennis geven
266 Indien de s t e m m e n van de magistraat tusschen twee van die drie g e n o m i n e e r d e n mogten
steken zo dat nog een kleiner getal van de leden voor den derden gestemd had, zal dit kleine
getal verpligt zijn andermaal tusschen die twee welken ieder een gelijk getal van s t e m m e n
gehad hebben de stemmen uit te brengen
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267 Fn indien de stemmen dan nog tusschen die twee mogten steken of ook indien de stemmen
van den beginne tusschen de drie genomineerden of tusschen twee mogten steken, zal het
lot de aanstelling beslissen
268 De stemming van ieder der leden bij het doen van de eindelijke keuze zal door den secreta
ris worden opgeteekend en zal al het gehandelde, zo in 't formeren van de nominatie als in't
doen van de keuze, te blade gebragt en in het keurboek geinserecrd worden
269 In de vergadering van de gezworen gemeente zal henvorders met meer straatswi)ze maar
hoofd voor hoofd worden gestemd
270 Dezelve vergadering zal bestierd worden door eenen president of vicepresident, welke beiden |aarli)ks op den dag van de gemeente keur bi] meerderheid van stemmen door de leden
zullen worden verkoren
271 De leden van de gezworen gemeente zullen zitten volgens de )aren waar in zij gekoren 7i]n
en de presiderende leden zullen na eerst zelven geadviseerd te hebben in de zelfde orde de
omvragc doen
272 In de behandeling van zaken zal de volgende orde waargenomen worden dat in de eerste
plaats zal worden gedelibereerd en geconcludeerd over de propositie van schepenen en raad
273 Dat vervolgens zal worden rondgevraagd of 'er leden zijn die inbrengens hebben, welke Ie
den hunne Inbrengens schriftelijk zullen kunnen overgeven of mondelijk voorstellen, zullende in dit laatste geval die inbrengens opgeteekend worden door die genen welken door de
vergadering tot het voeren van de penne zullen zijn verzogt,
274 En dat dit afgelopen zijnde over alle die inbrengens stuk voor stuk zal worden gedelibereerd
en geconcludeerd en wel in die orde, welke de presiderende leden de gevoeglijkste zullen
oordelen om de delibcratien op de kortste en gevoeglijkste wijze te doen aflopen
275 Over ieder zaak zal tweemaal worden rondgevraagd, eerst om de bedenkingen van de leden
over het voorgestelde te hooren en vervolgens om de stemmen op te nemen
276 Niemand zal anders dan op zijne beurt en na door de presiderende leden te zijn gevraagd
zijne bedenkingen mogen voorstellen of zijne stem geven op verbeurte van zodanige boete,
als daar op door de leden onderling bij meerderheid van stemmen zal worden gesteld
277 Gelijk ook niemand op verbeurte van eenc soortgelijke boete zijne zitplaats zal mogen verlaten zonder daar toe verlof bekomen te hebben van de presiderende leden
278 Wanneer een kerkmeesterschap of een provisoraat van een gast of godshuis zal opengevallen zijn, zal door den overgebleven kerkmeester, provisor of provisoren worden overgegeven
cene nominatie van twee personen, waar bij door de gezworen gemeente bij meerderheid
van stemmen nog twee anderen zullen worden gevoegd en zal de magistraat daar uit de aan
stelling van eenen persoon moeten doen
279 In het plaatzen van de personen op deze nominatien zal gecne andere orde mogen gevolgd
worden dan die van den rang der leden, zo dat die gene die eerst tot gemeentsman zal geko
ren zijn eerst geplaatst zal moeten worden
280 Niemand zal op de nominatie mogen gebragt worden die aan den overgebleven kerkmeester
of eenen der overgebleven provisoren tot in den vierden graad in den bloede of door zwagerschap verwant is
281 Alle artikelen van het stadregt en voorts alle andere regten en gewoonten welken met tegen
dit reglement strijdig zijn zullen de zelfde kragt behouden, welke zij voor de vaststelling van
dit reglement hadden, tot dat zij op eene wettige wijze zullen zijn afgeschaft of veranderd
{I lOOFDSl UK VI ] H E R / I L N I N G VAN DIT REGLFMl· NT
282 Alzo het ligtehjk zoude kunnen gebeuren, dat sommige punten van dit reglement zwanghe
den mede bragten welken men thans met kan voorzien en alleen door de ondervinding kunnen ontdekt worden, zullen schepenen en raad en de gezworen gemeente in derzelver eerste
vergadering na dat de keur van raad en gemeente driemaal volgens dit reglement zal ge
schied zijn wederom eene commissie van agt leden en eenen secretaris benomen, ten einde
dit reglement op nieuws na te zien, aan welke commissie dan alle stemgeregtigde burgers
hunne bedenkingen daar over voor den eersten july daar aan volgende zullen mogen opgeven
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283. De voorschreven commissie zal rapport moeten uitbrengen op de laatste ordinans vergaderinge van raad en gemeente voor den eersten januari) daar aan volgende.
284 Raad en gemeente zullen over de punten van dat rapport finaal moeten resolveren op de
laatste ordinans vergadering voor Petri daar aan volgende en zullen schepenen en raad het
alsdan geresolveerde ten spoedigsten publiceren om hetzelve ter kennisse te brengen van de
burgen).
285. Voorts zal dit geresolveerde ter gelegenheid van de eerstvolgende gemeente-keur door de
twee leden uit de magistraatsvergadering die in ieder klasse de stemmen opnemen in de res
pective klassen worden gebragt en zullen daar over na dat de nominatie of keur eerst nog
volgens dit reglement zal afgelopen zijn op de zelfde wijze als bij het doen van die nominatie
of Keur de stemmen opgenomen worden.
286. Edoch zal deze stemming alleen moeten geschieden met μ of neen te zeggen, dat is met een
punt van het voorschreven geresolveerde eenvoudig goed of af te keuren, zonder dat door
iemand ccnige verandering in zulk een punt zal voorgesteld mogen worden.
287 En zullen alle de punten welken alzo door de meerderheid der stemmen uit alle de klassen
door elkander geteld zi)n goedgekeurd de zelfde kragt voor 't vervolg hebben als of zij in dit
reglement waren geinserecrd.
288. En alzo het ook onmogelijk is te voorzien welke artikelen van dit reglement, schoon nuttig
en gepast in de tegenwoordige tijds omstandigheden, in 't vervolg door verandering van die
omstandigheden mede verandering zouden kunnen vorderen, zal steeds na deze eerste her
ziening van dit reglement alle twaalf jaren eene diergelijke herziening en zo noodig verbete
ring moeten geschieden
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Samenvatting
Onder het Ancien Régime vormde de stad Deventer, één van de hoofdsteden
van het gewest Overijssel, een republiek met een zeer grote mate van zelfstandigheid Daarbinnen manifesteerde zich een conservatieve, hierarchische, corporatieve en protestants-chnstelijke samenleving Dat was althans de zienswijze van
de mannen die het er voor het zeggen hadden Zij redeneerden vanuit een standenmaatschappij, gebaseerd op uit de middeleeuwen stammende en m de Republiek der Verenigde Nederlanden geconserveerde voorrechten voor bepaalde
groepen van personen en voor instituties Naar het oordeel van deze 'regenten'
behoorde het openbaar bestuur zowel op gewestelijk als op stedelijk niveau in
handen te zijn van zodanige personen die over de daartoe vereiste hoedanigheid
('qualiteit') beschikten· door geboorte daartoe voorbestemde leden van de ridderschappen en door coöptatie aangewezen leden van die tot de stedelijke burgenjen behorende aanzienlijke geslachten, waaruit ook vroeger al min of meer geregeld magistraatspersonen verkozen waren
Het waren de Patriotten die zich tegen deze benadering verzetten, zij het in
beperkte mate Zij maakten zich sterk voor deelname aan het openbaar bestuur
door een bredere kring van gezeten burgers, de gevestigde, gegoede burgerij, die
het recht tot meebesturen en meebeslissen zou moeten krijgen Als tegenhangers
van de Prinsgezinden of Orangisten traden deze Patriotten vanaf omstreeks 1780
naar buiten om een veranderingsproces (waaraan m 1787 een abrupt einde kwam)
in werking te stellen Dit proces (met een lange voorgeschiedenis) maakte deel
uit van de intense maatschappelijke strijd, die ook elders in Europa en bovendien
in Noord-Amenka tussen ongeveer 1780 en 1815 woedde
Daarbij werkten vernieuwende ideeën in het denken over recht en staat en
over de positie van de burger in de staat door in de opvattingen van de Deventer
Patriotten. Om de voornaamste beinvloedingsfactoren terzake zo inzichtelijk
mogelijk te presenteren, gebruikt dit boek een 'model' van concentrische cirkels,
waarbij achtereenvolgens die op het internationale en buitenlandse niveau
(hoofdstuk 3), die op dat van de Republiek (hoofdstuk 4) en die in de provincie
Overijssel (hoofdstuk 5) aan de orde k o m e n Daarna volgen de wording(sgeschiedenis) en het handelen van de Deventer Patriotten. De wisselwerking tussen deze laatsten en een zeer wijd gebied buiten de stad maakt de politieke geschiedenis van Deventer en die van zijn bestuursinrichting aan het eind
van de 18 c eeuw extra interessant
De 18 c eeuw wordt dikwijls getypeerd als 'de eeuw der Verlichting' Deze intellectuele vernieuwingsbeweging manifesteerde zich mede in het denken over
recht en staat Aan de basis daarvan staan grote rechts- en staatsfilosofen uit de
17 c en 18 l eeuw Zij bewerkstelligden een nieuwe theoretische fundering van de
leer van het natuurrecht op de menselijke rede Bovendien stimuleerden zij belangstelling voor de leer van het maatschappelijk verdrag ter verklaring van de
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overgang van de menselijke samenleving van een veronderstelde natuurtoestand
naar een staat De Verlichting doorbrak de hegemonie van het gerecipieerde
Romeinse recht op basis van het (al veel langer bestaande) natuurrecht, dat door
haar een karakteristieke eigen uitdrukking kreeg in de vorm van het rederecht
De Verlichting fungeerde als een inspiratiebron voor leidende figuren in de Patnottenbeweging in de Republiek en dus ook te Deventer (§ 3.1).
Deze figuren ontleenden hun ideeën mede aan internationaal bekende denkers over recht en staat uit de Duitse landen (Pufendorf en Wolff), uit Frankrijk
(Montesquieu en Rousseau) en uit de Anglo-Amenkaanse wereld (Locke, Blackstone, Fletcher, Price, Priestley en Paine) (§ 3.2) De mede door deze Engelstalige auteurs geïnspireerde strijd om onafhankelijkheid van de kolonistenstaatjes in
Noord-Amenka vond in de Noordelijke Nederlanden veel weerklank (§§ 4 2,
4 3). O p de achtergrond van de stichting van de Verenigde Staten, die uit de genoemde strijd voortkwam, speelden het gedachtegoed van de Verlichting en het
natuurrecht een rol van betekenis Dat laatste vormde mede de basis voor het
formuleren van constituties (in formele zin) en van daaraan voorafgaande catalogi
van grond- of mensenrechten De hier aan de orde zijnde ζ g klassieke grond
rechten of vrijheidsrechten definieren de fundamentele rechtspositie van de bur
ger H e t idee van deze rechten sloeg eerst in de VS, later ook in Europa aan
Amerikaanse beschrijvingen van grondrechten vervulden in Europa een voor
beeldfunctie (§§ 3 3, 3 4)
Vooral in de zgn 'buitengewesten' van de Republiek leidde het offensief van
de aanhangers van de rationalistische natuurrechtschool tegen het 'geleerde'
Romeinse recht tot een toenemende twijfel aan de superioriteit van het zgn
Rooms-Hollandse recht en, parallel daarmee, tot een toenemende belangstelling
voor het eigene van het provinciale, kwartierhjke en stedelijke recht en zijn his
torische wortels (§ 4 1) Tegelijkertijd ontwikkelde zich de toen nieuwe discipli
ne van de statistiek, waarin een histonsch-staatsrechtelijke en politieke benade
ring geleidelijk plaats maakte voor een politiek-economischc Als onderdeel van
het juridisch onderwijs was statistiek met name bedoeld als een (ten dele ook
praktische) vorming van toekomstige regenten en hun ambtelijke medewerkers
Het politieke streven van de Patriotten naar 'grondwettig herstel' (op het stuk
van medewerking aan de rechtsvorming, van medezeggenschap in zaken van re
gelgeving en bestuur en van oude rechten en vrijheden) stimuleerde daarnaast de
belangstelling voor en de studie van de historische ontwikkeling van het provin
ciale en stedelijke publiekrecht en van de vaderlandse geschiedenis Een belang
rijk referentiekader voor de Patriotten vormde het werk van J a n Wagenaar, ter
wijl Rutger Jan Schimmelpennmck (uit Deventer) een van de voornaamste Patnotse theoretici werd (§ 4 2)
De staatsinrichting in de Republiek stemde steeds minder overeen met de maat
schappelijke werkelijkheid In de jaren zeventig van de 18 c eeuw manifesteerde
zich de ervaring van een institutioneel onvermogen om iets wezenlijks aan het
staatsbestel te veranderen H e t platteland was in veel gewesten niet adequaat in
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de regering vertegenwoordigd, terwijl binnen de stedelijke magistraten de contracten van correspondentie en de bemoeienissen van de stadhouder met hun
samenstelling tot onvrede leidden De bevoorrechting van één confessie boven
alle andere en tegenstellingen binnen die b e v o o r r e c h t e (Nederduitsgereformeerde) kerk voegden zich daarbij.
De erfstadhouders ontbrak het aan de kwaliteiten om deze spanningen op
een harmonieuze wijze tot een oplossing te brengen Zij kwamen niet verder dan
tot het opbouwen van een (informeel) patronagestelsel, waarmee zij hun invloed
binnen de bestaande staatsinrichting uitoefenden De in dat stelsel fungerende
bestuurders ontbrak het echter veelal aan bekwaamheid en ervaring
Zo vormde zich geleidelijk aan een voedingsbodem voor een brede vernieuwingsbeweging van vooral gezeten burgers uit allerlei politieke en confessionele
categorieën van ontevredenen, een monsterverbond dat (nieuw in de Republiek)
de kloof tussen stad en platteland en die tussen de onderscheidene gewesten
overbrugde Mede als gevolg van de zeer decentrale structuur van de staatsinrichting van de Republiek en de provinciën lag het zwaartepunt daarbij echter op
lokaal niveau Niet een radicale breuk met de traditie, maar een terugkeer naar
een geïdealiseerd verleden vormde het streven van deze Patriotten Genootschappen, pamfletten en tijdschriften vormden bij hun streven belangrijke hulpmiddelen (§ 4 4)
De stad Deventer, in de late middeleeuwen een bloeiend internationaal centrum
van handel, verkeer en vervoer, van onderwijs, openbaar bestuur, kerkelijk en
cultureel leven, was na de Reductie teruggevallen tot een bescheiden grensvesting, met niet meer dan een regionale functie voor economie en cultuur Zoals
ook in andere steden in de Republiek, vormde de regering er een besloten kring,
die zich door coöptatie aanvulde, een situatie die slechts (in beperkte mate) door
stadhouderlijke patronage werd doorbroken in de perioden waarin het gewestelijke regeringsreglement van toepassing was (§ 2 3)
Binnen het gewest Overijssel was de stad, naast Kampen en Zwolle, éen van
de drie hoofdsteden In staatkundig opzicht voelde Deventer zich wel deelgenoot van, maar niet onderworpen aan de soevereiniteit van het gewest Overijssel
(hfdst 1, §§ 2 1, 2 2) In dat gewest waren in het derde kwart van de i8c'c eeuw
enkele met elkaar samenhangende thema's actueel. Onder leiding van de edelman Joan Derk van der Capellen en de jurist Jan Willem Racer (§§ y 1, 52)
speelde zich een felle politieke strijd af over de drostendiensten, de positie van
Van der Capellen in de Staten als beschreven lid van de ridderschap, alsmede de
kwestie van het bepalen van de meerderheid van stemmen (de 'overstemming') in
de vergadering van de Staten Over elk van deze drie thema's werd na verloop van
tijd m een voor de Patriotten gunstige zin beslist (§ 5 3) Een vergelijkbaar debat
woedde over de positie van de kleine steden in de provincie en hun rechten Deze discussie was aan het emd van de Patriottentijd nog niet beslist (§ 5 4) Bij al
deze debatten nam de Deventer stadsregering een leidende positie in
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Bi) de oordeelsvorming over actuele politieke strijdpunten speelden hoogleraren
aan het Deventer Athenaeum Illustre een belangrijke rol Een stimulans voor die
rol betekende de (politieke) benoeming van F A van der Marck (1783) De be
doeling was, dat deze van het Athenaeum 'een kweekschool van Patriotten' zou
maken, maar dat is slechts zeer ten dele gelukt Van belang was voorts, dat Van
der Marck politiek getinte functies in de plaatselijke samenleving vervulde en dat
hij in het Nederlands openbare lessen voor zijn medeburgers gaf, waarin hij actuele politieke thema's behandelde (§ 6 1) Niet alleen Van der Marck, maar ook de
teruggetrokken levende Simon de Vries en de stadssecretaris en geschiedschrijver Gerhard Dumbar waren in Deventer invloedrijke denkers over recht en staat
Eerstgenoemde fungeerde als mentor voor studenten, laatstgenoemde ordende
en bestudeerde het stadsarchief, gaf een nieuwe impuls aan het veeldehgc werk
de 'Tegenwoordige Staat' en voelde zich zeer betrokken bij de ontwikkelingen in
de Verenigde Staten (waarover hij later een invloedrijk werk zou publiceren) (§
62)
De actuele politieke ontwikkelingen vertaalden zich omstreeks 1780 in De
venter, meer dan te Zwolle of Kampen, in velerlei acties uit de plaatselijke bevolking (§ 6 3) Na een gematigde aanloop domineerde dt voor de Patriotten zo
populaire volksbeweging te Deventer in de jaren 1782 en 1783 het openbare leven
Het ondertekenen en indienen van petities, het oprichten van een burgercomite,
de vrije verkiezingen, het vormen van een vnjkorps en het werken aan constitu
tionele vernieuwing waren zaken die elkaar snel opvolgden, elkaar ten dele onderling beïnvloedden en die de plaatselijke Patnottenbeweging naar een hoogtepunt van geestdrift en zelfvertrouwen stuwden De eerder genoemde AngloAmenkaanse auteurs wezen daarbij met hun natuurrechtelijk gekleurde beschouwingen over vrijheid, volkssoevereiniteit en grondrechten, de weg
De Patriotten hanteerden petities als politiek pressiemiddel Daartoe mobiliseerden zij grote groepen inwoners, die als zodanig niet georganiseerd waren
Zo ontkrachtten zij de fictie, dat de gezworen gemeente de plaatselijke bevol
king met uitzondering van anderen vertegenwoordigde en gaven zij tevens stem
aan velen die tot dan toe van het openbare leven waren uitgesloten De petities,
rekesten of adressen hadden betrekking op actuele politieke en staatkundige
thema's en brachten vanaf april 1782 grote delen van de bevolking in beweging
Aanvankelijk vormden de gilden en de burgerwacht, waarvan de leden als eersten
en bovendien collectief tekenden, de drijvende krachten achter deze menigte
O p 1 december 1782 kwam, als vervolg op de petitiebeweging, een (perma
nent) burgercomite tot stand l i e t comité, dat zich met het gehele werkgebied
van de stadsregering wenste bezig te houden, legitimeerde en versterkte de
machtspositie van de gilden en de burgerwacht en werd aangesteld bij een uitdrukkelijke 'Acte van Qualificatie' (bijlage 4) Deze 'Acte' ging mede uit van in
woners zonder burgerrecht De Amerikaanse 'Committees of Correspondence',
die de kern van de Amerikaanse revolutionaire beweging uitmaakten, stonden
hiervoor model De petitiebeweging had de gezworen gemeente gestimuleerd
haar functie als spreekbuis van de bevolking serieuzer te nemen Uit haar midden
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kwam een 'Perpetuele Commissie' tot stand, die de voortgang van het werk van
de meente zou bewaken (§ 6 4)
Het toenemend gevoel van eigenwaarde, dat de volksbeweging bij de stedelijke regering teweeg bracht, vond ook zijn weerslag op de oordeelsvorming over
de inrichting van de jaarlijkse verkiezingen De bevoegdheid van de erfstadhou
der (op grond van het regeringsreglement van 1675/1747) om de keuze van leden
van de magistraat en de meente goed of af te keuren en deze in het laatste geval
te vervangen door een eigen keuze, betekende een inbreuk op de traditionele en
hooggeschatte vrijheid van de meente en tegelijkertijd een absolute zeggenschap
van de prins over politieke carrières Een 'Redrescommissie', ingesteld als vrucht
van een petitie, wilde de (volgens haar inconstitutionele) invloed van de erfstadhouder terugdringen de keur moest vrij worden BIJ de verkiezing van 22 februari
1783 legde de meente de aanbevelingen (recommandaties) van de prins terzijde en
zond zij de door velen gehate Orangistische burgemeester mr E H Putman
heen Na enige aarzeling capituleerde Willem V volkomen voor de eisen uit De
venter Dat vormde een klinkend bewijs van de machtspositie van de Patriotten
ter plaatse (§ 6 5)
Maakten de burgercommissies de stem van de Patriotten uit, de vnjkorpsen
moesten hen een 'sterke arm' geven Naast het Staatse beroepsleger en de (als
onderdeel van het stedelijk regeringsapparaat fungerende) burgerwacht, plaatsten
de Patriotten een volksmilitie Gebruik makend van een welhaast vergeten bepaling uit de Unie van Utrecht en gestimuleerd door de geschriften van A Fletcher, richtten zij in maart 1783 te Deventer een van de eerste vnjkorpsen in de
Republiek, en het eerste in Overijssel, op Op het niveau van de Unie vormden
de vnjkorpsen een bindend element in de overigens vooral lokaal bepaalde Patri
ottenbeweging In hun samenkomsten, die in belangrijke mate een politiek ka
rakter droegen, speelde de Deventer delegatie een toonaangevende rol De poli
tieke en vernieuwende functie van de burgermilitie bleek duidelijk uit haar 'Wetten' Voor het lidmaatschap ontbraken godsdienstige beperkingen Besluitvor
ming over de ' W e t t e n ' vond plaats bij meerderheid van stemmen Onderscheid
tussen de leden naar staat, rang of godsdienst werd expliciet uitgesloten Terzake
van de keuze van de officieren van het korps beschikten alle leden over het actief
en passief kiesrecht De leden van de militie hielden van vlagvertoon, zij introduceerden vernieuwingen in het politieke leven, maar hun korps ontbrak het aan
militaire betekenis (§ 6 6, bijlage 5)
De triomfantelijke manifestaties van Patnotse gezindheid riepen begnjpelij
kerwijs een tegenbeweging op De uit zijn ambt verdreven burgemeester F H
Putman wierp zich als de kampioen van die beweging op N a rechtshistorisch
onderzoek was hij tot het inzicht gekomen, dat de (op dat moment uitgesproken
Patnotgezinde) gilden aanspraak konden maken op een medebeslissingsrecht m
zaken van stedelijke regelgeving en bestuur Onmiddellijke gevolgen had zijn
oordeel toen nog met Wel gaf een nieuw rekest de stedelijke regering aanleiding
om tekortkomingen te laten inventariseren en te publiceren, de burgers zouden
voorts gelegenheid krijgen om hun grieven kenbaar te maken (een ongehoorde
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nieuwigheid) en om voorstellen te formuleren om de bestuursorganisatie van gewest en stad te verbeteren Ook m de overige Overijsselse hoofdsteden en m andere provincies woedden discussies over constitutionele vernieuwingen (§ 7 1)
De burgercommissie rapporteerde in maart 1786 over hervorming van de
provinciale, in augustus 1786 over die van de stedelijke bestuursorganisatie De
ingediende grieven, die aan deze rapportages ten grondslag lagen, en de daarop
aansluitende punten die de magistraat en de meente hadden aangedragen, waren
heterogeen, maar gaven wel een duidelijk beeld van de te Deventer heersende
politieke en sociale malaise de als ongerechtvaardigd ervaren bemoeienissen van
buitenstaanders met de lokale regering, corruptie en geheimhouding in regeringszaken, wanbeheer in openbare financiën en domeinen, ongelijkheid in belas
tingen en arbitraire rechtsbedeling Tegelijkertijd bracht het expliciteren van de
gebleken bezwaren verdeeldheid aan het licht onder de schijnbaar eensgezinde
Deventer Patriotten (§ 7 2)
De 'Gecommitteerden' uit magistraat en meente, die met de ingediende
grieven aan het werk togen, rapporteerden daarover in augustus 1786 en presenteerden toen een concept-regeringsreglement voor de stad Zij wensten een
'volksregering bij representatie', waarbij de leiding in handen was van door de
burgers gekozen bestuurders De stad zou een volstrekt onafhankelijke positie
moeten krijgen, niet door het opbouwen van een geheel nieuw bestel, maar door
het zuiveren van het bestaande Opmerkelijk was met name het eerste hoofdstuk, waarin op basis van volkssoevereiniteit en grondrechten allerlei 'verlicht'
gedachtegoed was neergelegd Veel daarvan was ontleend aan Amerikaanse constituties, met name aan de Declaration of Independence en de Pennsylvania
Constitution De burger zou het middelpunt van het politieke leven gaan vormen Hij was de bron waaruit alle gezag voortsproot en was aan zijn medeburgers
gelijkwaardig Als hij door willekeur werd geregeerd, mocht hij in verzet en zelfs
in opstand komen De burgers mochten zich mondeling en schriftelijk vrijelijk
uiten De wil van de meerderheid zou wet zijn, en ook katholieken en leden van
protestantse minderheidsgroeperingen behoorden deel uit te maken van de
stemgerechtigde burgerij, aldus het concept (§ 7 3)
Het concept regeringsreglement bleef niet onweersproken Volgens de eerder genoemde Putman, die op 6 oktober 1786 een commentaar publiceerde, behoorde de stad eerst, met behulp van de gilden, de heersende economische malaise te verbeteren, voordat zij een zekere politieke vrijheid aan haar burgers toe
zou kennen H e t verlenen van burgerrechten aan katholieken en doopsgezinden
was in Putmans opvattingen echter in ieder geval ondenkbaar, omdat dat zou
indruisen tegen de belangen van de gevestigde gereformeerde burgers en daar
mee van de (leden van de) gilden Deze laatste zouden in zijn voorstel een (verhoudingsgewijs buitenproportioneel) geprivilegieerde positie gaan innemen In
de stadsregering zouden, in datzelfde voorstel, gegradueerde, praktiserende juris
ten en costumieren (specialisten in het gewoonterecht) moeten plaatsnemen
Putmans commentaar zaaide verdeeldheid tussen een deel van de burgers (met
name gildenleden) en de Patnotse regenten en kreeg een vervolg toen op 2 no-
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vember 1786 enkele gildenleden zichzelf presenteerden als een soort alternatief
burgercomité. Door te wijzen op een achterban uit de gilden pretendeerde dit
nieuwe comité (tevergeefs) te beschikken over een juridisch betere positie dan de
al langer bestaande Patriotse burgercommissie (§ 7.4).
De toenemende spanningen in de stad kwamen tot ontlading op 15 januari
1787 en volgende dagen. Bij schermutselingen tussen vrijkorporisten en Oranjeklanten vielen gewonden. Het nieuwe burgercomité en voormannen uit de meeste gilden, waaruit dit comité was voortgekomen, profileerden zich als Prinsgezind. Zo werd duidelijk, dat de gilden een ommezwaai hadden gemaakt van het
Patriotse naar het Orangistische kamp. Uit angst voor concurrentie door katholieken en doopsgezinden hadden zij aldus een cruciale omslag bewerkstelligd in
de Patriottenbeweging te Deventer. Een nieuw monsterverbond was ontstaan,
bestaande uit traditionele Prinsgezinde regenten en leden van de gilden c.q. een
deel van de gezeten burgerij. Weerzin tegen het concept-regeringsreglement en
steun aan de stadhouder verenigden beide groeperingen. De door hen gebruikte
taal verraadde de auteur van hun stukken: een geroutineerd jurist en politicus,
die op de hoogte was van rechtshistorische argumenten en van actuele staatkundige ontwikkelingen, kortom: mr. E.H. Putman. Deze had een machtsovername
beoogd van de stadsregering door de Oranjeaanhang, inclusief de gilden, maar
daar zou het niet van komen. Als reactie op zijn initiatief verzamelden Patriotten
handtekeningen onder petities, gericht op een spoedige invoering van het door
hen beoogde nieuwe stedelijke regeringsreglement. Hun burgercommissie bestreed het adres van Putman c.s. in een gemotiveerd rapport. Daarin stelde de
commissie, dat de verdediging van de positie van de stadhouder in het stedelijk
bestuursbestel in combinatie met het door de gilden gepretendeerde medebeslissingsrecht in stedelijke regeringszaken een inbreuk betekende op het conceptregeringsreglement. Zo had laatstgenoemd stuk de kiem in zich gedragen van
zijn eigen teloorgang.
Het debat over constitutionele vernieuwing had de Deventer politiek maar
korte tijd beheerst, maar in die tijd werd wel voor het eerst en in een bredere
kring dan voordien, structureel nagedacht over de inrichting van het openbaar
bestuur ter plaatse en werd dit thema voorwerp van publieke gedachtewisseling
en discussie. Daarin resoneerden grote thema's mee die de westerse wereld in
hun ban hielden, zoals volkssoevereiniteit, grondrechten en machtenscheiding.
Toch was van een intellectueel debat op basis van juridische, filosofische of historische argumenten nauwelijks sprake en vloeiden de belangrijkste geschilpunten vooral voort uit eigenbelang en traditionele vooroordelen (§ 7.5).
De zojuist genoemde conflicten werkten door in spanningen rond de jaarlijkse
verkiezingen van 22 februari 1787. Magistraat en meente verklaarden eenzijdig
het gewestelijk regeringsreglement voor afgeschaft en handelden overeenkomstig
door eerst een louter Patriotgezinde regering te kiezen en vervolgens de nieuwbenoemden zonder de stadhouderlijke approbatie af te wachten terstond te beëdigen. Vanuit hun Oranjesociëteit zonnen de Prinsgezinden op wraak. Toen de
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stadsregering de hulp inriep van Zwolse vrijkorponsten, verergerde hun komst de
heersende spanningen nog Een gewapend conflict in de Oranjesocieteit kostte
de levens van vijf Prinsgezinden De inval door Pruisische troepen maakte op 20
september 1787 tijdelijk een einde aan de Patnotse dominantie over Deventer
T o t de Franse inval zouden de prins en zijn aanhangers oppermachtig blijven
H e t stedelijk concept regenngsreglement zou voor altijd een concept blijven
Eerst later zou het inzicht groeien, dat het een geschenk aan beoefenaren van
politieke- en rechtsgeschiedcnis was geworden (§ 7 6)
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Résumé
Sous l'Ancien Régime, la ville de Deventer, une des capitales de la région d'Overijssel, tenait un gouvernement avec une grande indépendance. A l'intérieur de
cette ville se manifestait une société conservatrice, hiérarchique, corporatiste et
protestante. Tout au moins, c'était le mode de vue des hommes qui y exerçaient
le pouvoir. Leur raisonnement prenait pour point de départ une société de
classes, basée sur les privilèges provenant du Moyen-Age, conservés dans la
République des Provinces Unies et destinés a servir certains groupes de
personnes ainsi que des institutions. A l'avis de ces 'Régents', il faudrait que le
pouvoir public, aussi bien au niveau régional que municipal soit entre les mains
de personnes qualifiées: des membres de la noblesse et des membres admis par
cooptation provenant de familles considérées qui appartenaient à la bourgeoisie
urbaine, groupe parmi lequel d'ores et déjà avaient été choisies plus ou moins
régulièrement les personnes du conseil de la ville.
C'étaient les 'Patriottes' qui s'opposaient à cet état de faits, quoique modestement. Ils aspiraient à la participation au pouvoir public par un groupe plus
élargi de bourgeois aisés, cette bourgeoisie bien établie, à qui il faudrait accorder
le droit de codécision et de gouvernement. Adversaires des partisans du Prince
(appelés aussi 'Orangistes'), ces Patriottes se manifestaient à partir d' environ
1780 afin d'entamer un procès de transformation ( qui en 1787 touchait
abruptement à sa fin). Ce procès (qui était de longue date) faisait partie d'une
lutte sociale intense, qui sévissait aussi ailleurs en Europe et en outre dans
l'Amérique du Nord entre environ 1780 et 1815.
C'est que des idées novatrices dans la façon de penser sur le droit et l'état et
la position du citoyen dans l'état exerçaient leur influence sur l'idéologie des
Patriottes de Deventer. Pour présenter les principaux facteurs de cette influence
de manière aussi compréhensible que possible, ce livre se sert d'un 'modèle' de
cercles concentriques dans lesquels seront traités respectivement les facteurs aux
niveaux international et étranger (ch. 3), à celui de la République (ch. 4) et à celui
de la région d'Overijssel (ch. 5). Suivent encore la genèse (et son histoire) et enfin
les actions des Patriottes de Deventer. L'interaction entre ces derniers et un
territoire très étendu hors de cette ville donne un intérêt considérable à l'histoire
politique municipale et celle de son système gouvernemental à la fin du iS0 siècle.
Le 18e siècle est souvent caractérisé comme 'le Siècle des Lumières'. Ce
mouvement de réforme intellectuelle se manifestait aussi dans la pensée
concernant le droit et l'état. A la base de cette pensée on trouve de grands
philosophes du droit et de l'état des 17e et 18e siècles. Ils réalisaient une nouvelle
fondation théorique de la doctrine du droit naturel basé sur la raison humaine.
En outre ils stimulaient l'intérêt à la doctrine du contrat social pour expliquer la
transition de la société humaine, à savoir d'une situation supposée naturelle à
celle d'un état. L'esprit des Lumières mettait fin à l'hégémonie du droit romain
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en le changeant par le droit naturel (existant déjà beaucoup plus longtemps) qui
allait s'exprimer d'une façon caractéristique sous forme du droit de la raison. Les
Lumières constituaient une source d'inspiration pour les personalités dirigeantes
du mouvement des Patriottes dans la République et donc aussi à Deventer (§ 3.1).
Ces protagonistes empruntaient leurs idées également à de grands penseurs
de réputation internationale dans les domaines du droit et de l'état, des pays
allemands (Pufendorf et Wolff), de la France (Montesquieu et Rousseau) et du
monde anglo-américain (Locke, Blackstone, Fletcher, Price, Priestly et Paine
(§ 3.2). La lutte d'indépendence des anciennes colonies de l'Amérique du Nord,
devenues états autonomes, inspirée en partie par ces auteurs anglophones,
trouvaient un accueil favorable dans les Provinces Unies (§§ 4.2, 4.3). Dans le
procès de la fondation des Etats-Unis, issus de la lutte précitée, les idées des
Lumières et du droit naturel jouaient un rôle considérable. Ce droit (naturel)
était un des facteurs de base de la formulation de constitutions (dans un sens
formel) et de leurs précurseurs, les 'catalogues' de droits fondamentaux ou droits
de l'homme. Les droits essentiels ou de liberté, appelés classiques, qui sont en
cause ici, définissent le statut juridique fondamental du citoyen. La conception
de ces droits s'enracinait d'abord aux Etats-Unis et ensuite également en Europe.
Des descriptions américaines de droits fondamentaux servaient en Europe de
modèles (§§ 3.3,3.4).
Surtout dans les 'régions frontalières'de la République l'offensive des
partisans de l'école rationaliste du droit naturel contre le droit romain, considéré
comme 'savant', menait à une doute croissante de la supériorité du droit appelé
'romano-hollandais' et paralèllement à un intérêt croissant au caractère propre du
droit provincial, régional et celui des villes ainsi que de ses origines historiques
(§ 4.1). En même temps se développait une discipline nouvelle à l'époque: celle de
la statistique, dans laquelle l'approche du droit public, historique et politique
était remplacée petit à petit par une approche politico-économique. Elément de
l'enseignement juridique, la statistique avait pour but explicite la formation (en
partie également pratique) des futurs 'régents' et de leurs employés
administratifs. L'aspiration politique des Patriottes à un 'Grondwettig Herstel'
(dans le domaine de la collaboration au système juridique, dans la participation
de gestion de la législation et du gouvernement et celui des anciens droits et
libertés) stimulait également l'intérêt au développement historique et de ses
études, concernant le droit public, aussi bien de la province que de la ville et celui
de l'histoire nationale. Un cadre de référence important pour les Patriottes était
l'oeuvre de Jan Wagenaar, tandis que R J . Schimmelpenmnck (originaire de
Deventer) faisait figure d'un de leurs principaux théoréticiens (§ 4.2).
Le régime politique de la République correspondait de moins en moins à la
réalité sociale. Pendant les années soixante-dix du 18e siècle se manifestait la conscience d'une impuissance inconstitutionclle de changer quelque chose
d'essentiel au système gouvernemental. Dans beaucoup de régions la campagne
n'était pas représentée convenablement dans le gouvernement, tandis qu' à
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l'intérieur de la municipalité le patronage du stathoudcr provoquait un sentiment
de malaise. S'y ajoutaient la position privilégiée d'une seule confession par
rapport à toutes les autres et des oppositions au sein de cette église réformée
favorisée.
Les stathouders héréditaires manquaient des qualités requises pour résoudre
ces tensions de façon harmonieuse. Ils ne réussissaient qu'à monter un système
(informel) de patronage, par lequel ils exerçaient leur influence dans le régime
existant. Cependant, les dirigeants fonctionnant dans ce système manquaient le
plus souvent de compétence et d'expérience.
Ainsi se formait petit à petit un fond propice au mouvement général de
renouvellement, surtout parmi les bourgeois aisés, issus de toutes sortes de
catégories politiques et confessionnelles de personnes mécontentes: une alliance
monstre qui, (ce qui était nouveau dans la République) comblait l'abîme séparant
la ville et la campagne et celui entre les différentes régions. L'une des
conséquences de la structure décentralisée du système gouvernemental de la
République et de ses provinces était que le centre du mouvement mentionné se
trouvait au niveau local. Ces Patriottes aspiraient non pas à une rupture avec la
tradition, mais à un retour à un passé idéalisé. Associations, pamphlets et revues
constituaient des moyens d'action importants pour réaliser cette aspiration (§
44)·
La ville de Deventer, pendant le bas Moyen Age un centre international
florissant de c o m m e r c e , de traffic et de t r a n s p o r t , d'enseignement,
d'administration publique, de vie religieuse et culturelle, se voyait, après la
Réduction, réduit à une forteresse frontière modeste n'ayant qu'une fonction
régionale pour l'économie et la culture. Tout comme dans les autres villes de la
République, l'administration y formait un cercle clos, qui se complétait chaque
fois par cooptation, une situation qui ne changeait que par les interventions du
stalhouder pendant les périodes où le règlement du gouvernement régional était
de rigueur (§ 2.3).
A l'intérieur de la région d'Overijssel la ville était, avec Kampen et Zwolle,
l'une des trois capitales. Sur le plan politique Deventer avait certainement le
sentiment d'être copartenairc dans la souveraineté de la région d'Overijssel (ch. 1,
§§ 2.1, 2.2), sans être pour cela soumis à elle. Dans cette région quelques thèmes
étroitement liés étaient d'actualité pendant le 3e quart du 18e siècle. Sous la
direction du gentilhomme Joan Dcrk van der Capellen et du juriste Jan Willem
Racer (§§ 5.1, 5.2) une lutte politique acharnée s'était engagée concernant les
'drostendiensten' (services du bailli), la position de van der Capellen dans les
Etats (provinciaux), en tant que membre de la noblesse et le problème de la
définition de la majorité des voix ('overstemming') dans l'Assemblée des Etats.
Après un certain temps la résolution de chacun de ces thèmes était favorable aux
Patriottes (§ 5.3). Un débat comparable avait lieu sur la position des petites villes
de la province et de leurs droits. Cette discussion n'était pas encore terminée à la

599

fin de l'époque des Patriottes (§ 5.4). La municipalité de Deventer était à la tête
de tous ces débats.
Dans l'opinion publique sur des points de litige politiques de cette époque, les
professeurs du Athenaeum Illustre à Deventer jouaient un rôle important. La
nomination (politique) de F.A. van der Marcie (1783) avait un effet stimulant à ce
rôle. Elle avait pour but de créer à l'Athenaeum 'un centre de formation pour les
Patriottes', ce qui ne réussissait pas trop bien. En outre il est important de
remarquer que Van der Marck occupait des fonctions plus ou moins politiques
dans la société locale et qu'il donnait des cours publics en Néerlandais pour ses
concitoyens où il traitait des thèmes politiques contemporains (§ 6.1). N o n
seulement van der Marck, mais aussi Simon de Vnes, qui menait une vie retirée,
et le secrétaire de la ville et historien Gerhard Dumbar étaient des penseurs
influents à Deventer, dans les domaines du droit et de l'état. Le premier
fonctionnait comme tuteur pour les étudiants, le dernier faisait des études dans
les archives municipales tout en y mettant de l'ordre, donnait un nouvel élan à
l'ouvrage (en plusieurs volumes) intitulé 'L'état contemporain' et se sentait
intéressé à l'évolution des Etats-Unis (plus tard il publierait un ouvrage sur ce
sujet qui faisait autorité) (§ 6.2).
L'évolution politique contemporaine se traduisait vers 1780, plus qu'à Zwolle
ou Kampen, dans toutes sortes d'actions venant de la population locale (§ 6.3).
Après un début modéré, le mouvement populaire, si favorable aux Patriottes,
dominait la vie publique à Deventer pendant les années 1782 et 1783. Signer et
adresser des pétitions, créer un 'burgercommissie', les élections libres, former un
'vnjcorps'(corps franc), travailler au renouvellement constitutionnel, c'étaient là
des activités qui s'ensuivaient rapidement, s'influençaient en partie mutuellement
et poussaient le mouvement à une apogée d'enthousiasme et d'assurance. Les
auteurs Anglo-américains mentionnés plus haut servaient d'exemples avec leur
exposés orientés au droit naturel concernant la liberté, la souveraineté du peuple
et des droits fondamentaux.
Les Patriottes se servaient de pétitions comme moyen de pression politique.
A ce fin ils mobilisaient de grands groupes d'habitants qui ne connaissaient pas
une organisation formelle. Ainsi ils ébranlaient la fiction que la municipalité
représentait la population locale à l'exclusion d'autres et en même temps ils
donnaient voix à beaucoup de gens, qui, jusqu'alors, étaient exclus de la vie
publique. Les pétitions, reqêtes ou adresses se rapportaient à des thèmes
politiques contemporains et animaient, à partir d'avril 1782, une grande partie de
la population. Au début, les corporations et la garde civique, dont les membres
signaient les premiers et collectivement, constituaient les forces mouvantes
derrière cette foule.
A la suite des pétitions se réalisait, le premier décembre 1782, un comité
civique (permanent). Ce comité, qui désirait s'occuper de tous les domaines de la
municipalté légitimait et renforçait le pouvoir des corporations et de la garde
civique et il était formellement désigné dans un 'Acte de Qualification'
(supplément 4). Cet 'Acte' tenait également compte d' habitants sans droits
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civils. Les 'Committees of Correspondence' américains, qui constituaient le
noyau du mouvement révolutionnaire américain, servaient ici de modèles. Le
mouvement des pétitions avait stimulé la municipalité de prendre plus au sérieux
sa fonction de porte-parole de la population. Il se créait une 'Pcrpetuele
Commissie' parmi les membres de la 'meente' (représentation communale), qui
contrôlerait l'évolution de son travail (§ 6.4).
Un sens croissant de dignité dans la municipalité, causé par le mouvement
populaire, influençait aussi l'opinion concernant les élections annuelles. La
compétence du stathouder héréditaire (fondée sur le règlement gouvernemental
de 1675/ 1747) d'approuver ou de désapprouver le choix des membres de la
magistrature et de la municipalité et le cas échéant de les remplacer par son
propre choix, portait atteinte à la liberté tellement estimée de la municipalité et
donnait en même temps un pouvoir absolu du prince sur les carrières politiques.
Une 'Commission de Redressement', créée à la suite d'une pétition, voulait
réduire l'influence (inconstitutionnelle selon elle) du stathouder héréditaire: il
fallait que le choix se fasse librement. Aux élections du 22 février 1783 la
municipalité mettait de côté les 'recommendations' du prince et renvoyait le
maire orangiste Me E.H. Putman, haï par bien des gens. Après quelque
hésitation le prince Willem V capitulait entièrement aux exigences de Deventer,
ce qui était une preuve convaincante de la position de force des Patriottes dans
cette ville (§ 6.5).
Si les commissions civiques étaient la voix des Patriottes, les corps francs
devraient leur donner une 'force armée'. A côté de l'armée de métier de l'Etat et
la garde civique (qui faisait partie de l'appareil gouvernemental en ville), les
Patriottes installaient une milice populaire. Se servant d'un article quasiment
oublié de l'Union d'Utrecht et stimulé par les ouvrages de A. Fletcher, ils
fondaient en mars 1783 à Deventer l'un des premiers corps francs de la
République et le premier en Overijssel. Au niveau de l'Union les corps francs
constituaient un élément unificateur dans le mouvement des Patriottes, dont le
sort était d'ailleurs surtout localement déterminé. Dans leurs assemblées, qui
avaient en grande partie un caractère politique, la délégation de Deventer jouait
un rôle considérable. La fonction politique et novatrice de la milice civile se
montrait clairement dans ses 'Lois'. Il n'y avait pas de restrictions religieuses
pour être membre. Le discernement des membres selon classe, rang ou religion
était explicitement exclu. Quant au choix des officiers du corps, tous les
membres disposaient du droit de vote, aussi bien actif que passif. La milice
aimait bien se m o n t r e r avec leurs drapeaux. Elle introduisait ainsi des
innovations dans la vie politique, mais le corps n'avait pas de poids militaire (§
6.6, supplément 5).
Les manifestations triomphantes de
conçoit - un mouvement opposé. Le
fonctions, se faisait le porte-parole de
relatives à l'histoire du droit, il avait tiré

l'esprit des Patriottes soulevait - on le
maire E.H. Putman, expulsé de ses
ce mouvement. Après des recherches
la conclusion que les corporations (qui
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avaient a ce moment-là une préférence marquée pour les Patnottes) pouvaient
revendiquer le droit de codécision au niveau de la legislation et l'administration
de la ville Dans ce stade son avis n'avait pas encore des conséquences
immédiates Cependant une nouvelle requête était pour le gouvernement de la
ville l'occasion de faire inventorier et publier des défauts, en outre on mettrait les
citoyens en mesure de faire connaître ses plaintes (une nouveauté inouïe) et de
formuler des propositions pour améliorer l'administration régionale et urbaine
Dans les autres capitales d'Ovenjssel et dans d'autres provinces avaient heu
également des discussions vivantes sur des rénovations constitutionnelles (§ 7.1)
En mars 1786 la commission civique rendit son rapport sur une reforme de
l'administration provinciale, en août 1786 sur celle de la ville. Les plaintes
déposées, qui étaient a la base de ces comptes-rendus et les points que la
magistrature et la meente y avaient ajoutés étaient hétérogènes, mais equissaient
néanmoins une image claire de la malaise politique et sociale qui prédominait
alors à Deventer les interventions dans le gouvernement local, venues de
l'extérieur et considérées comme injustifiées, la corruption et la discrétion
inopportune en matière gouvernementale, la gestion défectueuse des finances
publiques et des domaines, l'inégalité dans les impôts et la juridiction arbitraire
En même temps cette façon d'expliciter les plaintes apportées faisait surgir des
divergences parmi les Patnottes de Deventer, apparemment si unis (§ 7 2)
Les 'Gecommitteerden' du conseil de la ville et de la meente qui se mettaient
au travail avec les plaintes apportées, sortaient leur rapport en août 1786 et
présentaient alors une ébauche d'un règlement administratif pour la ville Ils
désiraient un 'gouvernement du peuple par représentation', dont la direction
serait entre les mains de dirigeants élus par les citoyens La position de la ville
devrait être tout à fait independente Non pas par la construction d'un regime
entièrement nouveau, mais en purifiant celui qui existait déjà Notamment le
premier chapitre attirait l'attention, ou, à la base de la souveraineté populaire et
des droits fondamentaux, toutes sortes d'idées issues des Lumières avaient été
élaborées Une bonne partie avait été empruntée à des constitutions américaines,
surtout à la Declaration of Independence et la Pennsylvania Constitution Le
citoyen aurait sa place au centre de la vie politique II était la source d'où toute
autorité résultait et il était l'égal de ses concitoyens S'il était gouverné de façon
arbitraire, il avait le droit de s'insurger et même de se révolter Les citoyens
avaient le droit de s'exprimer librement, aussi bien oralement que par écrit La
volonté de la majorité ferait la loi et il faudrait que les catholiques et les membres
des groupes minoritaires protestants fassent partie des citoyens ayant le droit de
vote Tout cela suivant l'ébauche (§ 7 3)
Cette esquisse d'un règlement administratif ne restait pas incontestée Selon
Putman, mentionné plus haut, qui le 6 octobre 1786 publiait un commentaire, il
fallait d'abord que la ville, à l'aide des corporations, finisse la malaise économique
qui régnait, avant qu'elle n'accorde une certaine liberté politique a ses citoyens
De toute façon, dans la conception de Putman il était impensable de prêter des
droits civiques aux catholiques et aux mennomtes, puisque cela allait à l'encontre
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des intérêts des citoyens réformés établis et par là des (membres des)
corporations. Selon sa proposition ces derniers allaient occuperaient une place
privilégiée (hors de toute proportion). Dans cette même proposition des juristes
possédant un titre universitaire et exerçant leur métier et des spécialistes du
droit coutumier prendraient place dans le gouvernement de la ville Le
commentaire de Putman semait la discorde entre une partie des citoyens
(notamment les membres des guildes) et les régents 'patnottes', ce qui résultait le
2 novembre 1786 à la présentation par quelques membres des guildes d' une
espèce de comité civique alternatif. En attirant l'attention à son soutien dans les
guildes, ce nouveau comité prétendait disposer (en vain) d'une position
juridiquement meilleure que la commission civique des Patnottes qui existait
déjà (§ 7.4).
Les tensions croissantes se déchargeaient le 15 janvier 1787 et les jours
suivants Dans des accrochages entre des membres du corps franc et des
Orangistes il y eut des blessés Le nouveau comité civique et des meneurs de la
plupart des guildes, qui étaient à l'origine de ce comité, s'affichaient comme
Orangistes. Il fallait se rendre à l'évidence, les corporations avaient fait un
revirement du camp des P a t n o t t e s à celui des Orangistes De peur de la
concurrence par les catholiques et les mennomtes, ils avaient ainsi fait un
basculement crucial dans le mouvement des Patnottes à Deventer II s'était créé
une nouvelle alliance monstre, se composant des régents orangistes traditionnels
et des membres des corporations ainsi que d'une partie des citoyens aisés. Les
deux groupes étaient unis dans leur aversion pour le projet du règlement
gouvernemental et par leur soutien du stathouder Le langage dont ils se
servaient, trahissait l'auteur de leurs écrits- un juriste expérimenté et politicien,
qui était au courant des argument de l'histoire du droit et de l'évolution politique
actuelle, bref: Me E.H. Putman. Celui-ci s'était proposé une prise du pouvoir du
gouvernement de la ville par les partisans orangistes, les corporations incluses, un
projet qui n'aurait pas lieu En réaction à son initiative les Patnottes recueillaient
des signatures sur des pétitions, qui avaient pour but l'introduction prochaine du
nouveau règlement qu'ils avaient en vue pour le gouvernement de la ville Leur
commission civique contestait la requête de Putman et les siens dans un rapport
bien argumenté Dans ce compte-rendu la commission concluait, que la défense
de la position du stathouder dans le système politique de la ville, en combinaison
avec le droit de codécision dans les affaires de la municipalité que les
corporations prétendaient avoir, portait atteinte au projet du règlement
gouvernemental Ainsi le germe de sa propre déchéance avait déjà été présent
dans ce règlement.
Le débat sur la rénovation constitutionnelle n'avait dominé la vie politique à
Deventer que peu de temps, mais pendant cette période on réfléchissait pour la
première fois et dans un cercle social plus large qu'auparavant sur l'organisation
gouvernemental de la ville et ce thème devenait l'objet d'échange d'idées et de
dicussions publiques. Ceux-ci étaient influencés par les grands thèmes qui
occupaient le monde occidental, comme la souveraineté du peuple, les droits
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fondamentaux et la séparation des pouvoirs. Toutefois, il ne s'agissait guère d'un
débat intellectuel à base d'arguments juridiques, historiques ou philosophiques et
les principaux points de discussion résultaient surtout d'intérêt personnel et de
préjugés traditionnels (§ 7.5).
Les conflits mentionnés provoquaient des tensions autour des élections annuelles
du 22 février 1787. Le magistrat et la meente déclaraient unilatéralement que la
législation régionale était abolie et agissaient conformément à cette décision en
choississant un régime uniquement 'patriottiste' et en assermentant tout de suite
les nouveaux nommés, sans attendre l'approbation du stathouder. Les
Orangistes, résidant dans leur cercle, couvaient des projets de vengeance.
Lorsque la municipalité appelait l'aide de membres du corps franc de Zwolle, leur
arrivée envenimait encore les tensions existantes. Un conflit armé dans le cercle
des Orangistes coûtait la vie à cinq d'entr'eux. Le 20 septembre 1787 une invasion
par les troupes prussiens mettait temporairement fin à la domination des
Patriottes à Deventer. Jusqu'à l'invasion française le prince et ses partisans
régnaient en souverains sur Deventer. L'ébauche du règlement gouvernemental
de la ville resterait pour toujours une ébauche. Ce n'est que plus tard que l'on
arriverait à l'idée qu'elle était devenue un don à tous ceux qui s'occupent de
l'histoire de la politique et de celle du droit (§ 7.6).
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Summary
During the Ancien Regime the city of Deventer was one of the capitals of the
district of Overijssel, a republic with a very large degree of independence Here a
conservative, hierarchic, corporative and Protestant community manifested it
self At least, this was the opinion of the men who pulled the strings at that time
They argued from the point of view of a class ridden society, based on privileges
for certain groups of people and institutions, which privileges dating from the
Middle Ages were still valid in the Republic of the Netherlands These 'regents'
judged the public administration - both at district and city level - should be in
the hands of persons who possessed the qualities required for these tasks by
birth destined members of the knighthoods or by co-optation appointed members of respectable families belonging to the citizenry, from which earlier on
quite regularly magistrates had been elected
It were the Patriots who opposed this approach, although to a limited extent They made out a case for participation in public administration by a wider
circle of well to do citizens the established, moneyed citizenry, which should
obtain the right to take part in administration and decisionmaking As counterparts of the Orangeists these Patriots operated from c 1780 onward to bring
about a process of change which ended abruptly in 1787 '1 his process had a long
previous history and was part of the intensive social struggle going on in other
parts of Europe and m North America between 1780 and 1815
Innovatory ideas in the way of thinking about law and state and about the
position of the citizen pervaded the opinions of the Deventer Patriots To pre
sent the most important elements of influence as clearly as possible, this book
uses a model of concentric circles, in which consecutively those at international
and foreign level (ch 3), those of the Republic (ch 4) and those in the province
of Overijssel (ch 5) will be dealt with Next the rise and history and the activities
of the Deventer Patriots will be discussed T h e interaction between the latter
and a very wide area outside the city makes the political history of Deventer and
the history of its administrative organisation at the end of the 18' century all the
more interesting
The 18' century is often characterised as the age of Enlightenment This intellectual innovatory movement manifested itself also in its ideas about law and
state Great philosophers of law and state from the 17' and i8 r century stood at
its cradle They brought about a new theoretic basis for the doctrine of the natu
ral law to the human ratio Moreover they stimulated an interest in the doctrine
of social contract as an explanation of the transition of the human society from a
presupposed natural condition to a state T h e Enlightenment broke with the
hegemony of the received Roman law as the basis of the already much longer
existing natural law, which thus found a characteristic expression of its own in
the form of the law of reason The Enlightenment served as a source of inspira
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tion for prominent persons in the Patriot movement in the Republic and so also
in Deventer (§ 3.1).
These persons derived their ideas also from internationally well-known
thinkers on law and state from German countries (Pufendorf and Wolff), from
France (Montesquieu and Rousseau) and from the Anglo-American world
(Locke, Blackstone, Fletcher, Price, Priestley and Paine) (§ 3.2). This struggle for
independence of the colonists' states in N o r t h America- also inspired by the
English speaking authors- found much response in the northern Netherlands (§§
4.2, 4.3). In the background of the foundation of the United States, which arose
following the above mentioned struggle, the mental legacy of the Enlightenment
and the natural law played an important role. The latter also formed the basis for
the formulation of constitutions in the formal sense of the word and of preceding catalogues of human rights. These -here discussed- so-called classical human
rights or liberties define the fundamental legal position of the citizen. The idea
of these rights first struck home in the United States, later also in Europe.
American descriptions of human rights served as examples in Europe (§§ 3.3,
34)Especially in the so-called outlying districts of the Republic the offensive of
the supporters of the rationalistic natural law school against the 'learned' Roman
law introduced an increasing doubt of the superiority of the so called Roman
Dutch law, and likewise lead to a growing interest in the typical quality of the
provincial, quarterly and civic rights and their historical roots (§ 4.1). At the
same time a new discipline called 'statistical studies' developed, in which the
politico-economic approach gradually replaced the historical constitutional one.
As a subject of the study of law these 'statistical studies' -partly also taught in
practice- were particularly meant to be a means of education for the future 'regents' and their colleagues in administration. T h e political struggle of the Patriots for 'constitutional reform'CGrondwettig Herstel') -concerning co-operation
in law making, participation in matters of regulation and administration and
matters of old rights and liberties- stimulated the interest in and the study of the
historical development of public law for province and city and the history of the
country. An important work of reference were the writings of Jan Wagenaar,
whereas Rutgerjan Schimmelpenninck, from Deventer, became one of the most
prominent Patriot theoreticians (§ 4.2).
The constitution in the Republic increasingly lost its relation with social reality.
In the seventies of the 18th century the experience of an institutionally incapable
apparatus manifested itself, unable to bring about some essential change to the
polity. In many districts the rural community was not adequately represented in
the government, whereas within the circle of city magistrates the contracts of
correspondence and the stadholder's interferences with the way they were composed, lead to dissatisfaction. The privileged position of one confession above all
others and controversies within the privileged Lower German reformed church
added up to the situation.
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The heriditaiy stadholders lacked the qualities to solve these tensions in harmony. They did not get further than establishing an informal system of patronage, in which they exerted their influence within the existing constitution. The
administrators operating within this system, however, mostly lacked capability
and experience.
And so, gradually a breeding ground was created for a widespread innovatory
movement of mainly well-to-do citizens from all sorts of political and denominational categories of dissatisfied people: a monster treaty which -a new phenomenon in the Republic- bridged the chasm between city and rural community and
the chasms between the separate districts. Besides, as a result of the very decentralized structure of the form of government of the Republic and the provinces,
the core lay however at local level. These Patriots did not aim at a radical breach
with the tradition, but at a return to an idealized past. Societies, pamphlets and
magazines were important means in their struggle (§ 4.4).
The city of Deventer, a prosperous international centre of trade, traffic and
transport, and of education, public administration, religious and cultural life in
the late Middle Ages, had fallen back to the role of modest border stronghold
after the Reduction, with no more than a regional function for economy and
culture. Like in other cities in the Republic the administration consisted of a
closed circle, which filled vacancies by co-optation, a situation which only (to a
limited extent) was disrupted by the patronage of the stadholdcr in the periods
in which the district administrative rules were applicable (§ 2.3).
W i t h Kampen and Zwolle, the city of Deventer was one of the three capitals
within the district of Overijssel. From administrative point of view Deventer felt
part of, but not subject to the sovereignty of the district of Overijssel (chapter 1,
§§ 2.1, 2.2). In this district some interrelated subjects were of topical interest.
Under the leadership of the nobleman Joan Derk van der Capellen and the lawyer Jan Willem Racer (§§ 5.1, 5.2) a fierce political struggle took place 1) about
the bailiff services (drostendiensten), 2) the position of Van der Capellen in the
States as described member of the knighthood, and 3) the question of the determination of the majority of votes ( the 'overvoting') (overstemming) in the assembly of the States. About each of these three questions was favourably decided
for the Patriots in the course of time (§ 5.3). A comparable debate was going on
about the position of the small towns in the province and their rights. This discussion had not yet been concluded at the end of the Patriot period (§ 5.4). In all
these debates the Deventer city administration took a leading position.
In the formation of judgement about current political controversies professors at the Deventer Atheneum Illustre played an important role. A stimulating
factor for that role was the (political) appointment of F.A. van der Marck (1783).
The intention was that his appointment would make the Atheneum 'a nursery
for Patriots', but this succeeded only partly. Furthermore it was important that
Van der Marck held politically coloured functions in the local community and
that he gave public lessons in Dutch to his fellow citizens in which he dealt with
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current political subjects But not only Van der Marck, also the sequestered hv
ing Simon de Vries and the city secretary and historian Gerhard Dunbar were
influential thinkers about law and state in Deventer The first functioned as tutor for students, the latter arranged and studied the city archives, gave a new impulse to the volumous work the 'Modern History or the Present State' and felt
deeply involved with the developments in the United States (about which he
would later publish an influential work) (§ 6 2)
More than m Zwolle or Kampen, the current political developments translated themselves around 1780 in Deventer into all sorts of activities from the
local population (§ 6 3) After a slow start the popular movement which was favourite with the Patriots dominated in Deventer in the years 1782 and 1783 The
signing and filing of petitions, the foundation of a citizen committee (burger
commissie), the free elections, the formation of a 'vnjkorps' (free burger company) and the preparation of constitutional innovation were matters which followed one another rapidly, mutually partly influenced each other, and which
pushed the local Patriot movement to a height of enthousiasm and self
confidence The above mentioned Anglo-American authors showed the way with
their observations, coloured with natural law, on freedom, popular sovereignty
and human rights
The Patriots used petitions as a political co ercive measure For this purpose
they mobilized large groups of inhabitants, who were not organised as such Thus
they enfeebled the fiction that the sworn community represented the local
population with the exception of others, and also gave voice to the majority who
were excluded from public life until then The petitions, requests or declarations
related to current political and constitutional subjects and stirred large groups of
the population from April 1782 onwards Initially the guilds and the citizen militia, whose members were the first to sign and collectively in addition, were the
moving spirits behind this crowd
On 1 December 1782, a permanent citizen committee came into being as a
result of the petition movement T h e committee which wanted to occupy itself
with the entire field of activity of the city administration, legitimated and streng
thened the position of power of the guilds and the citizen militia, and was ap
pointed by an explicit 'Act of Qualification' (appendix 4) This 'Act' also thought
in terms of inhabitants without civic right The American 'Committees of Correspondence', which were the core of the American revolutionary movement,
were used as models The petition movement had stimulated the sworn commu
nity to take its role as spokesman of the population more seriously Prom its
midst came a 'Perpetuele Commissie' into being which would watch the proceedings of the work of the 'meente' (§ 6 4)
T h e growing sense of self-esteem, which the popular movement brought about
within the city administration, found its repercussion in the judgement about
the organization of the annual elections The authority of the hereditary stadholder - according to the government regulation of 1675/1747 - to approve or
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disapprove of the choice of members of the magistrate and the 'meente' and to
replace one in case of disapproval, meant a breach into the traditional and most
valued freedom of the 'meente' and at the same time it meant absolute authority
of the Prince as to political careers. A 'Redrescommissie', established as a result
of a petition, wanted to reduce the said to be unconstitutional influence of the
hereditary stadholder: the selection should be free. During the elections of 22
February 1783 the 'meente' put the recommendations of the Prince aside and
dismissed the generally hated Orangeist burgomaster mr. E.H. Putman. After
some hesitation William V completely surrendered to the demands from Deventer. This was a sound proof of the position of power of the Patriots there (§ 6.5).
W i t h the citizen committees giving a voice to the Patriots, the 'vrijkorps'
was to give them a strong arm. Next to the professional State army and the citizen militia - operating as part of the civic administrative apparatus - the Patriots
put a popular militia. Using an almost forgotten definition from the Union of
Utrecht and stimulated by the writings of A. Fletcher, they founded one of first
free burger companies in the Republic, and the first in Overijssel. For the Union
the 'vrijkorps' formed a binding element in the mainly locally directed Patriot
movement. T h e Deventer delegation had a prominent role at their meetings
which to a large extent bore a political character. The political and innovatory
function of the citizen militia was clearly evident in its 'Laws' ('Wetten'). There
were no religious restrictions to its membership. Decision making about the
'Laws' took place by a majority of votes. Distinction in status, rank or religion
between the members was explicitly excluded. All members had both active and
passive right of vote about the choice of officers of the corps. The members of
the militia loved showing the flag, they introduced innovations in political life,
but their corps lacked military significance (§ 6.6, appendix j).
The victorious manifestations of the Patriot sympathy understandably called
for a counter-move. T h e from his office removed burgomaster E.H. Putman
stepped forward as the champion of this movement. After legal historical research he had come to the conclusion that the at that moment explicitly Patriot
minded guilds might claim participation in matters of civic regulation and administration. His judgement did not have immediate consequences yet. But a
new request prompted the civic administration to list and publish the failings;
from then on the citizens would get the opportunity to make their grievances
known -an unheard of novelty- and would formulate propositions to improve the
administrative organisation of district and city. Also in other capitals in Overijssel and other provinces discussions were going on about constitutional innovations (§ 7.1).
In March 1786 the citizen committee reported reform of the provincial administrative organisation, and in August 1786 of the city administration. T h e
complaints which were the bases of these reports and the subsequent items the
magistrate and the 'meente' had submitted, were heterogeneous, but did give a
clear picture of the dominant political and social malaise in Deventer: the as unjustified experienced interferences with the local administration by outsiders,
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corruption and secrecy in administrative matters, mismanagement in public finance and domains, unequality in tax and arbitrariness in administration of law.
At the same time diagreement among the seemingly unanimous Deventer Patriots was brought to light by explicitly listing the submitted grievances (§ 7.2)
T h e 'Députées' ('Gecommitteerden') from magistrate and 'meente', who
worked on the lodged complaints, reported on these in August 1786 and presented a concept of regulations for the city administration. They wanted 'a
popular administration with representation', with administrators in charge who
had been chosen by the citizens. The city should obtain a completely independent position, not by establishing a totally new order, but by purifying the existent
order. The first chapter was particularly remarkable. Here all sorts of 'enlightened' ideas had been put down on the basis of popular sovereignty and human
rights. A great deal had been derived from American constitutions; the Declaration of Independence and the Pennsylvania Constitution in particular. The citizen would become the centre of the political life. H e was the source from which
all authority arose and was equal to his fellow citizens. If he was ruled by arbitrariness, he was allowed to protest and even rise in revolt. The citizens were
allowed to express themselves freely both orally and on paper. T h e wish of the
majority would be law. Catholics and members of Protestant minorities should
also be part of the voting citizens, the concept says (§ 7.3).
The concept of administration regulations did not remain undisputed. According to the above mentioned Putman, who published a commentary on 6 October 1786, the city should first improve the dominant economic malaise with
the help of the guilds, before they acknowledged a certain political freedom to
its citizens. T o bequeathe citizen rights to Catholics and Mennonites was according to Putman anyhow unthinkable as it would go against the interests of
the established reformed citizens and so against those of the members of the
guilds. The latter would in his proposal occupy a relatively extravagant privileged
position. The proposal stated that graduated, practising lawyers and customanes
(specialists in unwritten law) should have a seat in the city administration. Putman's commentary spread discord among some of the citizens, especially among
members of the guilds, and the Patriot 'regents' and had a sequel when on 2 November 1786 some members of the guilds presented themselves as a sort of alternative citizen committee. By pointing at their support from the guilds this new
committee pretended in vain to possess a legally better position than the longer
existing Patriot citizen committee (§ 7.4).
T h e increasing tensions in the city came to a discharge on 15 January 1787
and the following days. During the skirmishes between the free corporists and
the Orangeists many got wounded. The new citizen committee and leading men
from most guilds which had produced this committee characterized themselves
as siding with the Prince. And so it became clear that the guilds had made a Uturn from the Patriot to the Orangeist camp.
For fear of competition by Catholics and Mennonites they had thus created
a crucial turnaround in the Patriot movement in Deventer. A new monster treaty
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had come into being, consisting of traditional Prince sympathizing regents and
members of the guilds c q a part of the moneyed citizenry Resistance against
the concept of administrative regulations and support to the stadholder united
both groups T h e language used by them betrayed the author of their writings
an experienced lawyer and politician, who was well informed about arguments on
legal history and current political developments, in short mr Ε H Putman H e
had intended an assumption of power of t h e city administration by the Or
angeists including the guilds, but it would not come as far as that As a reaction
to his initiative the Patriots collected signatures under petitions, aimed at a
speedy introduction of the new city administrative regulations as they had in
mind Their citizen committee contested the address of Putman c s in a moti
vated report In this article the committee stated that the defence of the stadholder's position in the civic administrative order in combination with the right
of participation in civic administrative matters, pretended by the guilds would
mean damage to the concept of administrative regulations So had latter article
born the seed to its own destruction
The debate on constitutional innovation had dominated the Deventer politics
for only a short period, but in that period it was the first time people thought
structurally in a wider circle than before about the organisation of public admis
tration locally, and this theme became the subject of open discussion Here the
big themes resonated which kept the western world under their spell, such as
popular sovereignty, human rights and separation of powers Yet there was
hardly talk of an intellectual debate on the basis of legal, philosophical or histon
cal arguments, and the most important disputes mainly arose from self-interest
and traditional prejudices (§7 5)
T h e just mentioned conflicts continued in frictions around the annual elee
tions of 22 February 1787 Magistrate and 'meente' on the one hand declared the
district administrative regulations as abolished and acted accordingly by first
electing a purely Patriot sympathising administration and immediately swearing
in the newly elected without waiting for the stadholder's approbation From
their Orangeist society those siding with the Prince sought revenge W h e n the
city administration called for assistence from the free burger companies in
Zwolle, their arrival made the prevailing tensions still worse An armed conflict
in the Orangeist society asked the lives of five Prince sympathisers On 20 Sep
tember 1787 the charge of the Prussian troops put an end to the Patriot domi
nance in Deventer Until the French invasion the Prince and his support would
remain supreme T h e city concept of administrative regulations would for ever
remain a concept Only later the perception would grow that it had become a
gift to the practitioners of politico-legal history (§ 7 6)
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Aangehaalde archivalia
Stadsarchief Deventer (SAD)
(NB I: Bij het verwijzen naar stukken uit dit archief is steeds gebruik gemaakt van de bestaande nummering en is geen rekening gehouden met de ten dele herziene nummering,
waarvan de opbouw ten tijde van het schrijven van dit boek nog gaande is. Ook is geen
melding gemaakt van de recente samenvoeging van archief en bibliotheek onder de nieuwe
naam: Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek).
(NB II: In het onderstaande worden uitsluitend stukken genoemd die voor deze
publicatie van wezenlijk belang zijn. Bescheiden van zijdelingse betekenis, waarnaar veelal slechts éénmaal wordt verwezen, zijn achterwege gelaten.)
(NB III: Bij deze studie is gebruik gemaakt van vier hierna te noemen familiearchieven c.q. -collecties. Het vijfde familiearchief dat in deze relevant zou kunnen
zijn, dat van de familie Van Doormnck, bevat geen materiaal dat voor dit boek
van betekenis is: vriendelijke mededeling van de heer W . Hoogland, archivaris
van de familie, aan de auteur, bij brief van 7 september 2001.)
Middeleeuws
1.
2.

A

rchief(MA)

Prothocoll des Rhades: register van resoluties van schepenen en raad (15661591) (met vervolg in Rep. I, nrs. 4 en 5)
Liber magistratus Daventriensis in quo scribentur concordata magistratus
et communitas: register van resoluties van schepenen en raad en gezworen
gemeente ('concordaten') (1542-1599) (met vervolg in Rep. I, nr. 6 en Rep.
II, nr. 125)

Republiek deel I (Rep. I)
1
3
4
5
6
7
18B
18D-1
19

Stadrecht (1642)
Rapport van de nadere commissie tot herziening van het stadrecht
(1784)
Resolutiën van schepenen en raad (1591-1795) (vervolg van MA nr. 1)
Secrete resolutiën (1661-1815) (ibidem)
(tevens Republiek II, nr. 125) concordaten, resolutiën van schepenen en
raad en gezworen gemeente (1600-1794) (vervolg van MA nr. 2)
Register van publicatiën ('Buursprakenboek') (1597-1795)
Besoignes van de drie steden ( 1782-1793)
Ordonnanties, uitgegaan van het stedelijk bestuur (1688-1793)
Brieven en requesten gericht aan het stedelijk bestuur (1591-1793)
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22
23
24
27
37XX
85

Prothocoll van requesten (1692-1795)
Liber epistolamm (1663-1738)
Register van brieven (1739-1795) deel E
Plakkaten en publicatien door de Generahteit en de gewestelijke regering (1591-1794)
Register van 'privilegiën ende voorrechten der stat Deventer' (1668)
Petrikeurboek, register van de jaarlijkse verkiezingen van schepenen,
raden en gemeensheden, 1625-1794, (met afschriften van de briefwisseling met de stadhouder inzake approbatie van de keur), vijf delen
A (1625-1709)
Β (1710-1736)
C (1737-1763)
D (1764-1788)
E (1788-1794)
N B Zie voor de voorafgaande periode (1582-1624) MA 141

88

Boek der kleyne ampten onder de Heeren bij tour of beurten te begeven
(1699-1704)
89
Rooster voor de verdeling van ambten (1737-1794)
89X
Register betreffende de begeving van de zogenaamde grote en kleine
toerbeurten (1753-1780)
93, 94 Stukken over herziening van het stadrecht (1776-1787)
412-434 Stukken betreffende Deventer als 'appellantsheer' van kleine steden
572
Stukken inzake lidmaatschap van de Statenvergadering (met name 'Re
ces van den Landdag') (1591-1795)
632
Verzoek van J D van der Capellen tot admissie in de Staten van Overijs
sel
750
Afschrift van stukken inzake een geschil tussen de ridderschap van
Overijssel en J D van der Capellen tot den Pol over de drostendiensten
in dat gewest (1779)
751
Stukken betreffende de geschillen tussen de ridderschap van Overijssel
ter eenre en de drie steden ter andere zijde over het recht van over
stemming in de statenvergadering van dit gewest (1784-1785)
754
Plan van militaire discipline onder de burger corpsen in deze provincie
(vastgesteld bij resolutie van Ridderschap en Steden van Overijssel van 15
juni 1787)
772
Beschikking aan de gecommitteerden van de Prins van Oranje [Willem
V] inzake het rekest van de meerderheid der 18 gilden aan de gezworen
gemeente houdende verzoek om medewerking bij hun geschillen met de
magistraat in bestuursaangelegenheden (1789)
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Republiek deel Π (Rep Π)
125
128
129
132X
133

134
140
141
142
143
156X
162X

C o n c o r d a t e n (tevens R e p I, n r 6) (vervolg van M A n r 2)
Register van resolutien van de gezworen gemeente en van de Perpetuele
Commissie (1782-1787)
Stukken over een nieuw regeringsreglement (1787)
Request inzake admissie van J D van der Capellen tot den Pol m de Sta
ten en afschaffing van de drostendiensten
Requesten met bijlagen van de kleine steden van Overijssel aan de ge
zworen gemeente, met verzoek haar te steunen in haar pogingen tot her
stel van het jachtrecht, 1781 1783, bevat tevens requesten van Deventer
burgers en ingezetenen houdende verzoek tot afschaffing van de dros
tendiensten
S t u k k e n over d e d r o s t e n d i e n s t e n (1783)
Adressen tot afschaffing van het regeringsreglement (1786)
Stukken inzake maatregelen tegen de Patriotten (1788)
Brief van prof F A van der Marck inzake zijn benoeming tot hoogleraar
[te Steinfurt] (1788)
S t u k k e n inzake geschillen tussen d e gilden e n d e magistraat (1789)
A a n t e k e n i n g e n van G i s b e r t C u p e r over d e jaarlijkse k e u r v a n s c h e p e n e n
e n raad (ca 1675)
M e m o r i e v a n d e g e b r u i k e n voor e n o p P e t r i C e u r d a g h (1730)

Rechterlijk Archief (RA)
66
71

76, 77

112

i24r

Register van criminele sententien 1561 1811, gewezen door de Hoge Bank
Criminele informaties op last van de Prins van Oranje [Willem I I I ] in
zake de verstoring van een bijeenkomst van Roomsgezinden door nuli
tairen (1678)
Stukken aangaande het proces tegen mr L Bannier c s wegens geweld
pleging tegen eenige leden der Oranje-sociëteit te Deventer op 29 juni
1787 (1787-1791)
'Prothocol der Hoven', aantekeningen van de hypothecaire verbanden
op 'alle hoven buiten dese Stadt over den Yssel, buiten de respectieve
poorten ende binnen aen deser stadts wallen ende fortificatien gelegen'
(1695-1808)
Memoneboek 2 juni 1784-13 april 1797

Archieven van de Schoolraad, Curatoren van het Athenaeum Illustre en de
Latijnse School, de Rector Magnificus en de Senaat van het Athenaeum
Illustre ( )
Zie S Vonk en Β Woeldennk Inventaris van de archieven van de Deventer gemeen
telijke instellingen van hoger-, voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs en van hun
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bestuursorganen lóiy-iyji (Deventer, 1979) (aangehaald als Woelderink, 1979 met
pagina- en inventarisnummer)
2
Resoluties van de schoolraad (1780-1848)
24
Register bevattende algemene stukken van de rector magnificus en de
senaat van het Athenaeum Illustre (1630-1872)
25
Extracten uit de resoluties van het stads (en gemeente)bestuur (1707
i860)
39
Staten van de halfjaarlijks ( ) te geven colleges (1743-1871)
41
Aankondigingen van oraties te houden door nieuw benoemde hoogleraren en lectoren (1771-1865)

Archief van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement
Deventer
199

Kopie (1977) van de oudste ledenlijst (1778) van de toenmalige 'Oeconomische Tak'

FamiliearchiefBesier
(Zie F J J Besier, Voorlopige inventaris archief familie Besier, bewerkt door W Klaasen, si, 1963)
147
Brief van Jan Flapuit te W
in Zalland aan zyn neeve G a r n t in Den
Haag, 5 november 1778 met antwoord van de neef aan zijn oom, 10 december 1778 (overgebracht naar de Stads- of Athenaeumbibliotheek, catalogus van handschriften nr 160, signatuur 101 A 40) N B Jan Flapuit'
was het pseudoniem van Carel George graaf van Wassenaer Obdam,
heer van Twickel, Lage en Weldam, zoon uit een zeer vooraanstaande
staatsgezinde Hollandse adellijke familie, wiens vaderlijke grootvader de
erfdochter van de Twentse havezate Twickel had getrouwd Carel George was onder meer gecommitteerde ter Staten-Generaal, voorzitter van
de Raad van State en gezant van de Republiek naar Wenen Zie over
hem J Haverkate, A Brunt en Β Leyssius, Twickel bewoond en be
waard (Zwolle/Delden, 1993), 67-74, over het pseudoniem dd , ρ 74 Een
tweede handschrift in Knuttel 19213 Schrijver dezes heeft kopieën van
deze stukken aangeboden aan het Huisarchief Twickel
148

149

150
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Patriots spotdicht op de terugtocht der Pruissen en de hertog van
Brunswijk na de overwinning van Dumounez bij Valmy in 1792 (vermoedelijk door A van Suchtelen) (overgebracht naar de Stads- of Athenaeumbibliotheek, catalogus van handschriften nr 161, signatuur 101 A 41)
Stukken houdende 101 maatregelen na en in verband met de omwenteling te Deventer van 1795 inzake beloning en bestraffing van personen
(handschrift vermoedelijk van Alexander van Suchtelen) ( s a )
Concept rekest ('remonstrantie') van mr Lambert Bannier aan burgemeesters, schepenen en raad van Deventer in verband met zijn dagvaar-

ding in augustus 1789 om zich te verantwoorden wegens een schietpartij
bij de Oranjesocieteit op 29 juni 1787 toen hij kapitein bij het korps burgermilitie was (1789)

Collectie Dumbar
(Zie: H R van Ommeren, Voorlopige inventaris van de Collectie Dumbar, Deventer,
1967)
23
Bundel zeer gevarieerde stukken, met name over in de Patriottentijd
actuele onderwerpen
49-50 Lijst van publicaties enz van Ridderschap en Steden en van de StatenGeneraal
5-52
Register op de resolutien van Ridderschap en Steden van Overijssel
54b
Stukken inzake de drostendiensten
64
Juridisch woordenboek in handschrift
65
'Woordenboek politiek, regtsgeleerd en statistiek', door G. Dumbar de
'jongere' in handschrift aangelegd
67
Bundel afschriften der privilegiën door Duitse keizers aan Deventer gegeven, afgeschreven in de 161 en 17e eeuw
84
Stukken over het lidmaatschap van doopsgezinden van de gilden
94
Notitie van boeken en aanmerkingen, dienstig tot het ontwerpen van
constitutien

FamiliearchiefJordens
(Zie B. Woelderink, Inventaris archieven Jordens, Deventer, 1977)
65
Akte van benoeming door stadhouder Willem V van G D Jordens tot
gecommitteerde van Overijssel in de Verenigde Oost-Indische Compagnie en van dezelfde tot lid van de Overijsselse delegatie naar de Staten-Generaal, (1778-1780)
374
Stukken betreffende de voorgenomen scheiding van de administratie
van het Kinderhuis en de Huisarmenstaat (1780)
375
Rapport met bijlagen over de toestand van het Burgerweeshuis, uitgebracht door een door de stedelijke regering benoemde commissie (ca
376

377
378
379

1784-1785)
Rapport uitgebracht door een door de stadsregering benoemde commissie over de vereniging van de stadsdiaconie en de Huisarmenstaat (ca
1785)
Stukken betreffende het verhandelde tussen de gezworen gemeente en
schepenen en raad (1773-1785)
Verordening op de stedelijke wacht en schutterij, concept (ca. 1780)
Toespraken van G.D Jordens als presiderend burgemeester en van A
Persoon namens de gemeensheden tot het burgervnjkorps op resp. 8 en
21 september 1783
617

381
382
383
386
790

Extracten uit de resoluties van de stadsregering over de belediging van
de hopman W H Cost door de luitenant Β Willemsen (1786)
Publicaties ter zake van de openbare orde (1786,1787)
Stukken betreffende de financiële afwikkeling van het voormalig burgerdefensiewezen (1787-1789)
Stukken betreffende de schadeloosstelling van Patriotten die door het
herstel van het stadhouderlijk bewind in 1787-1788 benadeeld zijn (1795)
Publicatie van schepenen en raad van 25 februari 1703 inzake een met de
gezworen gemeente genomen keur naar aanleiding van de regeringsverandering (in 1703), met een aantekening over de verheffing van stadhouder Willem IV (in 1747)

Collectie Van Marie
(Zie L ten Cate Hoedemaker, Inventaris op Collectie Van Marie, Deventer, 1944)
32a
Memorie van overgenomen en in advies gehouden zaken door Ridderschap en Steden (1731-1787)
32b
Extracten uit de resolutien van Ridderschap en Steden en van Gedeputeerde Staten (1784-1785)

Athenaeumbibliotheek Deventer
C A Jordens, Relaes van het gepasserde te Deventer ( ) (1795), ongepagineerd
handschrift, ten dele in een parafrase uitgegeven door J C van Slee, De omwenteling te Deventer in 1795, in VMORG 38 (1921), pp 68-74

Gemeentearchief van Hasselt (GA Hasselt)
189

Stukken betreffende de Patriottische woelingen (1784-1788), met name
Advijs van den gemeensman Putman wegens de regten der Stad Deventer (1784)

Gemeentearchiefvan Kampen (GA Kampen)
299

Bij de stadsregering ingekomen stukken van Patriotsgezinden
M e t stukken betreffende de Patriotten in het algemeen, 1782-1796
Hierin een gedrukt gedicht 'Aan het volk van Nederland' door 'eene vaderlandsche vrouw', gedagtekend Deventer, 26 september 1786

Gemeentearchiefvan Oldenzaal (GA Oldenzaat)
Manuscripten van mr J W Racer (niet uitgebreid geïnventariseerd)
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Gemeentearchief

van Zwolle (GA

Zwolle)

Archieven van de stadsregering
AAZ oi, 00352

AAZ 01, 00353

Register van aantekeningen en bepalingen inzake de door de
burgerij gewenste verandering in het regeringsreglement van
1675, de militaire jurisdictieen de toestand in Hattem en Elburg over de jaren 1785-1790, 1790 (met onder meer een concept-regeringsreglement voor Zwolle met bijbehorende stukken)
Register van aantekeningen en bepalingen naar aanleiding
van gebeurtenissen in Hattem (1786)

AAZ 01, 00619 en
620
Ingekomen stukken van Deventer (waaronder die over een
geschil tussen de steden en een meerderheid van de ridderschap)
AAZ 01, 00777
Ingekomen stukken van edelen, waaronder van J . D . van der
Capellen
AAZ 01, 00968
Stukken van de Commissie van onderzoek in 1787
AAZ 01, 05533
Stukken dienende tot de toelating van J.D. van der Capellen
tot de ridderschap van Overijssel over de jaren 1649-1746,
1770-1772
AAZ 01, 05991
Afschriften van resoluties van de Staten van Overijssel inzake
de drostendiensten (1782)
AAZ 01, 06022
Afschrift van het besluit van de Staten van Overijssel inzake
het niet-uitvoeren van drostendiensten, als zijnde in strijd
met stedelijke resoluties terzake (1778)
AAZ 01, 06055
Handelingen en besluiten der Vergadering van Gecommitteerden uit de resp. Schutterijen, Vrijcorpsen en van Genootschappen van Wapenhandel, gecompareerd te Utrecht, op de
circulaire aanschrijving van het genootschap Pro Patria et Liberiate
NB: bevat ook stukken over de samenwerking tussen de
Overijsselse korpsen

Rijksarchiefin Overijssel, Zwolle (RAO)
Archief van Ridderschap en Steden
Resoluties van Ridderschap en Steden 1578-1795
Statenarchief nr. 5272, Resoluties van de Provisionele Representanten van het
Volk van Overijssel, 5 februari 1795-9 mei I 795
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Rechterlijk Archief (RA) Bathmen
N r 27, dossier nr 9 stukken inzake het proces tegen de Bathmeners die de aangravingen door mr E H P u t m a n en dr C W Sloet hadden beschadigd (1782)
(zie L J Noordhoff, Inventaris van het rechterlijk archief van het schoutambt
Bathmen)
Archieven van personen
Dossiers J W Racer (ongemventariseerd)
Archivalia van de VORG, m bruikleen btj RAO, aangehaald
met de nummers van A van Dedem, Register van charters en bescheiden berus
tende bij de V O R G (Kampen, 1913)
Handschriften van de VORG, in bruikleen bij RAO, aangehaald met de nummers
van, E D Eijken, Inventaris van de verzameling handschriften toebehorende aan
de V O R G (Zwolle, 1967)

Rijksarchief in Gelderland, Arnhem (RAG)
Archieven van de familie Van der CapeHen
(Zie Α Ρ van Schilfgaarde, Inventaris der archieven van de familie Van der Capellen,
Arnhem, 1974)
510
Brieven van politieke aard aan Robert Jasper van der Capellen van A Η
Cramer, secretaris van Deventer (1784-1795)
512
Brieven van politieke aard aan Robert Jasper van der Capellen van G
Dumbar, secretaris van Deventer (1785 1787)
523
Brieven aan Robert Jasper van der Capellen van ds F A van der Kemp
(1781-1792)

528
668
669
683
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Brieven aan Robert Jasper van der Capellen van prof l· A van der
Marck (1785 1792)
Stukken inzake de admissie van J D van der Capellen in de Ridderschap
van Overijssel (1768 1770)
Stukken betreffende het optreden van J D van der Capellen in Overijs
sel (1773 1779)
Stukken inzake het optreden van Derk Reynier van Bassenn bij de
plooienjen op de Veluwe (1708)

Komnkhjk Hutsarchtef, 's-Gravenhage (KHA)
Archief van stadhouder Willem V
A 31-222, Provincie Overijssel
III

Correspondentie met Rouse

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Idem met Heiden Hompesch
Idem met Sloet tot Tweemjenhuizen
Idem met Bentinck tot Diepenheim
Idem met 'hoofden van gemeentebestuur van Deventer' (1783-1794)
Idem met andere Overijsselse steden
Oude staatspapieren (waaronder die over drostendiensten en jachtrecht)
Stukken inzake de commissie-Van Lynden c s 1786-1788
Anticonstitutionele bedrijven in Overijssel
Ridderschap en Steden (1788 1794)

Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage (ARA)
Archief van J D van der Capellen tot den Pol
(Zie Ρ Wander, Inventaris van de collectie Joan Derk van der Capellen tot den Poll
(sic) (s 1,1971)
8
Briefwisseling met A G Besier
13
Idem met H Budde
22
Idem met G Dumbar
45
Idem met G D Jordens
46
Idem met R Jordens
52
Idem met F A van der Marck
66
Idem met J W Racer
67
Idem met A F Ruckersfelder
146
Briefwisseling tussen F A Van der Marck en J W Racer
151 t/m
177
Stukken betreffende de admissie
215 t/m
276
Idem betreffende afschaffen van de drostendiensten
277 t/m
292
Idem betreffende de rechten van de kleine steden
293 t/m
301
Idem betreffende de overstemming
Advies van J D van der Capellen aan de Staten van Overijssel inzake
vrijheid van drukpers (z d , 1772, 1773')
325 t/m
333
Aantekeningen en vertalingen door J D van der Capellen
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Universiteitsbibliotheek (UB) van Leiden
(Codices) Bibliothecae Publicae Latini (BPL), stukken van prof F A van der
Marck nr 1158 Biografisch materiaal ('Verzameling van stukken betreffende de
levensgeschiedenis'), nr 1160 Bnevencollectie, nr 1157, collectanea varia

Huisarchief (HA) Het Nijenhuis, Diepenheim (gemeente Hof van
Twente)
A 6

A7

A8

Toelatingen en oproepingen, aanstellingen en verkiezingen tot onderscheiden functies en hoedanigheden t a v Rutger Jan Schimmelpennmck, 1782-1797
'Annotanda 1783' financiële gegevens, literatuuraantekeningen, catalogus
van een (eigen') bibliotheek, extracten en aantekeningen van staatkundige en rechtshistorische aard, mede 1 ν m het proefschrift van mr Rut
ger Jan Schimmelpenninck, kopieën van uitgaande brieven, alsmede theses voor disputaties aan de juridische faculteit van de Leidse universiteit
proefschrift van Rutger Jan Schimmelpenninck, 1784

Huisarchief (HA) Twickel, Ambt-Delden (gemeente Hof van Twente)
(Zie A J Brunt (red), Inventaris van bet huisarchief Twickel 1133-1795, deel 1,
Zwolle/Delden, 1993) (Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, 34)
(uit de archivalia betreffende Carel George graaf van Wassenaer Obdam)
701
Den Hollandschen Patriot gevend elucidatie over de naem van Prinsman
of Prmceluiden, memorie over het ontstaan en betekenis van de term
Prinsgezinden, s a
707
Bekendmaking van de magistraat van Deventer van een algemene am
nestie, 1788
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Lijst van in druk verschenen bronnen
Veel van het hieronder genoemde materiaal bevindt zich in de collecties en is opgeno
men in de catalogus van Stadsarchief en Athenaeumbibhotheek te Deventer en de daar
in bruikleen gegeven bibliotheek van de Vereemging tot Beoefening van Overijsselsch
Regt en Geschiedenis (van deze laatste bibliotheek bestaat een afzonderlijke catalogus,
zowel in digitale als in gedrukte vorm) Zoveel mogelijk is verwezen naar W Ρ C Knut
tel Catalogus van de Pamflettenverzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek
('s-Gravenhage, 1899-1920) (negen delen) (herdruk, Utrecht 1978) Gebruik is voorts ge
maakt van de collecties van de Ovenjsselsche Bibhotheekdienst te Nijverdal en van die
van het Rijksarchief in Overijssel te Zwolle
Aan de Burgery van Deventer zie Plan van Recusatie en Keur ( )
Aan het Volk van Neder/and Ostende, 1781 (zie verder onder J D van der Capellen tot
den Pol, ook voor de drie herdrukken 1956, 1981 en 1987)
Aanmerkingen door de gecommitteerden uit de beeren van de Ridderschap aan de beeren Gecom
muteerden uit de hooge bondgenooten op de Verklaring van de Heer A W Baron van Pallandt,
Heer tot Zutthem, over het Regt van Overstemming Ter Staatsvergadennge Kampen, Erven
Ae Valckemer, 1785 (Knuttel 21243)
Aanmerkingen en vragen aan de burger-commissie, der stad Zwolle, op en over derzelver Aan
spraak aan de Zwolsche Burgerye Door een Zwolsch burger Zwolle, 1786 (Knuttel 21483)
Aanmerkingen ( ) op een betoog ten tttel voerende Constderatten nopens de verandering van het
regenngs reglement van 1748 tn de provincie van Overyssel, etc s 1 , s a (1786 of later, vgl
Knuttel 21469)
Aanmerkingen op het rapport van de commissie uit raad en meente te Zwolle, over de bezwaaren
welke de burgers en ingezetenen dier stad ingeleverd hebben / Door een Zwolsch burger De
venter, G Brouwer enz , s a (Knuttel 21733)
Aanmerkinge zie Overyssclschman
Aanspraak aan de burgers, boeren, en verdere in en opgezet enen van Overijssel By gelegenheid van
het 7 eekenen en Overleveren hunner Reçuesten, ter kloekmoedige volvoering Van hun Voomee
men D o o r een Vryman (wellicht door J D van der Capellen) Kampen, R D Zee, 1782
(Knuttel 20334)
Aanspraak aan de Z,wolsche burgerye nevens twee concept-reglementen zoo van de keure en verlating der gemeenslteden als die der leden van de magistraat der stad Zwolle ter beoordeling overgege
ven aan hunne medeburgers door de leden van de burger commissie dezer stad Zwolle, S en IClement, 1786 (Knuttel 21482)
Aanspraak en opwekking aan de burgert] van Deventer, om, tn naavolging der vrye Stigtenaars, de
banden van een onwettig ingevoerd regeerings-reglement los te maken, en een verbeterd
overeenkomstig de aloude vrye regeenngs-forme dier Provintte in te voeren Utrecht, Wild, s a
[1785} (Knuttel 21475)
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Aanspraak van een Deventer gildebroeder aan zijne medeburgers en gildebroeders. Deventer, s.a.
[1787] (niet in Knuttel)
Aanspraak van een Overysselschen landman aan alle brave Nederlanderen. Amsterdam, Houttuin enz., 1781. (Knuttel, 19668)
Aanspraaken bij het overhandigen en schenken der vaandels aan 't vry-corps te Deventer, en Dankdichten op dezelve Aanspraken by het overhandigen Deventer, 1783. (met m Knuttel)
Acte van Verbintenis ter verdeediging der Republicaanse Constitutie. Utrecht, 1785. (gepubliceerd in N N J 1785 p. 1072 vgl. Knuttel 21286, 21286a en 21287)
Addres aan de gezworen gemeente van Deventer op naam van gildens en stemgeregtigde burgerij
door 26personen gepresenteerd den 19 jan. ij8j (hoofdzakelijk door E.H. Putman) met de resolutie
van raad een gemeente van den 20 ditto. Deventer, 1787. (met m Knuttel, vgl. echter idem.
21729)

Advis en consideratien van de gezwoorene gemeente der stad Campen, over het rapport ter verbetering van de Regeerings bestelling deezer stad door Heeren Gecommitteerden uit Raad en Gezwoorene Gemeente uitgebracht in November ij86. Campen, Valckenier, 1787. (niet in Knuttel)
Aenmerkingen, zie: B R U M A N U S . J .
Algemeene staatkundige stellingen, betrekkelyk op de verandering van het regeerings-reglement in
Overyssel. Dord, Blussé, s.a. [1785] (niet in Knuttel)
Amelung, G.W., zie: Antwoord aan den Heer uit Twente.
Amelung, G.W., zie: Antwoord aan Jonkheer Wildvang.
Amp/iatie van het placcaat op het stuk van de jagt in de provincie van Over-Tssel. Zwolle, 1767.
(niet in Knuttel)
Ankum, J.A. en Smidt, J.Th. de. Mini-Plakaatboek. Zeven van de belangrijkste wetten uit het
oud-vaderlandse recht. Leiden, 1968. (Textus Minores, X X X V I I )
Antwoord aan den heer uit Twente, op desself s eerste en tweede briev, geschreeven aan een koopmann te Amsterdam, over de drosten dienste in Overyssel. s.l., 1779. (waarschijnlijk door G.W.
Ameling) (Knuttel 19345)
Antwoord aan den schryver van het onderzoek, of de oprigting van vaste of permanente collégien
van burger-committeerden, in de Overysselsche steeden, nuttig zy, dan niet. Dord, Blussé, 1786.
(niet in Knuttel)
Antwoord aan een burger te Campen, over de bezwaaren, die in de hoofd-steden geòppert worden,
tegen het regerings-reglement in Overijssel, door een burger te Zwolle. Zwolle enz., s.a.
Antwoord aan een vriend tot Deventer, over de verandering van het regeerings-reglement in Overyssel Utrecht, 1785. (niet in Knuttel)
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A ntwoord aan Jonkheer Wildvang op desselfs derde briev over de onwettigheid der Drosten dienste
in Overyssel. s.l., s.a. (vermoedelijk door G.W. Amelung) (Knuttel 19353)
Antwoord op de missive vanj. V.Z bevattende een verslag van de merkwaardigste bijzonderheden
op den jongst afgelopen Overijsselschen landdag voorgevallen. Amsterdam, 1784. (niet in Knut
tel)
Artikelen opgedragen ter beoordeling aan de burgers en ingezetenen van Deventer.
1787. (niet in Knuttel)

Deventer,

Beaufort, W J . de, ed. Brieven van en aan Joan Derek van der Capellen van de Poll Utrecht,
Kemink en Zn. 1879. (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap te Utrecht,
Nieuwe Reeks, 27)
Bedenkingen op eenige stukken ter Staatsvergaderinge van Overijssel, ingeleverd in het Voorjaar
1787, Kunnende gevoegd worden bij de gedrukte Landdagsstukken dier Provincie van dat Jaar.
Deventer, Joh.Nic. Stitzinger, 1787. (niet in Knuttel)
Bekeering van een patriot; ofbelydenis van een vrycorporist; gedaan voor eenen Pruisischen huzaar.
By hunnen Inmarsch in Overyssel Deventer, Joh.Nic. Stitzinger, 1788. (niet in Knuttel)
Bergh, H. De drangredenen tot een levendig, overtuigend en pligtmatig vertrouwen op God, ver
handeld en vaderlandsch toegepast in een leerrede, over 1 Petr. V. vs 7. En uitgesproken te Deven
ter, op Zondag Namiddag, den 26 September i/tf^. Deventer, 1784. (Knuttel 20865) (geciteerd
als: Bergh, 1784B)
Bergh, H. De gezegende nagedagtenis van een waardig regent en vader des vader-lands, den onstervlyken ridder en menschen-vriend Capellen tot den Poll ire. voorgesteld en verhandelt in eene
plechtige Lyk-re_den .. Uitgesprooken den 2j sten derzelver Maand. (=Juni) Amsterdam, 1784.
(Knuttel 20820) (geciteerd als: Bergh, 1784A)
Bericht van de burger commissie der stad Kampen, betreffende de in/everinge van bezwaaren aan
de commissie uit raad en meente gedaan den ρ January ij86. Kampen, 1786. (niet in Knuttel)
Berigt wegens het aanstellen van gecommitteerden uit de burgery der stad Zwolle, benevens de acte
van quahftcatie voor dezelve. Deventer, G. Brouwer enz., 1783. (Knuttel 20710)
Besier, A.G. Verdediging van het geresolveerde omtrent de armenstaten, het
weeshuis en kinderhuis, bij concordaat van den 22 December ij8$ en 8 February ij86. Deventer,
1786. (niet in Knuttel)
Blaadje zonder titel voor burger en boer in Overyssel. s.l., [1785-1786] (weekblad)
Blackstone, W . Commentaries of the laws of England, in four books 15 ' dr. Londen, 1809.
(eerste druk Oxford, 1765-1769)
Blécourt, A.S. de en Japikse, N . Klein P/akkaatboek van Nederland. Verzameling van Ordonnantién en plakkaten betreffende regeringsvorm, kerk en rechtspraak (14 ' eeuw tot 1J49) Groningen, 1919.
Boecop, Arent toe: Uittreksels uit het dagboek van Arent toe Boecop, volgens een handschrift
van de XVII ' eeuw. Deventer, 1862.
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Het Boek der chronyken van het veréénigd Amerika en der veréénigde Nederlanden, zo als de geschiedenissen in het congres van Amerika zyn geboekstaafd, en der gemeente worden voorgeleezen.
Getrouwlyk in 't Nederduitsch naar den oorsprongkelyken styl overgezet, enz. s.l., s.a. (Knuttel
19504)
Boekzaalder geleerde waerelt (Maandelijkse uittreksels of - ) 129 (1778) - 139 (1788)
Böhmer, J.F. en Redlich, O. ed. Regesta Imperii, Bd. VI, 1. Die Regesten des Kaiserreichs 12751)13. Innsbruck, 1898. (New York, 1969)
Brief aan een vriend, over de noodzaaklykheid van de verandering van het regeerings-reglement in
Overyssel Dord enz., 1785. (niet in Knuttel)
Brief aan een vriend tot Zwolle, over de onlangs door de druk gemeen gemaakte brief, aangaande de
verandering van het regeerings-reglement in Overyssel. Dord, Blussé, 1785. (met in Knuttel)
Brief over de waere oorzaek van 's lands ongeval, gevonden tusschen Utrecht en Amersfoort (...).
s.l., 1782. (Knuttel 20171)
Brief van een burger uit Campen aan een burger te Deventer Campen enz., s.a. [1786] (niet in
Knuttel)
Brief van een heer uit Deventer, aan zyn vriend in Holland, over het voorgevallen, by de keur van
Deventer, op PetridagijS] gedaan: met de nodige by lagen. Deventer, 1783. (niet in Knuttel)
Brief van een heer uit Leeuwaarden, aan z_n vriend in Holland, bevattende eene beoordeling en
naadere opheldering, van den Brief geschreven uit Deventer 21 February, en geplaast in de Noorh.
Courant den 26 dito No. 25, een kort en bondig verslag behelzende van de berugte zaak, tusschen den
Ridderschap van Over_ssel en den Baron van der Capellen tot den Poll, ire. ire. ére. nopens de
Drosten Diensten aldaar. (8 Maart.). Zaandam. By J.C. D. P. van Zeeman, 1781. (wellicht
doorJ.D. van der Capellen) (Knuttel 19939)
Brief van een patriot te Deventer, aan zynen vriend te Ley den, ter geleide van den brief van den
verdienstelyken ridder J.D van der Capellen tot den Pol, geschreven aan den heer professor Ruckersfelder te Deventer, in d. 20 Febr. 1784. s.l., 1784. (Knuttel 20984)
Brief van een vyand der kwaadspreekendheid aan zyn vriend te Rotterdam, aangaande het onlangs
uitgegeven Advis door jonkheer Johan Derk van der Capellen tot den Pol, over het verzoek van
zyne Majesteit, den Koning van Groot Britannien, raakende het leenen der Schotsche Brigade, op
den 16 Decemb ijj$ ter staatsvergadering van Overyssel uitgebragt, en in de notulen dier Provincie
geinsereerd. Amsterdam, Erven Houttuyn, 1775. (Knuttel 19071)
Brief uit Deventer, aan een vriend te Amsterdam, over het onwettig dienen der boeren in de graafschap Zutphen, en over de zorgeloosheid der Zutphense burgers, tot herstel van privilegiën enz.
Deventer (8 maart), 1783. (Knuttel 20700)
Brieven van hunne Excellenties de Heeren Jonathan Trumbull, en William Livingston, Schildknaapen, Gouverneurs, Capitetn Generaals en Commandanten en Chef van de Staaten van Connecticut en Nieuw-Jersey, aan Johan Derk Baron van der Capellen. Uit het Engels vertaald Amsterdam, Conradi ... enz., 1781. (waarschijnlijk vertaald door F.A. van der Kemp) (Knut-
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tel 19228), ook opgenomen in een verzamelbundel, zie: Boekzaal der geleerde waereld
136 (mei 1782) pp. 535-543
{Brumanus, J.] Aenmerkingen op de consideratien, en redenen, met dewelcke het recht der steden
Deventer, Campen, Swol, geimpugneert wort. Swolle, Geraert Tydeman, 1677.
Capellen Regent: zie: Kemp, F.A. van der
[Capellen tot den Pol, J.D. van der]. Aan het Volk van Nederland. Ostende, 1781. (zie voor
de drie herdrukken hierna) Op 'Aan het Volk van Nederland' hebben betrekking Knuttel 19864 - 19876; 20137 - 20141.
Capellen tot den Pol, J . D . van der. Aan het Volk van Nederland, het democratisch manifest
(1781); ingel. door prof. W . F . W e r t h e i m en mr. A.H. Wertheim-Gijse W e e m n k . Amsterdam, De Bezige Bij, 1956. 2C druk, Weesp, 1981 heruitgave van Loosjes A; de tekst is
in overeenstemming gebracht met het huidige idioom en de hedendaagse spelling, blz.
43-131. O o k worden hier voor 't eerst gepubliceerd drie brieven van J . D . van der Capellen aan Pieter Vreede, waaruit, ter bevestiging van de mededeling uit F.A. van der
Kemps autobiografie, onomstotelijk blijkt dat J . D . van der Capellen de auteur is van
'Aan het volk van Nederland'.
Capellen tot den Pol, J.D. van der. Aan het Volk van Nederland. Ostende, 1781; facsimile
met inleiding en annotaties door I l.L. Zwitzer, met als ondertitel: H e t patriottisch program uit 1781 (Amsterdam, 1987)
Capellen tot den Pol, J . D . van der. Advys over het verzoek van Zyne Majesteit den Koning
van Groot-Brittannie, rakende het leenen der Schotsche Brigade, op den 16 December 1775 ter
staats-vergaderingvan Overijssel uitgebracht (opgenomen in: Van der Capellen Regent naar
het handschrift van deze toespraak in SAD, collectie Dumbar, inv. nr. 23) (Knuttel
19069)
Capellen tot den Pol, J . D . van der. Berigt wegens het aanstellen van gecommitteerden uit de
burgery der stad Zwolle, benevens de acte van qualifìcatie van dezelve. Deventer, G Brouwer,
1783. (Knuttel 20710)
Capellen tot den Pol, J.D. van der. Brief aan de Deventer hoogleraar A.F. Rückersfelder, met
dagtekening Zwol, den 20 Feb 1784, over de geschillen betreffende de minimum leeftijd (20 of 25
jaar) voorgemeensmannen en burgemeesters, (niet m Knuttel)
Capellen tot den Pol, J . D . van der. Nadere memorie betrekkelyk de drostendiensten, aan de
edele mogende beeren, ridderschap en steeden, de Staaten van Overyssel overgegeven den 19 Februariusijjç). Amsterdam, Contadi... enz., 1779. (Knuttel 19 346)
Capellen tot den Pol, J . D . van der. Vertoog over de onwettigheid der drostendiensten in Overyssel. Leiden, 1778. (Knuttel 19207)
Capellen tot den Pol, J . D . van der. Verzameling van stukken betrekkelyk tot de memorie door
Johan Derk baron van der Capellen beschreeven in de Ridderschap van Overyssel enz over het
handhaaven van het reglement op de regeering dier provintsie, op den landdag in 't voorjaar deezes
jaars ijjj binnen Deventer gehouden, ingediend. Leiden, 1777. (Knuttel 19161)
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Capellen tot den Pol, J . D . van der. zie: Aanspraak aan de Burgers, Boeren, en verdere In- en
Opgezetenen van Overijssel
Capellen tot den Pol, J . D . van der. zie: Brief van een Patriot
Capellen tot den Pol, J . D . van der zie: Brief van een heer uit Leeuwarden
Carr, C.J.: zie Pufendorf, Samuel
Catalogus van cene verzameling van boeken [van wijlen G. Dumbar], in allerlei wetenschappen en
talen, welke zullen verkocht worden ten overstaan van den Deurwaarder G van Wijhe, ten huize
van L.A. Karsenbergh te Deventer, op Maandag den 2)Junij i8iy en volgende dagen. Deventer,
L.A. Karsenbergh en G. Brouwer.
Cau, C. en Leeuwen, S. van. Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende
edicten van de .. Staten Generaci der Vereenighde Nederlanden, ende van de .. Staten van Hollandt en West-Vriestandt, mitsgaders vande . Staten van '/Aelandt ..., deel Hl. 's-Gravenhagc,
1683.
Cerisier, A.M. zie: Ontwerp.
Cerisier, A.M. en Swildens.J.II. zie· Grondwettige Herstelling van Nederlandsstaatswezen.
Chalmot, J.A. de. zie: Landrecht.
Circulaire missive aan alle die edelmoedige en roemenswaerdige voorstanders van regt en geregtigheid, die in het beroepen van den hooggel. Mr. F. A van der Marck, als extra-ordinairen professor
in de regten op de aenzienelyke kweekschoole te Deventer direct maer eenig deel hebben; alsmeede
aen alle die braeve en welmeenende vaderlanders, die over dat beroep openlyk hun genoegen toonen.
door Dikaiophilus. (toegeschreven aan J.A. de Kruyff) s.l., Mey 1783. (Knuttel 20558)
Concept-Reglement op de regeringe van de stad Deventer. Deventer, 1786. (niet in Knuttel) (21
gewijzigde dr., Deventer, 1787) (zie ook: Publicatie (. .) van een concept-reglement op de
regeringe van de Stad)
Concept-Reglement op de regeerings-bestelling der stad Campen. Kampen, 1787. (niet in Knuttel)
Concept-reglement van regeering voor de stad Z.wolle. Uitgebragt door de burger-committeerden,
En aan derzelver gezamentlyke committenten ter beoordeelinge aangeboden Zwolle, 1787. (met in
Knuttel)
Consideratien nopens de verandering van het regeeringsreglement van 1748, in de provincie Overyssel Waarin het ongeoorloofde en het verderflyke eener zulke verandering betoogd wordt. Rotterdam, Hofhout, enz., 1786. (Knuttel 21469)
Conway, M.D : zie Paine, Thomas
Dagverhaal en verzameling van handelingen en stukken, in zaaken van Verschil tusschen de Heeren van de Ridderschap van Overijssel, en de drie Hoofdsteden, Deventer, Kampen en Zwol- raakende het punt van Overstemming ter Staatsvergaderinge der provincie Overyssel sedert dat de zes
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Heeren Gecommitteerden uit de Hooge Bondgenooten Zich te Kampen laaten vinden, en opening
van Hunnen Last gegeeven hebben. Dat is, sedert Dingsdag den 22 December 1784. Uitgegeeven
ingevolge Resolutie van de Heeren van de Ridderschap van denjden Maart 77Î5. Deventer, 1785.
(met in Knuttel)
Daiches, D.: zie Fletcher, Andrew
Dankdicht aan de Edele Achtbaare Heeren, lieden der Gezworen Gemeente der Stad Deventer
Voor het schenken van het Tweede Vaandel aan het Vry-corps, Op den 22 September ij8j Opgedraagen aan den Wel Ed- Gestrenge Heer en Mr A Persoon Schout van Colmschaate, Lid der
Gezwooren Gemeente deezer Stad. Enz.enz. Uit Erkentenis voor deszelfs Mannelyke Aanspraak.
S.I., s.a. (Deventer, 1783) (met in Knuttel)
Dankdicht aan de Wel edele Hoogachtbaare Heeren, Burgemeesteren, Scheepeneen en Raaden der
Stad Deventer. Voor het schenken van het Vaandel aan het Vry-corps, op den 8 september ij8).
Opgedraagen aan den Wel Ed. IIoog-Achtb- Heere, den Heere en Mr. G.D. Jordens Burgemeester,
enz.enz. dier Stad, Uit erkentenis voor deszelfs welgepaste Aanspraak, s.l., s.a. (Deventer, 1783)
(met in Knuttel)
Deductie 1783, zie: Knoop, J . W . en Fabius, A.N.
Deken, A. Lykzang, op het afsterven van den heerejan Wagenaar, eerste clercq ter secretary e en
historieschryver der stad Amsterdam. Aldaar overleeden den eersten en begraven den zesden van
lentemaand, ijjj. Amsterdam, s.a. (Knuttel 19029)
Derde rapport van gecommitteerden uit raad en gemeente rakende zekere adressen door pretense
gecommitteerden uit de burgerij aan schepenen en raad geadresseerd. Deventer, 1787. (niet in
Knuttel)
Deventer Calender of Schryf almanack, Volgens den nieuwen verbeterden Gregoriaanschen Styl op
het Schrikkel-Jaar na de Menschwordinge Christi, ij8o ( .) (Deventer, s a.) [1779]; idem op het
Jaar 1787. Deventer, s.a. [1786]
Diemer- of Watergraafsmeersche courant (augustus 1781-augustus 1783) (spectatoriaal weekblad)
Dikaiophilus. zie: Circulaire Missive
Domat,J. Les loix civiles dans leur ordre naturel. Parijs, 1689.
Drost, J. Gelderse Plakkatenlijst 1740-1815 Zutphen, 1982. (Werken der Stichting tot Uitgaafder Bronnen van het Oud-Vaderlands Recht, 8)
Dumbar, G. De oude en nieuwe constitutie der Verenigde Staten van Amerika, ('uit de beste
schriften in hare gfonden ontvouwd'), deel I Amsterdam, 1793, deel II Amsterdam, 1794,
deel III Amsterdam, 1796.
Dumbar, G. [ook gesteld ten name van Knoop, J.W.} Grieven van beroep, tegen een vonnis
in zaaken over de beroepelykheid of onberoepelykheid van twee voortgaande gewysden ter zaake in
eene jagt-proceduur ingediend aan het hoogadelyk landdrosten geregt van Zalland, den 15 april
1774. Deventer, 1774. (niet in Knuttel)
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Dumbar, G. Hedendaagse Historie c q. Tegenwoordige Staat, zie: Hedendaagse Historie
Dumbar, G. Historie van hetjagtregt in de provincie van Overyssel. Deventer, Lucas Leemhorst, 1782.
Dumbar, G. (sr., resp., jr.) Het Kerkelyk en Wereltlyk Deventer. 2 din. Deventer, 1732/1788.
Dumbar, G. Plan eener Constitutie voor eene foederatieve Republiek, gepubliceerd in:
C.W. van der Pot, Een ontwerp-staatsregeling van Gerhard Dumbar' ia· VMOVR XI/3
(1958) pp. 439-448 (inleiding), 449-480 (teksteditie)
Dumbar, G. Het regt van overstemming ter staatsvergadering van Overyssel nader opgehelderd
en de verhandeling over dat onderwerp, volgens resolutie van de Heeren van de ridderschap uitgegeven, getoetst, in negen brieven. Deventer, 1784. (niet in Knuttel)
Dumbar, G. Regten enpligten van den mensch. Deventer, gedateerd 1802, uitgegeven 1805.
Dumbar, G. Verhandeling over het regt van overstemming ter staatsvergadering
van de provincie van Overyssel Deventer, L.A. Karssenbergh, 1783. (Knuttel 20704)
Dumbar, G. zie: Vrijpostige Aanmerkingen.
Dumbar, G. zie: Wendeborn, G.F.A..
Edele achtbaare Heeren, Leden der Gezworen Gemeente der Stad Deventer. Request den igden
Jan. IJ8J door de nieuwe 'Gecommittteerden' ingediend (Knuttel 21727)
[Adres aan de Gezworen gemeente der stad Deventer namens gilden en stemgerechtigde
burgeri] omtrent verschillende bezwaren den 19 januari 1787 door Derk Nyland en 25
anderen ingediend, benevens besluit van raad en gemeente van 20 januari 1787 om het
nadere rapport der gecommitteerden in die zaak te wachten]

EgJ.e stukken betreffende het voorgevallene te Deventer in denjaare ijSz en vervolgens. Deventer,
G. Brouwer, 1783. (Knuttel 20707)
Engelsche en Americaansche kaartspel, in drie bedrijven, Het verdrag, zijnde het derde vervolg op
Het. (Schasz, J. A.) Utrecht, 1778. (niet in Knuttel)
Extract uit het Register der Resolutien van Ridderschap en Steden de Staten van Overyssel Deventer den 6 December ij86. (Knuttel 21472)
Eyffinger, A.D.: zie Groot, Hugo de
Fairchild, H.L. Francis Adrian van der Kemp: 1752-1Ì29. an autobiography together with extracts from his correspondence N e w York enz, Putnam's Sons, 1903.
Fletcher, Andrew. 'A Discourse of Government, with Relation to Militia's' in: Daiches,
D. red. Andrew Fletcher ofSa/toun, Selected PoliticalWritings andSpeeches. Edinburgh, 1979.
Fletcher, A. A discourse of Government, relating to militias. Edinburgh, 1698.
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Fletcher, A. Staatkundige verhandeling over de noodzakelijkheid
Landmilitie Leiden, 1774. (vertaald door J.D. van der Capellen)

eener welingerigte Burger

Fockema Andreae, S.J. en Downer, W . Overijsselse Plakkatenlijst, lijst der
rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak
Utrecht, 1961. (geciteerd als: Plakkatenlijst, 1961)

1^28-1810.

Foot, M.: zie Paine, Thomas
Fresinga, R., 'Memonén van den Gedenckwerdigen dingen Die in den
Nederlandischen Provinciën Frieslant, Overijssel, Omlanden, D r e n t h e , Gruemngen,
ende Lingen, met heuren byliggcnden frontieren, geschiet sijn, 1583', in: Dumbar, G.
Analecta III. Daventriae, 1722.
Gedenkschrifien van Gijsbertjan van Hardenbroek. zie: Hardenbroek
Gelderse Plakkatenlijst. zie: Drost, J.
Gelieve het daer heen te dirigeren .. De brieven van stadhouder Willem V aan Arend Sloet tot
Tweenijenhuizen ijji-ijS^. (Streng, J.C., cd.) Epe, 2001. (Overijsselse Handschriften, 10)
Gelukwensching, Aan den Hoog Geleerden Heere Mr. Fredr: Adolph van der Mank, ter gelegenheid van deszelfs Inwydingsrede, tot het Hoogleeraarambt in de Natuurlyke en Burgerlyke Rechten, te Deventer Over de Liefde tot het Vaderland, overeenkomstig met de redelyke en gezellige
Natuur der Menschen in te richten, of over den waaren aard van het geen men Patriotismus noemt
Plechtiguitgesprooken, op den XXV. Van herfstmaand, ij8}. Deventer, 1783. (niet in Knuttel)
Gesprek tusschen een boer en een burger, in de provincie van Overyssel, over de lofwaardige y ver in
't teekenen der requesten, in Overyssel de hoogsterkentelyke Vaderlandlievende en vaardige resolutien van de gezwooren gemeentens van Zwolle en Deventer en het verdere in deezen te houden
kloekmoedig enpligtmatiggedrag. Deventer, 1782. (Knuttel 20335)
Grondwettige Herstelling van Nederlands staatswezen zo voor het algemeen bondgenootschap, als
voor het bestuur van elke byzondere Provincie; geschikt om het voornaam doelwit aan te toonen,
waar toe de poogingen van goede regenten en de requesten van vaderlandlievende burgers moeten
strekken. Eerste Deel. 21 dr. Amsterdam, J. Allart, 1784. [samengesteld door Cerisier,
A.M. en Swildens, J.H.] (aangehaald als· Grondwettige Herstelling I, 1785) (Knuttel
20853, resp. 21038), Idem, Tweede Deel. Amsterdam, J. Allart, 1786. (Knuttel 21282)
Groot, I lugo de. Denken over oorlog en vrede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen
voorzien door A.C. Eyffinger en B.P. Vermeulen. Baarn, 1991. (Geschiedenis van de
wijsbegeerte in Nederland, deel 8)
Groot, Hugo de. Het recht van oorlog en vrede. Prolegomena & Boek I, Vertaald, ingeleid
en van aantekeningen voorzien door Jan Frans Lindemans. Baarn, 1993. (Ambo-Klassiek)
Groot, Hugo de. Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid, uitgeg.d. F. Dovnng e.a.
Leiden, 1965. (oorspronkelijke uitg, i c dr., 's-Gravenhage, 1631)
Groot, Hugo de. zie: Molhuysen, P.C.
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Groot Placaet-Boeck: zie: Cau, C
Gross, L. en Lacroix, R. Urkunden und Aktenstucke des Reichsarchivs Wien zur reichsrechtlichten Stellung des burgundischen Kreises IL Wenen, 1945.
I lagedoorn, H. Advis en consideratien op het rapport, der Heeren gecommitteerden uit Raad en
gezworen gemeente der stad Deventer, over de verbetering van de stedelyke regeeringswyze, overgegeven in de vergadering der gezworen gemeente den 6 October 1786. Deventer, 1786. (niet in
Knuttel)
Hansen, M.L. zie: Hoogh wel geboren heer en neef
Hardenbroek, Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, heer van Bergestein .. enz.
(1747-1787). Kramer, F J L., red. 6 din. Amsterdam, 1901-1910.
Hartogh, G.A.: zie Locke, J.
Hattink, R.E. 'Memorie Putman' in: R 14 (1902), pp. 1-10 (ook opgenomen in· Putman
Cramer, 2001, bijlage 5, pp. 154-155)
Hattink, R.E. zie: Stadsregt van Almelo.
Hattink, R.E. zie: Winhoff, M.
H a t t u m , B.J. van. Geschtedentssen der stad Zwolle : behelsende een verhaal van haar eerste beginselen, verheffinge tot een stad en de merkwaardigste gebeurtenissen aldaar van ouds her, tot by
na dese tyden toe, voorgevallen / uit stads boeken, egte stukken en oude chronyken by een vergadert,
en beschreven doorBurchardJoan van Hattum IV Zwolle, 1773.
Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren, behelzende de beschryving der
Vereenigde Nederlanden en wel in 't byzonder van Overyssel [door G. Dumbar jr.] 4 din. Amsterdam, Leiden, Dordrecht, Harlingcn, 1781-1803. (herdrukt als delen 25 t/m 32 in de
serie: Nederland in vroeger tijd, Zaltbommcl, 1966). Eerste deel, 1781, herdruk delen 25
en 26, tweede deel, 1790, herdruk delen 27 en 28, derde deel, 1801, herdruk delen 29, 30
en 31, vierde deel, 1803, herdruk deel 32; aangehaald als Tegenwoordige Staat, gevolgd
door het deelnummer en het jaar van uitgifte van de oorspronkelijke editie. Als aanvulling verscheen: G. Dumbar, Verhandeling over het Graafschap Goor en beschrijving van
de Heerlijkheid Almelo en Vnezenveen ('Twee onuitgegeven Hoofdstukken van den
Tegenwoordigen Staat van Overijssel') (Deventer, 1859)
Hemert, G. van. Advis en consideratien over het rapport der Heeren by concordaat van Schepenen en Raad, en de gezwoorene gemeente der stad Deventer, op den 1 september 178$ gecommitteerd,
over de verbetering van de stedelyke regeermgswyze, uitgebragt in augustus 1786. en overgegeven in
de vergadering van de gezwoorene gemeente den 6. October 1786 Deventer, 1786. (met in Knuttel)
I lespe, J.C. Aan den Wel Edelen en Hoog geleerden Heer Mr Fredr- Adolph van der Marck,
Eertyds te Groningen, daarna te hingen, en nu te Deventer hoogleeraar in de Rechten, By gelegengeid van Zyne Inwydings redevoering tot het aanvaarden van het laastgen: beroep. Den XXV van
Herfstmaand, MDCCLXXXHI.
Deventer, 1783. (Knuttel 20559a)
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Heussen, H van en Rijn, H van Oudheden en gestichten van het bisdom van Deventer τ din
Leiden, 1725
Heuvel, Η II v a n d e n zie

OnpartijdigeRaadgevinge

Hoevell, W i l van Consideratien op het tweede rapport der beeren, by concordaat van schepenen
en raad van de gezwooren gemeente der stad Deventer, op den 21 sept 1785, gecommttteert over de
verbeetenng van de steedelyke regeenngswyze, uitgebracht in augustus desjaars ij86 Deventer,
1786 (niet in Knuttel)
Hoevell, W H van Vervolg van consideratien op het tweede rapport der beeren, by concordaat
van schepenen en raad van de gezwooren gemeente der stad Deventer, op den 21 sept 1785, gecom
mttteert over de verbeetenng van de steedelyke regeenngswyze, uitgebracht in augustus des jaars
1786 Deventer, 1787 (niet in Knuttel)
(Honderd) 100 Ducaten beloning voor de aanbrenger van de schrijver van de Brief publicatie door
R&S, 27 oktober 1778 Zit Plakkatenlijst 1961 nr 699, waar verwezen wordt naar Nieuwe
Nederlandschejaerboeken, 1779, Blz 364 (bedoeld is F A van der Kemp, Brief over de
Drostendiensten 1778) (niet in Knuttel)
Hoogh wel geboren heer en neef brieven van de patriot Adolf Warner van Pallandt tot Zuthem
1782 1787 M L I lansen, ed Epe, 1998 (Overijsselse Handschriften, 2)
Huismga, E zie, Recht, J de
Iets voor Deventers burgerij en ingezeetenen, door een vriend van eendragt, orde en vyjheid
1787 (Knuttel 20708)

s 1,

Janus 28 (2 juli 1787) ρ i86
Joostmg, J G C en Muller Fzn , S Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in
het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen, VI, ordonnantie» voor de hoven der ofpcialen
's-Gravenhage, 1919
Jordens, G D zie Dankdicht
[Kemp, F A van der] Aenspraek aen Z.yne Doorl Hoogheid Willem V Nederlands Dierbaeren
Erf stadhouder, zijnde Een vervolg op 't Vers, agter den Tweeden Brief over de Drostendiensten in
Overijssel Door E H J Amsterdam, 1779 De Aenspraek is gedagtekend Amsterdam den
23 Juny 1779 (Knuttel 19 350)
[Kemp, F A van der] Antwoord van een koopman te Amsterdam aan een heer uit Twenthe, op
desze/fs tweeden brief over de drostendiensten in Overyssel Arnhem, Moeleman
enz , 1779
H e t antwoord is gedagtekend
den 11 Febr 1779, ondertekend E H J (Knuttel 19 344)
Kemp, F A van der Bedenkingen van Frank de Vrije, omtrent het vertoog van jonker J D van
der Cape/len Over de onwettigheid der drostendiensten in Overysel Leydcn, 1778 (Knuttel
19208)
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Kemp, F.A. van der. Brief over de drostendiensten in Overyssel, door een heer uit Twenthe, aen
een koopman te Amsterdam geschreven. Amsterdam, Van der Kroe ... enz., 1778. (Knuttel 19
210); van deze Brief verscheen een tweede druk: (Knuttel 19 211)
Kemp, F.A. van der. Derde brief over de drostendiensten in Overyssel, door een heer uit Twenthe,
aen een koopman te Amsterdam geschreven. Amsterdam, Conradi ... enz., 1779. (Knuttel 19
352)
Kemp, F.A. van der. Historie der admissie in de ridderschap van Overysselvan Jr. Johan Derk
van der Capellen, heer van den Pol, Appeltem, Altforst, Hagen... Leyden, Herdingh, 1785. (niet
in Knuttel)
Kemp, F.A. van der. Jonkheer Johan Derk van der Capellen heer van den Pol beschreven in de
ridderschap van Overijssel Regent. Leyden, L. Herdingh, 1779-1785 (bekend onder de titel:
Capellen Regent) (met in Knuttel)
[Kemp, F.A. van der]. Rechtsgeleerde oudheidkundige proeve over den oorsprong der drostendiensten in Over_ssel, ter opheldering van het vertoog van Johan Derk baron van der Capellen,
heer van den Pol. Beschreven in de Ridderschap van Over_ssel, over de onwettigheid dier drostendiensten. Door A . E J . Utrecht, B. Wild, 1779. (waarschijnlijk door F.A. van der Kemp)
(Knuttel 19 349)
Kemp, F.A. van der. Stukken over de drosten-diensten in Overijssel. Leyden, bij L. Herdingh.
1785. (niet in Knuttel)
Kemp, F.A. van der. Tweede brief over de drostendiensten in Overyssel, door een heer uit Twenthe, aen een koopman te Amsterdam geschreven. Amsterdam, Van der Kroe ... enz., 1778.
(Knuttel 19 212)
[Kemp, F.A. van der]. Vrymoedige, dog zedige aanmerkingen op het vertoog van den Heere J D.
Baron van der Capellen over de onwettigheid der Drostendiensten in Overyssel, met de gevolgen
van hetzelve, benevens eene zeer merkwaardige bylage Arnhem, Moclcman ... enz., 1779.
(waarschijnlijk door F.A. van der Kemp) (Knuttel, 19 347)
Klagende Deventer, het; troost aan den kranken adelaar an de goede burgery, tot welstand der stad
opgewekt (Alom te bekomen) s.l.,s.a. [1785] (Knuttel 21730a)
Klein Plakkatenboek van Nederland, zie; Blécourt, A.S. de enjapikse, N .
Knoop, J . W . zie Dumbar
[Knoop, J . W . ] [en Fabius, A.N.]. Deductie voor de beeren van de ridderschap van Overyssel.
nopens de zaak van den Heer J D. van der Capellen tot den Pol en de drostendiensten : gedrukt
ingevolge resolutie hunner edelemogendheden van den 2den September ij8}. Kampen, J.A. de
Chalmot, 1733, moet zijn 1783. (Knuttel 20706)
[Knoop, J . W . en Putman, Ρ ] Verhandeling van zyde der Heeren van de Ridderschap over het
regt van overstemming ter staatsvergaderinge der provincie van Overyssel, uitgegeeven naar in
houd der resolutie Hunner Edelmogenden van de ridderschap van voorgemelde provincie, van den
2pten January 1784. Deventer, L.A. Karsenbergh, 1784. (Knuttel 20982)
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Kramer, F.J.L., ed. Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau. (5e
sene.iyóó-iySg), deel I, 1766-1779, Leiden, 1910, deel II, 1779-1782, Leiden, 1913, deel
III, 1782-1789, Leiden, 1915
Krämer, F J . L. zie : 1 lardenbroek
Kruyff.J. zie: Circulaire Missive
Kuile, G J . ter. zie : Winhoff, M.
Landrecht van Averissel tho samen gebracht unde uthgelecht door Melchior
Winhoff, tweede druk, met veele taal-, geschied-, oudheidkundige en rechtsgeleerde
aanteekeningen [door J . W . Racer - C.H.}, benevens registers, zo van zaaken als van
woorden, vermeerderd, door J.A. de Chalmot. Kampen, 1782. (zie voor de eerste druk
onder: Winhoff)
Landt-Recht. zie: Nessink, C.
Landtrechten van Over-Tssel. Deventer, 1630.
Landrechten van Over-Tssel, met de nadere reglementen, resolutien en ampliatten, mitsgaders de
hofrechten door Ordre van de Ed. Mog Heeren Staten van gemette provincie daar by gedrukt.
Deventer, 1724.
Leids Ontwerp, zie; Ontwerp, om de Republiek
Lindemans, J.F. zie Groot, Hugo de
Locke, J. Over het staatsbestuur, (oorspronkelijke titel: Second treatise of government: an
essay concerning the true original, extent, and end of civil government, vertaald door F.
van Zetten, inleiding door G.A. den Hartogh) Meppel-Amsterdam, 1988.
Locke, J. Second treatise of government. C.B. Macpherson ed. Indianapolis, 1980.
Loon, G. van. Beschrijving van Nederlandsche Historie-penningen; ten vervolge op het werk van
Mr Gerard van Loon; uitgeg. door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (afdeling letterkunde) (Amsterdam, Frcdenk Muller) (Dl. 2. 1863. 8 stuk. pp. 180-190)
Loosjes, zie : VaderlandscheHistorie. (vervolg) 47 din. Amsterdam, 1788-1811.
Maandelijkse uittreksels zie: Boekzaal der geleerde waerelt
Macpherson. zie : Locke, J.
Marck, F.A. van der. Commentatio de portentosa Hobbesiani civis imagine.
1788.

Burgsteinfurt,

Marck, F.A. van der. Iets ten vervolge op het waaragtig verhaal wegens het voorgevallene omtrent het hoogleraars ambt van mr. Fred. Adolf van der Marck. Groningen, 1796.
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Marck, F.Α. van der. Missive over den aart en oorsprong der drosten- en andere diensten in
Over_ssel/door een kenner der vaderlandsche regten en oudheden geschreeven aan Johan Derk van
der Capellen tot den Pol, en door Z_n Hoog Welgebooren aan het publiek medegedeeld. Leyden, L.
Herdingh.1782. (Knuttel 20 333)
Marck, F.A. van der. Oratio de amore erga patriam naturae hominum rationali et sociali
attemperando, seu de vera patriotismi, quem dicunt, indole, publice dicta D. XXV
Septembris
CU-CCLXXXIU.
Deventer, 1783 (vgl. idem, Redevoering)
Marck, F.A. van der. Rechtsgeleerd instructoir advys m de zaake van jr. Johan Derk van der
Capellen, heer van den Pol, beschreven in de Ridderschap van Overyssel, door de rechtsgeleer
den B.v.J. (en) C.v.E. Leyden, L. Herdingh, 1779. (Knuttel 19 348)
Marck, F.A. van der. Redenvoering over de Liefde tot het vaderland te bestuuren overeenkomstig
met de redelyke en gezellige natuur der Menschen. Of over den waaren aard van het zogenaamde
Patriotismus. Openly k uitgesprooken den 25 van Herfstmaand des f aars ij8j By gelegenheid van
het plechtig aanvaarden van het gewoone Hoog Leeraarsampt in de Rechten, in de Doorluchtige
School te Deventer Deventer, G. Brouwer/Amsterdam, J . Allart, 1783. (Knuttel 20559)
(vgl., idem., Oratio)
Marck, F.A van der. Waaragtig verhaal van het geene omtrent het hoogleeraars ambt van Mr
Fred Adolf van der Marck in het staats- natuur- en volkeren-regt op de hooge schoole der stad
Groningen en Ommelanden van den beginne zyner aanstelling tot zyn ontslag toe, geduurende zyne
veertienjaarige bediening aldaar openlyk is voorgevallen uit egte stukken en bewyzen getrouwelyk
opgemaakt, kortelyk beschreeven en in 't licht gegeeven. Lingen, J.A. Korff, 1775. (Knuttel
19112)

Marck, F.A. van der. zie: Aan den Wel Edelen en Hooggeleerden Heere
Marck, F.A. van der. zie: De Vryheid
Marck, F.A. van der. zie: Gelukwensching
Marck, F.A. van der. zie: Redenvoering over de liefde tot het vaderland (. )
Dat marekenboeck van Bathman. (nb. bedoeld is: Bathmen) (met inleiding d o o r J . W . Mul
der) Zwolle, 1892. ( V O R G , Overi]sselsche stad-, dijk- en markeregten, derde deel, stuk
19)
Memorien van eenige leden van de ridderschap van Overyssel over den eed van de respective
staatsieden gerequireerd door de beeren Staaten van dezelve provincie, als mede de resolutie van
hooggem: beeren Staaten op dit subject genomen, hier is by gevoegd de resolutie van de beeren van de
Ridderschap van Overyssel, waar by aan eenige beeren edelen de vergadering word ontzegd, bene
vens eene missive van de ontzette beeren over die resolutie aan hunne mede leden geschreven.
Zwolle, S. Clement en Zoon, 1788. (Knuttel 21832)
Meulen, W . W . van der, ed. 'Brieven van C L . van Bcyma aan J . D . van der Capellen t o t
den Pol' in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht, dl. 15.
Utrecht, 1894, pp. 257-389
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Meulen, W . W . van der, ed. 'Brieven van J . D . van der Capellen tot den Pol' in· Bijdragen
en Mededelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht dl. 28. Utrecht, 1907, pp. 104-341
Missive behelzende een betoog dat de Heeren Erfstadhouderen van Overyssel het regt niet hebben
om de keuren van raad en gezwooren gemeente in de steden van die provincie, zonder de minst wet
tige reden, en enkel naar een willekeurig welbehagen, te veranderen. Deventer, Gerrit Brouwer,
1783. (niet in Knuttel)
Modern History, zie: Salmon, Thomas
Molhuysen, P.C., ed. Hugonis Grotti, De iure belli ac pacis libri tres in quihusjus naturae et
gentium item juris publici praecipua expltcantur . cum annotatis auctoris. Leiden, 1919. (oor
c
spronkelijke uitg., i dr., Parijs, 1625)
Montesquieu, C H . L . de. Over de geest der wetten, (bloemlezing uit de l'esprit des Lois)
Amsterdam, 1998.
Montesquieu, CII.L. de. De Γ esprit des lois, (uitgegeven door G. Truc) 2 din Parijs, 1961.
Mulder, J . W . zie. Dat Marckenboeck van Bathman.
Nader Betoog van burgermeesteren en gemeentslieden der stad Enschede, voor zich en andere
Twentsche steden, over het recht van wroegen en ijken van ellen, maaten en gewigten der steden in
Twente; [Volgens Resolutie van den 12 April ij8), aan Hun Edel Mogenden, de Heeren Ordinarts
Gedeputeerden van Ridderschap en Steden, de Staaten van Overyssel, ingezonden] Kampen,
1783. (Knuttel 20709)
Nessink, C. Het landt-recht van Over-Tssel, met eenige aanmerkingen en aantekeningen op het
selve, eerste stuk. Kampen, 1747.
Onderzoek of de oprigting van vaste of permanente collégien van burger-gecommitteerden, in de
Overysselsche steeden nuttig zy, dan niet. Dordrecht, 1786. (niet in Knuttel)
Ontwerp om de republiek door eene heilzame vereeniging der belangen van regent en burger, van
binnen gelukkig, en van buiten gedugt te maaken (...). Leiden, L. Herdingh, 1785. (eindredactie
door J . H . Swildens en/of A.M. Cerisier) ('Leids Ontwerp") (Knuttel 21045)
Op de voor alle Vaderlandminnaars heuchgelyke Herstelling Van . J.D. van der Capellen tot den
Pol, enz Zynde zyn Hoog Edelen, na een 4 Jaarige weering uit de Vergadering . der Staaten van
Overyssel, Wederom op eene Luisterryke wyze . toegelaaten . door J. Vn. Amsterdam, J.
Verlern, 1782. (Knuttel 20336)
Ordre ende reglement, waer naer de regeringe van Overyssel in het toekomende sal worden beleyt
1675, herdruk na het in werking treden in 1747: Kampen, 1748. Gedrukt in: De Blécourt
enjapikse, Klein Plakkaatboek (1919), pp. 327-336)
Overysselschman, een. Aanmerkingen over het adres en de denkwys van veele leden der respective gilden in Deventer, brifsgewyze aan de leden der gilden, welke het Adres aan gecommitteerden
uit de burgery aan Raad en Meente ondertekend hebben, s.l., 2 januari 1787. (Knuttel 21726)
Overijsselse Plakkatenlijst. zie: Fockema Andreae, S J . en Downer, W .
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Paine, Thomas. Common Sense; addressed to the inhabitants ofAmerica. Philadelphia, 1776.
Pame, Thomas. De Eeuw der Rede- zijnde eene nasporing van ware en fabelachtige godgeleerd
heid, ('uit het Engelsch") Den Haag, 1798. (oorspronkelijke uitgave: Parijs, 1794)
Paine, Thomas. Remarques sur les erreurs de l'histoire philosophique et politique de mr. Guil
laume Thomas Raynal : par rapport aux affaires de l'Ame_rique Septentrionale. Dat is, Aanmer
kingen over de dwaalingen der wysgeerige en staatkundige historie van den Heer G Th Raynal,
met betrekking tot de zaaken van Noord Amerika, enz. [Door den Heer Thomas Paine Mr.
der Vrye Kunsten van de Universiteit van Pensylvanie, Schryver van verscheidene Stuk
jes, uitgegeeven onder den Tytel van Sens Commun, Minister der Buitenlandsche Zaaken voor het Congres enz.] Uit het Engelsch vertaald en vermeerderd met eene Voorrede
en eenige Aanteckeningen, door A.M. Ceresier. Amsterdam, J.A. Craienschot, 1783.
Paine, Thomas. Rights of man. being an answer to Mr Burke's attack on the French Revolution.
Londen, 1792.
Paine, Thomas. The writings of Thomas Paine, volume I, 7774-/779 (uitgave door M.S. Con
way, inleiding door M. Foot) Londen, 1996, herdruk van de editie van 1894. (geciteerd
als: Paine, 1996 I)
Paine, Thomas. The writings of Thomas Paine, volume Π, 1779-/792. (uitgave door M.S.
Conway,) Londen, 1996, herdruk van de editie van 1894. (geciteerd als: Paine, 1996 II)
Pallandt, A.W. Verklaring van Adolf Warner Baron van Pallandt, Heere tot Zuithem, beschre
ven in de Ridderschap van Overyssel en Droste van Tsselmuiden, over het Regt van overstemming
ter Staatsvergadering, overgegeven aan de Heeren Gecommitteerden uit de respective Provinciën.
Deventer, L.A. Karsenberg, 1784.(Knuttel 20983)
Pallandt tot Zuthem, Adolf Warner, zie: Hoogh wel geboren.
Persoon, A. zie: Dankdicht
Pijman, G J. Bijdragen tot de voornaamste gebeurtenissen voorgevallen in de Republiek der Vereenigde Nederlanden- sedert hetjaar ijjS, tot en met hetjjaar 1807 Utrecht, 1826.
Placaet-Boeck. zit: Cau, C
Placcaat Over het Stuk van de Jagt m de Provincie van Over-Yssel. Kampen, 1766.
Plakkatenlijst 1961. zie: Fockema Andreac, SJ. en Downer, W.
Plan van Recusatie en Keur van Gemeenslieden door de Burgerij, s.l., s.a. [Deventer, 1787] (gepubliceerd in een uitgebreide versie van 59 artikelen en een korte van 13 artikelen) (met
in Knuttel)
Politieke Kruyer, de Amsterdam, J. Verlern, sept. 1782 - sept. 1787. Weekblad onder redactie van J.C. Hespe.
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Post van den Neder-Rhijn, de Utrecht, G.T. van Paddenburg, 1781-1787. (614 nrs. In 12
delen, 24 stukken Bijlagen, in 3 delen, Register op de eerste 6 delen) (weekblad)
Pot, C.W. van der. 'Een ontwerp-staatsregeling van Gerhard Dumbar' in: VMOVR
11/3 (1958) pp. 439-480 (uitgave op basis van SAD, Collectie Dumbar inv.nr. 94) (geciteerd als: Van der Pot, 19586)
Pot, C.W. van der. zie: Dumbar, G.
Price, R. Aanmerkingen over den aart der burgerlyke vr_heid, over de gyonden der regeering, en
over de regtveerdigheid en staatkunde van den oorlog met Amerika. Benevens een aanhangsel en
naschrift... Naar den elfden door den schryver vermeerderden en verbeeterden druk uit
het Engelsch vertaald Door Johan Derk baron van der Capellen. Leiden, L. Herding,
1776. (Knuttel 19116, vgl. idem. 21245), (2e druk, Leiden, enz., 1777) (Knuttel 19142)
Price, R. Additional observations on the nature and value of civil liberty and the war with
America (...). Londen, 1777.
Price, R. Nadere aanmerkingen over den aart en de waarde der burgerlyke vryheid en eener vrye
regeering, benevens een kort berigt van de schulden en middelen van Frankryk; en nader verslag
van Grootbrittanjes toestand met betrekking tot deszelfs schulden, inkomsten en koophandel; alsmede eenige byzonderheeden aangaande den oorlog van dit ryk met zyne volksplantingen .... Uit het
Engelsch vertaald, En met eenige ter zaake dienende Uittreksels uit vermaarde Schrijvers voorzien door Johan Derk baron van der Capellen. Leiden, L. Herding, 1777. (Knuttel 19143)
Price, R. Observations on the nature of civil liberty, the principles ofgovernment ; and, The justice
andpolicy of the war with America ; to which is added, An appendix, andpostscript, containing, a
state of the national debt, an estimate of the money drawn from the public by the taxes, and an account of the national income and expenditure since the last. Londen, 1776. (Knuttel 19115)
Priestley, J. An essay on thefirstprinciples ofgovernment, and on the nature of political, civil, and
religious liberty, including remarks on Dr Brown's code of education, and on Dr. Balguy's sermon
on church authority. Londen, 1768. (ie druk, vervolg uitgave Londen, 1771). Alleen section
I: Of the first principles of government, and the different kinds of liberty; section II: Of
Political Liberty; en section III: On Civil Liberty zijn door J.D. van der Capellen vertaald in. J. Priestley, Proeve over de algemecne gronden van regeenng en over den aart
van politieke en burgerlyke vrijheid (...) Uit het Engelsch vertaald. Leiden, 1783. (Knuttel
19143, de vertaling, idem, 20309)
Publicatie van burgemeesteren, schepenen en raden van Deventer [inhoudende een] conceptreglement op de regeringe van de stad, 10 februari ij8y (Knuttel 21729a) (zie ook: Conceptregelement)
Publicatie van burgemeesteren, schepenen en raden van Deventer inzake de opheffing van de sociëteit Het Dorstige Hart [Hert] in de Grote Overstraat, }juli 178j. (met in Knuttel)
Publicatie van burgemeesteren, schepenen en raden van Deventer inzake het verlenen van amnestie,
30 maart ij88. (niet in Knuttel)
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Publicatie van Ridderschap en Steden betreffende afschaffing der Drostendiensten 'ten eeuwigen
dage' z^sten February 1783. Deventer, J. de Lange, 1783. Plakkatenlijst 1961 nr. 705, waar
verwezen wordt naar Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, 1783, blz. 1265. (Knuttel 20
705)
Pufendorf, Samuel. The political writings, (uitgave door C L . Carr, vertaling door M.J.
Seidler) N e w York/Londen, 1994.
Putman, E.H. Voorlopig berigt van Mr Everhard'Herman Putman, Burgemeester der Stad Deventer [over alle deszelfs gedragingen als burgemeester van Deventer betreffende de staatkundige
geschillen van dezen tijd] (gevolgd door een Declaratoir van Gecommitteerde uyt Burgery en Gildens, van Deventer, op Requisitie en ten Reguarde van den WelFAle Gestrenge Heer en Mr E H
Putman, Burgemeester te Deventer) Amsterdam, J. Weppelman, 1787. (Knuttel 21730) (vgl:
Putman Cramer, 2001, pp. 197-205)
[Putman, P. en Knoop, J . W Wederleggingen op de brieven van den heer en mr. Gerhard Dumbar, raakende het regt van overstemming in de staatsvergaderinge / met twee aanhangselen over
deeze zelfde stoffe. Deventer, L.A. Karscnberg, 1786. (Knuttel 21468)
Putman, E.H. zie: Ilattink, R.E.
Racer, J . W . Aanmerkingen omtrent de grondbeginselen der zes eerste titels van het landregt van
Overijssel. Deventer, 1866.
Racer, J . W . Onuitgegeven memorie over de hofhorighcid' in: VMORG
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Racer,J.W. Overysselschegedenkstukken. 8 din. Leiden, 1781, Kampen, 1782-1797.
Racer, J . W . Verhandeling van het regt der kotters in de marken van Overijssel : van heide en
weide op de woeste velden in dezelve; en merkwaardige regten daaromtrent.
en aanmerkingen
omtrent het Fransche gerigt ten possessoir.. gegeven aan den kotter en landbouwer f an Schreur, in
de marke Volte .... Deventer, 1816.
Ramsay, E. History of the American revolution. 2 din. Londen, 1789.
Rapport over de ingeleverde provinciale bezwaaren, uitgebragt door de heren tot onderzoek derzelve op den 16. September ij8$ gecommitteerd en door raad en meente der stad Campen goedgekeurd
den 28 Juny ij86. Kampen, 1786. (niet in Knuttel)
Rapport over de verbetering van de provinciale regeringswyze, door de beeren, by concordaat van
schepenen en raad en de gezworen gemeente der stad Deventer op den 21. september 1785 gecommitteerd uitgebragt en by concordaat van den 8. maart 1786 geapprobeerd, Deventer, 1786. (niet in
Knuttel)
Rapport over de verbetering van de regeerings bestelling der stad Campen- door beeren gecommitteerden uit raad en gezwoorene gemeente uitgebragt in november 1786. Kampen, 1787. (niet in
Knuttel)
Rapport van de burger-commissie der stad Deventer, betreffende de ingeleverde bezwaaren der
burgery, overgegeven aan de commissie uit raad en meente, den 6 jan. 1786. Deventer, 1786. (niet
in Knuttel)
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Rapport van beeren gecommitteerden uit raad en gemeente der stad Deventer. Rakende het addres,
den lyjan 1787 aan de ed achtb. gezw. gemeente van Deventer gedaan door 26personen, zig qualifìcerende als gecommitteerden en keumoten van gilden en stemgeregttgde hurgery derzelver stad
Deventer, 1787. (Knuttel 21729)
Raynal, G.TH.F. zie: Paine, Thomas
Recht, J. de. Antwoord op eenen brief van den wel ed gebooren beere E. Huistnga, door eenen
Overysselschen burger, betreffende de handelwyzen van Zyne Hoogheid en deszelfs gerecommandeerde en met de Magistratuure begunstigde persoonen, met aanwyzing van derzelver handelwyzen
omtrent de burgeren en inwoonderen dier Provincie gehouden.. Alles met klaarblykelyke voorbeelden en onloochenbaare bewyzen bevestigd. Alomme bij de Boekverkoopers te bekomen
(1782) (Knuttel 20337)
Rechten ende gewoonten der stadt Deventer. Deventer, 1644.
Rechterlyke decisie van hun Edele Mogende deHheeren Gecommitteerden uit de Hooge Bondgenooten over het point van overstemming ter Staats vergadertnge van Overyssel, uitgesprooken op
het raadhuis der stad Campen den } Maart 178$. Kampen, Erven Ae. Valckemer, s.a. (Knuttel 21244)
Rechtsgeleerd instructoir advys, in de zaake van jr Johan Derk van der Capellen, heer van den
Pol, beschreven in de Ridderschap van Overyssel / door de rechtsgeleerden B.vJ., Cv.E. (15 Mei)
Leyden, L. Herdingh, 1779. (Knuttel 19348)
Reglement naar 't welk de regering der stad Deventer vervolgens zal worden ingerigt en verkoren
Deventer, Jan de Lange, 1795.
Reglementen op de begeving van ampten en commissien in de provincie van Overijssel gearresteerd
by Resolutie van Ridderschap en Steden den 14 may 1787. Campen, 1787. (niet in Knuttel)
Resolutie van d' edele hoogh achtbare magistraat der stad Deventer: ter vergaederinge van d' edele
mog. beeren Staeten van Over-IJssel overgegeven. Arnhem, 1704.
Requesten en adressen van de burgerye der stad Zwolle. Zwolle, 1783. (niet in Knuttel)
Rousseau, J.-J. Het maatschappelijk verdrag, of Beginselen der staatsinrichting (vertaald door
Braak, S van den en Roermund, G. van, inleiding door Roermund, G. van) 2C dr.
Meppel- Amsterdam, 1997.
Rousseau, J.-J. Oeuvres complètes 111', du contrat social {..) Dijon, 1966.
Ruckersfelder, A.F. zie: Briefvan een Patriot.
Salman, Thomas en Moll, Herman. Modem history: or, the present state of all nations Describing their respective situations, persons, habits, buildings, manners, laws and customs, religion,
andpolicy... 13 din. Londen, 1725-1731.
Samenspraak (in 't ryk der dooden) tusschen Prins Willem den I, en den generaal Montgommery.
over de eertyds voorgevallene omwenteling in de Nederlanden, en de tegenwoordige gesteldheid der
zaaken in Amerika. Amsterdam, 1778.
641

Schimmelpenninck, R J Disputatie juris publia inauguralis de imperio populari caute tempera
to Leiden, 1784 (diss , Leiden) (er bestaat ook een minder courante Latijnse versie
waarin 'caute' is vervangen door 'rite') (vgl idem , Verhandeling)
Schimmelpenninck, R J Verhandeling over eene welingengte volksregeenng
(door mr Α Β Swart uit het Latijn vertaalde dissertatie) Leiden, Frans de Does, 1785 (2e
dr Amsterdam, Johannes Weege, 1794) (vgl idem, Disputano)
Seidler, M J

zie Pufendorf, Samuel

Sillem, J A , red Brieven van en aan Joan Denk van der Capellen tot den Pol aanhangsel van de
Brieven door Mr WH de Beaufort
Utrecht, Kemink & Zn 1883 (Werken uitgegeven
door het Historisch Genootschap te Utrecht, Nieuwe Reeks, nr 27B)
Spiegel, L Ρ van de Bundel van onuitgegeeven stukken dienende ter opheldering der vaderlandsche historie en regeeringsform, en voomamelyk der historie van de Unie van Utrecht I Goes,
1780
Staatsomwenteling van Amerika I uit het Fransch van den heere abt [G T h F -C Η ] Raynal Amsterdam, W Holtrop, 1781
Stadsregt van Hasselt (Ovenjsselsche Stad-, Dijk en Markerechten, I, 4) Zwolle, 1883
Stadsregten van Steenwijk
1891

(Ovenjsselsche Stad , Dijk- en Markerechten, I, 10) Zwolle,

Streng, J C zie Gelieve het daer heen te dirigeren
Strubberg, L C Η Overysselsch advysboek, behelzende merkwaardige zo consultatotre als dectsoi
re advysen en sententien van veele voomaame rechtsgeleerden in Overyssel Kampen, 1784 (deel
1), 1785 (deel 2), 1787 (deel 3), 1794 (deel 4))
Suermond, W De vaderlands-liefde, m eene leerrede over Psalm i}j
ter, den 27 Oct 1782 Deventer, 1782 (Knuttel 20096)

5, 6, voorgesteld te Deven

Suermond, W Leerrede gehouden op den keurdag der regering van Deventer de 22 febr 1786
Deventer, G Brouwer, 1786 (Knuttel 21474)
Swildens.J H zie Grondwettige Herstelling
Tegenwoordige Staat zie Hedendaagse Historie
Truc, G zie

Montesquieu, Ch L

Tweede brief aan een vriend te Utrecht ter wederlegging van de verdediging van Mr A G Besier,
betrekkelijk op de vereemging van het kinderhuis en den Armenstaat te Deventer Deventer,
1786 (niet in Knuttel)
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Tweede rapport der beeren, by concordaat van schepenen en raad en de gezworen gemeente der stad
Deventer op den 21 september ij8$ gecommitteerd, over de verbetering van de stedelyke regertngswyze, uitgebragt in Augustus desjaars ij86. Deventer, 1786. (niet in Knuttel)
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereentgde Nederlanden, inzonder
heid die van Holland, van de vroegste tyden af. / uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenk
C
stukken samengesteld. Met konstplaaten en kaarten opgehelderd. I. 2 dr. Amsterdam, 1752.
(door J. Wagenaar)
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, / uit de ge
loofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken zamengesteld. . Ten vervolge van Wagenaars
Vaderlandsche historie.[red. P. Loosjes Λζη.] 47 din. Amsterdam, J o h . Allart, 1788-1811.
(aangehaald als· Loosjes, gevolgd door het deelnummer en het jaar van uitgifte)
De Verandering van het Reglement op de Regeering der Provincie van Overyssei, van het jaar
i6y$, en hernieuwd op Resolutie der Staaten van den 29 Maart 1748, getoetst aan het begrip, welke
wijlen J.D. Baron van der Cape Hen omtrent dit Reglement heeft nagelaaten, in Zijne Voorrede
voor de Overzettinge van Prices Aanmerkingen over den aart der Burger Vrijheid enz (Knuttel
21245)

Verklaaring van het recht van overstemminge ter staats-vergaderinge van de provincie Overyssei,
naamens de hoofdsteden, Deventer, Campen en Zwolle ingesteld, en geteekend den 24 december
1J84 Dienende teffens tot eene korte Wederlegging van de Verhandelinge over 't Recht van Over
stemminge, door de Meerderheid der Heeren van de Ridderschap onlangs in 't licht gegeeven
Kampen, Erven Ae. Valckenier, 1785. (Knuttel 21241) (naar verluidt door A. Vestrick)
Vermeulen, B.P. zie: Groot, I lugo de
Verzameling van de constitutiën der Vereenigde onafhanglijke Staaten van Amerika, benevens de
acte van Onafhanglijkheid, de artijkelen van Confederatie, en de tractaaten tusschen zijne allerchristelijkste Majesteit en de Verenigde Amerikaansche Staaten. Amsterdam, 1782 en Dordrecht, 1781-1782. (Knuttel, 20 592)
Verzameling van alle de voorgevallene handelingen omtrend de verschillen over het stuk van de
jagt, tusschen ridderschap en steden de beeren Staaten der Provintie van Overijssel; op die binnen
Deventergehoudene extra ordinaris landdagen van den 21 Aug. en ij et seqq. der maand September
vandenjaare ij8} Deventer, L.A. Karsenbergh, 178. (Knuttel 20592)
Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz: betrekking hebbende tot
de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII
en vervolgens, in het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen, (negende deel) Kampen, J.A. de Chalmot, 1789.
Verzameling van staats-stukken over het gebruik der militaire-magt in de provincie Gelderland en
Utrecht, nr 2 s.l., s.a.
Verzameling van stukken, betrekkelyk tot den extra ordinaris landdag gehouden binnen Deventer
den 6 September ij86. en volgende dagen. Deventer, 1786. (Knuttel 21470)
Verzameling van stukken, betrekkelyk tot den ordinaris landdag • gehouden binnen Campen den JJ
Maart ij8j en volgende dagen. Kampen, 1787. (niet in Knuttel)
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Verzameling van stukken tot de IJ Vereenigde Staeten van Noord-America betrekkelji.
Ilerdingh, 1781.

Leiden,

Vestnck, Α.. zie: Verklaaring.
Voorman, J . De Vryheid, aan den WelEedelen en Hoog-geleerden Heere Mr. Fredr- Adolph van
der Marck, voorheen te Groningen, En nu van Lingen te Deventer tot Hoog/eeraar in de Rechten
beroepen, toen Zyn Weleedele en Hoog-geleerde zyne Inwydings Redevoering deede, by het aan
vaarden van bovengenoemden Post, in Laatstgemelde Stad. Den XXV. Van herfstmaand, MDCCLXXXIII
Deventer, 1783. (niet in Knuttel)
Vriend van Eendragt, Orde en Vryheid. zie: Iets voor Deventers.
De vryheid der drukpers, onafscheidelyk verknogt aan de vryheid der Republiek. Amsterdam, P.
Conradi, 1782. (Knuttel 20348)
Vrije, Frank de. zie: Van der Kemp
Vrije gedachten van een jong welmeenend patriot, over het berugte advys van jonkheer Johan
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Brake, W . P h . te, 5, 8, 99, 176, 281,
398, 412, 418, 483, 484, 506
Bree, Rob de, 560
Brilman, Berend, 460, 496
Brilman, Hendrik, 367, 371, 413, 531,
533> SS«
Brilman, Nicolaas, 466
Brimeu, Charles de, graaf van
Megen, 551
Brink, familie ten, 364, 379, 554
Brink, Sylvester Aemilius ten, 75
Bnnkgreve, Jan, 466
Brinkhuys, Joannes, 367, 511, 533, 541,
558
Broekhuis, Jan, 376
Bronsraad, Jan, 442
Brouwer, Gerrit, 193, 257, 318, 370,
426, 439
Brouwer, Jan, 529
Bruce, Stewart John, 513
Brunsveld de Blau, Theodorus, 321,
322

Brunswijk-Lunenburg, Karl Wilhelm
Ferdinand, hertog van, 502

Brunswijk-Wolffenbuttel, Lodewijk
Ernst, hertog van, 74, 75, 204 - 206,
214, 216, 502, 545, 547, 551
Brunt, AJ., xi, 616, 622
Budde, Cost, zie Cost Budde, 554
Budde, familie, 279, 554
Budde, Hendrik, 218, 279, 280, 381,
384, 386, 4 0 0 , 401, 404, 467, 468,
495- 528, 530, 621
Bulck, Gerrit Jan, 466
Buma, J C. Hopperus, 77,115, 500
Buranus,Jan, 415
Buren, familie van, 555
'Burger te Deventer', 204, 353, 373
'Burger te/uit Campen', 204, 353, 373
Burgerhart, Constantia, 411, 500
Bussemaker Lamb zn , Hendrik, 367,
371, 402, 558
Bussemaker, familie, 531
Bussink, Jan, 362

c
Caenegem, R C van, 20
Calcar, Berend van, 402
Calcar, familie van, 531
Calcar, Gerrit van, 533
Calcar, Jan van, 367, 415, 558
Calmette, Jean Louis Bosc de la, 427,
489, 506, 552
Calvijn, Johannes, 129,130,137
Capellen,
Anna
Margaretha
Elisabeth van der, 518
Capellen, familie van der, 241, 242,
245. 329. 489, 620
Capellen, Frederik J a c o b van der,
241
Capellen, Joan Derk van der, xm, 3,
4, 7, 8, 40, 56, 60, 61, 165, 166, 176,
178, 191, 199, 204, 208, 210, 213 - 216,
218, 220, 222 - 225, 228 - 230, 233 - 236,
239 - 258, 261 - 264, 267 - 288, 290,

291, 295, 297 - 299, 301, 302, 307, 308,
310, 315, 316, 318, 323 - 325, 328, 329,
332 - 334- 343- 344. 355. 359. 362, 365.
366, 368 - 371, 373 - 375, 378, 385 - 387,
389 - 391, 393 - 396, 403, 404, 412 415, 419, 421, 422, 427, 435, 444, 446,
471, 512, 513, 532, 535 - 539, 54Ó, 547,
557, 566, 567, 591, 614, 615, 619 - 621
Capellen, Robert Jasper van der, 222,
242, 247, 280, 329, 344, 395, 475, 487,
489, 512, 513, 517 - 519, 554, Ó20
Carr, C L , 149
Gate Hoedemaker, L ten, 618
Gate, familie ten, 531
C a t h a r m a de G r o t e , tsarina van
Rusland, 216
Cavelier, Andnes Ie, 506, 553, 555
Cerisier, Antoine M a n e , 169, 228,
229, 547
Chalmot, Jacques Alexandre de, 41,
57. 58, 283, 343, 345
Chernac, Ladislaus, 318, 360
Christiaan, koning van Denemarken,
22

Cicero, Marcus Tulhus, 128,187, 200
Clemens V I I , paus, 45
Cock, Adriaan, 396, 531, 532
Colenbrander, Η Τ , 6, 8, 241, 252,
253. 4ί4
Columba, Jeronimus, ΐ2τ, ΐ22
Conring, Hermann, 146
Coopmans, J Ρ A , 173
Cost Budde, familie, 554
Cost Jordens, familie, 554
Cost Jordens, Willem Herman, 414,
426
Cost van Doormnck, familie, 554
Cost, Barbara Elisabeth, 414
Cost, Nathanael, 84

Cost, Willem Herman, 381, 382, 384,
414, 416, 417, 419, 427, 533, 553, 554,
618
Cost, Willem, 555
Cramer, Adolph Hendrik, 242, 325,
395. 406, 450, 454, 490, 504, 511, 512,
530, 553. 555. 565. 620
Cramer, familie, 555
Cramer, J., 354
Cranssen, W., 496
Croi, Filips van, graaf van Solre, 551
Cuper, familie, 555
Cuper, Gisbert, 93,189, 615

D
Daendels, Herman Willem, 318
Daiches, D., 165
Dalen, Adriaan van, 466, 494, 495
Damhouder van Brugge, J o o s t de,
253
Daniels, Derk, 128
Dapper, familie, 554
Dapper, Gerhard, 74, 75
D e d e m t o t de G e l d e r , A n n a
Elisabeth van, 243, 247
D e d e m tot de Gelder, Coenraad
Willem van, 407
D e d e m t o t de Gelder, Frederik
Gijsbert van, 407
Dedem, A. van, 620
Dedem, familie van, 408
Dedem, freules van, 246
Delden, familie van, 531
'Deventenaar', 350
'Dikke Trijn', 507
Diriks, Jacob Gerard, 518
Domat, Jean, 145
Doorninck, Cost van, zie Cost van
Doorninck
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Doorninck, Damiaan Joan van, 293,
375, 380, 381, 386, 427, 495, 529, 552,
554
Doorninck, familie van, 223, 554, 613
Doorninck, Jan I zaak van, 500
Doorninck, Jan van, 202, 335, 337
Doorninck, Martinus van, 419, 514,
525, 529, 531, 532, 553
Doorninck-van Hasselt, J J - C . van,
xii
Dorre, Johan, 51
Dottinchem, Engelbert van, 137
Doys, Willem, 125
Driessen, Antonius, 316, 317, 328
Dröghoorn, Johan Georg, 378
Drusus, 53
Duikink, Abraham, 429
Duikink, Hendrik, 552
Dumbar, de 'jongere', Gerhard, xiii,
3. 8 , 2 9 . 35. 55. 61, 63, 64, 91, 93, 109,
112 - 114, 124 - 126, 129, 147, 173, 175,
185, 190, 191, 194, 196, 201, 214, 218,
220, 222, 225, 230, 239, 241, 242, 244,
255. 2 62, 277, 281, 284, 289 - 293, 294,
295, 305, 307, 321, 324, 325, 332, 333,
335 - 349. 358, 366, 374, 382, 385, 395,
409, 418, 419, 439, 449, 450, 491,
504, 506, 510 - 512, 531, 533, 535, 538,
539. 541. 542. 546, 553. 555. 592. 617,
620, 621
Dumbar, de 'oudere', Gerhard, 29,
333. 335, 471. 491
Dumbar, Derk, 281, 335, 491
Dumbar, familie, 8, 223, 329, 335, 554,
617
Dumbar, Gerhard Jacob, 468, 491,
495. 499. 510. 533. 553
Dumbar, Hendrik Willem, 333, 491,
552
Dundas, 199
Duren, Damiaan van, 552

Duren, familie van, 379, 554
Duren, Joan Damiaan van, 427, 553

E
Eeckhout, Wijer Antoni), 427, 489,
506, 552, 554, 555
Egmond, Maximiliaan van, graaf van
Buren, 551
Eijken, Evert Dirk, xi, 40, 620
Elberts, Alexander, 367, 558
Ellikman, Andnes, 512
Empel, Fredenk Willem d', 515
Enckenvoirt, Willem van, 45
End, Willem van, 496
Engelhard, J Α., 496
Ennen, E., 17, 18
Erasmus, Desidenus, 137
Erkelens, Gosewijn, 214
Exalto d'Almaras, Aaron, 412
Eycken, Adrianus van, 509

F
Fabius, Arnoldus Nicolaas, 56, 239,
246, 257, 269, 283, 290, 294, 376, 416
Feith, Rhijnvis, 405, 560
Fijnje, Wybo, 218, 229, 531
Fihps I I , koning, landsheer, 49, 51,
52, 79, 120, 129, 189, 196, 293, 305,
338, 545, 560
Flapuit, Garnt, 616
'Flapuit, Jan', 258, 259, 616
Flavius Josephus, 253
Fletcher, Andrew, 165, 182, 200, 244,
250, 393 - 385, 405, 54Ó, 567, 590, 593
Fockema Andreae, S J , 26, 82, 191,
288
Fockinck, Jacob Joan, 75, 386, 427,
489, 490, 552, 554
Foot, M , 170
Franke, Gerrit, 496

Franken, M A.M , 9, 354, 524
Franklin, Benjamin, 166,168,178, 215
Frederik Hendrik, stadhouder, 73,
77. 545, i5i
Frederik II de Grote, koning, 322,
326
Frederik Willem II, erfpnns, 326
F r e d e r i k W i l l e m , k o n i n g van
Pruisen, 501, 549
Fredenk, keizer, 18
Fnesendorp, Theodoor, 555
Fnjhoff, W., 96, 316
Frister, Joan Christoffei, 364, 367,
557
Fruin, Robert ( R J ) , 6

G
Gadellina, Anna Maria, 515
Gagnebin, Bernard, 157
Galen, Christoffei Bernhard van, 69,
79
Geerlink, Albertus, 136
Gelkenk, Luekas, 466
Gelre, Karel van, 45
George II, koning van Engeland, 212
George I I I , koning van Engeland,
213.517
Ger(r)itsen, Ger(r)it, 512
Geyl, P.C.A , 6, 7,141
Goijer, Jacob, 331
Goldsmith, Olivier, 331
Gomarus, Franciscus, 130
Goor, Caspar Sibelius van, 158
Goor, Harmannus van, 487
Gothofredus, Dionysius, 316
Graaf, I. A J . de, xii
Graaff, Jacob van de, 370, 500, 529
Graeve, Herman, 525
Grandpré Molière, J J., 154
Gronmganus Secundus, 325
Groningen, familie van, 531
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'Groninger', 320 - 322, 350, 353, 427
Gronovius, Jacobus Fredericus, 78,
340
Groot, Hugo de, 144, 148, 212, 242,
319,326
Grotius, zie Groot, Hugo de

H
Haar, Jan van der, 413
Haasse, Hella, 248
Haddebach,Joan, 110
Haersolte, familie van, 255
Hagedoorn, familie, 555
Hagedoorn, Gerhardina Antonia,
506
Hagedoorn, Hendrik, 452, 506, 552,
553, 554

Hagedoorn, Joachim Willem, 427,
499, 553
Hagedoorn, Joan Derk, 380, 381, 384,
385
Hagedoorn, Joost, 381
Hagedoorn, Willem, 531
Hagedoorn-Borgerink, echtpaar
Hendrik en Elisabeth, 336
Hagmans, weduwe, 467
Hamilton, Alexander, 345
Hannover, Anna van, 74, 75, 204, 212,
545. 551
Hardenstein, Derek, 128
Harmsen, Hendrik ten, 466
Harris, Sir James, 213, 494
H a r t k a m p , Albertus T h e o d o r u s ,
506, 553, 555
Hartkop, Antonij, 495
Hattink, R.E., xii, 58
Haverkate, J., 616
Hebben, Gerh. J., 253
H e e c k e r e n van Suideras, August
Robbert van, 498, 499, 523
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'Heer uit Deventer', 375, 381, 385 387
'Heer uit Twente', 268, 269
Hegius, Alexander, 13
Heidelberg, Jan, 512
Heiden Hompesch, familie van, 234,
235, 302
H e i d e n H o m p e s c h , Sigismund
Vincent Gustaaf Lodewijk, graaf
van, 208, 220, 234 - 236, 247, 258, 276,
277, 279, 283, 297, 302, 362, 378, 381,
382, 386, 388, 438, 484, 492, 509, 537,
621
Hemert, familie van, 276, 401, 449
Hemert, Georg van, 370, 400, 401,
411, 442, 452, 529
Hemert, Georg van, zoon van, 442
Hemert-Lemker, Beatrix van, 442
Hendrik III, keizer, 16, 545
Hengel, Hendrik ten, 413
Herdingh, Leenden, 214, 229
Herweijer, G.A., 246
Heselenberg, Arend Willem, 553, 556
Hespe, Jan Christiaan, 230, 327, 546
Hessen-Kassel, Maria Louise van,
377
Heussen, Hugo Franciscus van, 333
Heuvel, Hendrik Herman van den,
527
Heyden, Jan van der, 134
Hezelaar, Jacobus, 136
Hirzel, Hans Gerg, 331
Hissink, Esse Antony, 466
Hissink, Garrii, 466
Hissink, Jan, 413, 533
Hobbes, Thomas, 144,145,148,179
Hoekers, Hermanus, 364, 367, 557
Hoen, Pieter 't, 230, 546
Hoëvell tot Nijenhuis, Rudolph van,
513
Hoëvell, familie van, 276, 449

Hoëvell, W o l t e r Herman van, 370,
452
'Hollands Ingezetene', 268
Holthuis, P., 49
Hooft Damelsz, Henrik, 225
Hoogewal, Johannes, 509
Hoogland, W., xii, 613
Hoorn, Ciriacus, 529
Horn, Arnoud II van, 24, 43
Horsman, Jan Jacobus, 466
Horsman, Janjeronimus, 466
Horst, Agneta van der, 319
Houssart, Jan Jac, 503
Hubert, H., 246
Hume, David, 331

I
'I.G.B.H.',36i
IJssel de Schepper, Barthold Jacob,
427
IJssel de Schepper, Barthold Jan, 553,
554
IJssel de Schepper, familie, 238, 554
IJssel de S c h e p p e r ,
Hendrik
Abraham, 518
IJssel, familie, 364, 554
IJssel, Woltera Jacoba, 238
Immink, P.W.A., 25
Isabella,
aartshertogin
van
Oostenrijk, 77
Israel, Jonathan I., 225

Jakob, 122
Jansen, C J . H . , 8, 242, 319, 322
Jay, 345
Jefferson, Thomas, 168,177
Jonckbloet, W J . A . , 319
Jong, Murk de, 6, 8, 241, 246, 252,
253, 287
Jordens, Coenraad Alexander, 334,
381, 427, 505, 529, 534, 553, 618
Jordens, Cost, zie Cost Jordens
Jordens, Everhard, 87
Jordens, familie, 329, 334, 379, 554,
555.617
Jordens, Georg, 246, 316
Jordens, Gerhard David, 208, 275,
293, 308, 332, 334, 374, 37i, 380 - 382,
386, 405, 414, 419, 426, 427, 430, 468,
529, 552, 554, 617, 621
Jordens, Gerhard, 90, 137
Jordens, Gerhardina, 334
Jordens, Hendrik Gerhard, 246, 529,
552. 555
Jordens, Henrica, 364
Jordens, Henrik ter Borch, 552
Jordens, Herman Joan, 332, 334, 414,
468,511,552
Jordens, Joost, 489
Jordens, meisjes, 442
Jordens, Rudolf, 310, 334, 370, 386,
489, 621
Jozef II, keizer, 217, 415
Judas, 480
Junius Brutus Celta, 245

J
'J.V.Z.', 61, loo, 309, 386
Jacobson, familie, 381, 555
Jacobson, Gerhard Joan, 381, 384,
396, 398, 4 0 0 , 401, 419, 468, 491,
495. 499. 510, 511, 531, 532, 553, 554
Jacobson, Gerhard Willem, 370
Jacobson, Joan, 506, 510, 553, 554

Κ
Karel de Grote, 14, 261, 287
Karel V, keizer, landsheer, 18, 23, 35,
41, 44 - 46, 49, 120, 189, 305, 338,
470, 545, 560
Karsch, Marion, xii
Karsenberge, G.E., 376
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Karsenbergh, Lucas Arnoldus, 289,
290, 376, 4 2 6
Keessel, Dionysius Godefridus van
der, 198, 253
Kemp, François Adriaan van der,
241, 242, 245, 246, 248, 249, 253, 267,
268, 269, 274, 396, 620
Kemperink, R.M., 253
Ketner, F., 331
Keulen, H.G. van, 466
Klaasen, W., 616

Lalaing,
George, graaf
van
Rennenberg, 49, 50, 51, 545, 551
Lamberts Nzn.,Jan, 413
Lamberts, Jan, 533
Lamberts, Johanna, 359
Lammers, Jan Coenraad, 507
Lange, Jan de, 283, 351, 485, 486, 510
Lange, Jan Hendrik de, 486
Larink, Lambertus Johannes, 136
Larrey, F.J. de, 274
Lebu'inus, 13, 28

Kleef, Diederik van, 23
Klein, S.R.E., 8, 224, 229, 539
Kleinheyer, G., 152
Kloosterboer, T.Α., xii, 376
Klopman, Antoni), 403
Kluit, Adriaan, 257
Knoop, Jan Willem, 43, 44, 64, 239,
257, 261, 262, 267, 283, 290, 294
Knoop, Joan Sebastiaan, 511, 553, 555

Leemhorst, Lucas, 268, 426
Leeuwen, Simon van, 253
Leeuwenhoek, Adriaan, 226

Koek, J.C. de, 547
Koek, Johan Coenraad de, 230
Kok, Johannes Wibrandus, 136
Koning, Härmen, 468
Koningsveld, Berend, 487
Kooiker, H., 144

Lemker, Wilhelm Gijsbrecht, 370,
400, 401, 467, 531, 442
Lendennk, Lucas, 496
Lennep, Joan van, 101
Lentink, Antony, 466
Lettinga, P.J., 222
Lewe van Middelstum, Egbert, 293
Leyssius, B., 616
Liafwin, zie: Lebu'inus
Lidth de Jeude, Jan van, xii, 396, 421
Ligne, Jan de, graaf van Arenberg,

Koolhaas, Hermanna, 88
Kossmann, E.H., ι, ι ο ο
Kransjus, Albert, 466
Kronenberg, A.J., 329
Kronenberg, Hendrik Gerhard, 336
Kronenberg, Hendrik, 2, 95, 554
Kropff, Ferdinand Albrecht Julius
von, 502, 504
Kuile sr., G J . ter, 306
Kuiper, Jacob, 510, 531
Kuyt, Albert, 466

L
Laer, Catharina Margaretha van, 455
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Leicester, Robert Dudley, graaf van,
52
Lemker, Beatrix Henrietta Antonia,
442
Lemker, familie, 401, 555
Lemker, Johan Casper, 442, 519

49, 551
Limborch, Philippus van, ij8
Lindeboom, J., 318, 319
Lintum, C. te, 253
Livingston, William, 214
Locke, John, 144, 145, 158, 159, 168,
177, 179, 225, 326, 331, 336, 349, 361,
373. 422, 423, 446, 566, 590
Lodewijk
XIV,
koning
Frankrijk, 158

van

Loghem, Johanna Geertruid van, 516
Logiers, Jan de, 377
Loman,Jan, 466, 553, 556
Loosjes Azn , Petrus, 197, 247, 445,
466
Loosjes, Adriaan, 248
Lugard, Gerh J , 429
Luninck, Bernard, 131
Luther, Maarten, 133
Luzac, Ehe, 250
Lynden, Jan Elias van, 292, 293, 523,
621

M
Mably, Gabriel Bonnot, abbé de,
200

Machiavelli, Nicolò, 200, 394
Macpherson, C.B , 159
Madison, James, 345
Malmesbury, zie Harris, 494
Marck, Anton Adriaan van der, 325,
442
Marck, Anton Adnaan van der, zusje
van, 442
Marck, Charlotta van der, 318
Marck, Coosje van der, 518
Marck, Doortje van der, 518
Marck, Frederik Adolf van der, 8,
118, 143, 158, 166, 187, 192, 193, 215,
230, 241, 242, 244, 247, 255, 268, 315 319, 321, 322 - 330, 350, 360, 378, 397,
413, 426, 430, 435, 450, 454, 475, 486
- 489. 491, 513. 514, Î15 - JiS, 5*5- 531.
532. 534, 535, 538, 539, 592, 615, 620 Ó22

Marck, familie van der, 514
Marck, gezin van der, 318
Marck, Johan Adolf van der, 318
Marckel Bouwer, familie van, 329
Marie, familie van, 618
Marie, Hendrik Arnold van, 533

Marie, Hendrik Willem van, 329
Marie, Thiman Willem van, 516, 533
Martenze, Reyer, 512
M a r y II S t u a r t , k o n i n g i n van
Engeland, 100
Masson, G J , 496
Matthaeus, Anthomus, 253
Matthias, keizer, 79
Maunts, stadhouder, 49, 52, 53, 62,
90, 377. 545, 551
Maximihaan I, keizer, 22, 23
Mecking, G J . , 8, 341, 347
Mennink, Frederik, 512
Mennink, Gerhard Anthony, 370,
506, 553 - 555
Metelerkamp, Rutger, 246
M e u r s , Adolf van, graaf van
Neuenahr, 51, 551
Meyennck, Bernardus, 529
Middachten, Reinder Willem van,
533. 541
Middelburg, Gijsbert, 506, 553, 555
Middelburg, Hendrik, 466
Mijnhardt, W W , 365
Molanus,Johan, 130
Molhuijsen, Ρ C , 52
Montesquieu, Charles de, 112, 113,
I
45. I 53. I 54. 2 o o , 225, 336, 339, 369,
422, 424, 590
Montgommery, generaal, 215
Moonen, Arnold, 340, 471, 486
Moorman van Kappen, Ο , χι, 37
Mouw, Jan, 496
Mozes, 122
Muller, Izabella Jansz, 87
Muller, Jan Hermz , 87
Muller, Wilhelmina Jansz, 87
Munster, familie van, 555
Muntz, Catharma, 246

Ν

Pallandt tot Zuthem, Adolf Warner
van, 222, 247, 262, 280, 293, 294, 419

'Naamryk, Paulus', 386

Palmer, R.R., 7, 9, 221, 225

Nalis, H J . , 123,125

Palthe, Johannes, 253

Nee, Antony van, 413

Palthe, Willem, 209

Nessink, Christoffel, 57, 59, 545

Paludanus, Rutgerus, 292, 293

Neuenahr, zie Meurs, 551

'Patriot te Deventer', 414

Nieuwenaar, zie: Meurs, 51

Paulus, Pieter, 191,193, 336

Nijland, Derk, 459, 462, 466, 486,

Peerlenberg, Jan, 496

487, 488

Penninck, H., 396

Nilant, familie, 95,100

Pennink, Gerrit, 513

Nilant, Hendrik, 69, 95

Persoon, Adam, xiii, 364, 367, 371,

Nilant, Jellys, 84

380, 385 - 387, 398, 404, 405, 415,

Ninaber, Willem Anthonie, 512, 513,

466, 510, 511, 531, 573, 617

529, 533
N o o d t , Gerard, 137, 142, 143, 188,

Persoon, Antony Joan, 364

189, 192

Pestel, Frederik Willem (von), 190,

Persoon, familie, 364

Noordhoff, LJ., 620

198

Noordink, Philip Winold, 506, 553,

Pesters, Willem Nicolaas, 507

555
Northcote, 200

Peter de Grote, 150
Petrus, 29
Poelhekke, J., 78

O

Poelhekke,J.J.,78
Pohlman, Franciscus, 496

Oldenburg, Wilbrand van, 20

Pot, C.W. van der, 8, 82

Ommeren, H.R. van, 617

Price, Richard, 166, 168, 200, 223,

Ondaatje,

P i e t e r Philip J u r r i a a n

Quint, 396, 454
Otterbeek, Adolf, 496
O t t o I I , keizer, 53

225, 244, 250, 326, 331, 336, 361, 373,
4 2 3. 446, 566, 590
Priestly, Joseph, 166, 168, 225, 244,
331, 332, 336, 361, 373, 423, 446, 566,

'Oud-Deventersman', 452

590

'Overysselschman,

Priscillianus, 331

Een', 448, 464,

465, 473

Pufendorf,

Ρ

145, 148 - iso, 152, 180, 225, 242, 316,

Paape, Gerrit, 228, 396, 547
Pagenstecher, Henricus Theodorus,
319
Paine, Thomas, 166, 169, 170, 172,
180, 225, 253, 361, 373, 566, 590
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Samuel, Freiherr von,

327, 331, 349, 590
Putman Cramer, familie, 454, 555
Putman, Adolph Hendrik, 511, 553,
555
Putman, echtpaar, 455
Putman, Everhard Herman, 321, 375 379, 381 - 384, 386, 388, 412, 413, 415,

4 2 7. 435. 454 - 457, 4 6 1 , 4 6 4 . 467. 4^9
- 471, 474. 475. 477, 47«, 480, 481,
486, 493, 494, 503, 505 - 507, 510, 523,
529, 546 - 548, 553 - 556, 593 - 595,
618, 620
Putman, familie, 376, 530, 555
Putman, Paulina, 503
Putman, Paulus, 61, 239, 281, 510,
529. 555
Putman, Roehna Maria, 529
Pyman, Gerrit Jan, 398, 493

Q
Queijssen, familie, 401
Queijssen, François Cornells, 527,
553. 555
Queijssen, Pieter, 511
Quelen de Stuer de Caussade, Paul
François, hertog van Vauguyon, 212

R
Raa, Hendrik ten, 513
Raadt, M W de, 496
Rabus, Petrus, 8
Racer, Carolina Bernhardina, 253
Racer, Georg Frederik, 252
Racer, Jan Willem, xiii, 41, 54, 57, 58,
61, 62, 239, 247, 252 257, 261, 262,
277, 281, 289, 302, 304 -307, 310, 323,
340, 343, 349, 395, 396, 398, 404, 428,
5!°, 537, 539, 554, 59i, 618, 620, 621
Rademaker-Helffench, Β , 402
Raesfelt tot Heemse, Isaac Reinder
van, 246
Raesfelt van Elsen, Arend, 239
Raland, Hendrik, 466
Ramsay, David, 345
Raymond, Marcel, 157
Raynal, G T h , 169
Rechteren, familie van, 255, 302

Rechteren,
Sophia
Carolina
Fiorentina, gravin van, 255
Rempelaar, Pieter, 364, 367, 528, 557
Rengers, E g b e r t Sjuck Gerrold
Juckema van Burmama, 292
Resius van der Lugt, J A , xii
Reuvecamp, Br, 466
Revius, Jacob, 137, 340
Reyners, Gerryt, 104
Rhoer, Jacobus de, 74, 147, 253, 329,
340
Ribbens, Hendrik, 533
Ribbius, familie, 329
Riele, Hendrik(us) te, 362
Riemsdijk, Jacob van, 335
Rijn, Hugo van, 333
Ripperda, Willem, 78
Robberts, Theodorus, 136
Robertson, W , 215
Roell, Herman Hendrik, 554
Roermund, G van, 157
Rogier, L J , 6, 7
Romein, Jan, 6, 7
Rosendaal, Joost, 512, 525
Rouse, familie, 109, 377, 555
Rouse, Joan Arnold, 552
Rouse, Lucas Gijsbert, 227, 235, 236,
238, 239, 276, 281, 283, 286, 288 291,
369

371, 379. 382, 439, 457, 458, 503.

523. 6 2 i
Rousseau, Jean Jacques, 145, 155, 157,
200, 223, 225, 331, 336, 349, 422, 446,
566, 590
Roveen, Wolter, 513
Rovemus, Philips, 41
Ruardi, Joannes, 317
Rucker, Joannus Conradus, 253
Ruckersfelder, Abraham Fredenk,
316 - 318, 324, 360, 368 - 370, 412 414. 435, 471, 506, 515, 516, 525, 531,
621
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Rudolf I van Habsburg, koning, 22

Schouten

Rudolf II van Habsburg, keizer, 23

Cornells, 527, 529

Rutgers, C Ρ , 53

Schrassert, Johan, 187

Ruyter, Michiel de, 217

Schnever, Petrus Isaac, 520

van

Cleef,

Gerhard

Schroder, J , 152

S

Schulte Nordholt, J W , 345, 347
Schutte, G J , 227

Sale, George, 194

Schutter, C A , 502

Salmon, Thomas, 194

Seemsmaker, Gerrit Jan, 525

Sande, Hendrik van der, 466

Sibelius, Caspar, 158

Sas, N G F van, 327

Siebers, Johannes Urbanus, 533

Savornin Lohman, R C C de, xi

Sima, Johannes, 109

Schagen, Ρ , 331

Simons, Menno, 133

Schama, Simon, 7, 220

Sixtus IV, paus, 18

Schelhaas, Harm, χι, 250, 455

Slee, J C van, 316, 618

Schenck van Toutenburg, George,

Slicher van Bath, Β Η , 352

45, 46, 470, 551
Schepper, Antony de, 503, 554

Slichtenbree, Gerhard, 370, 415

Schepper, Barthold de, 506, 553

Sloet t o t Tweeni)enhuizen, Arend,

Sloet tot Lindenhorst, familie, 555

Schepper, familie de, 238, 554, 555

234, 273, 283, 375, 376, 379, 380, 382,

Schepper, Gerhard de, 37ο

384 - 387, 621

Schepper, Sibrand de, 238, 291, 293,

Sloet, Adriana, 407

375. 378, 379- 381, 382, 385. 427. 438,

Sloet, Coenraad Willem, 375, 376,

489, 523, 528, 529, 552

381, 382, 427, 468, 546, 552, 555, 620

Schilfgaarde, Α Ρ van, 620

Sloet, familie, 234, 276, 449, 555

Schimmelpenninck, familie, 223, 532

Smith, Adam, 339

Schimmelpenninck, Gerrit, 88, 402,

Smits, Catharma, 468, 507

413, 489, 490, 533

Smits, Tnjn, 469

Schimmelpenninck, L Η , graaf, xn

Snuif, C J , 301, 349

Schimmelpenninck,

Sonsbeeck, Leonard Constantyn van,

Rutger

Jan,

comte de l'Empire, xui, 3, 88, 120,

292

192, 198 - 201, 223, 225, 229, 230, 318,

Spaen, Willem Anne van, 257

332. 344, 345, 397, 402, 490, 513, 547,

Spiegel, Laurens Pieter van de, 191,

590, 622
Schipbeek, 138

257
Spinoza, Baruch de, 148

Schmaus, J o h a n J a c o b , 364, 4 0 0 ,

Stanley, William, 545

401, 531, 553

Stegeman, Jan, 496

Scholten, Willem, 466, 496

Stengel, Hendrik ten, 529

Schomaker, Hendrik Jan, 529

Stitzinger, J o h Nie , 492

Schomaker, Joost, 529

Stolleis, Μ , 143, 1 48

Schornagel, Andnes, 415, 466
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Storm van 's Gravezande, Willem
Laurens, 400, 401, 468, 514, 530, 531,
532, 409
Streng, J C , 24
Strubberg, L C Η , 58, 59, 68
Suchtelen A J zn, Arnold van, 526,
553- 526
Suchtelen van D e Haere, Joan van,
374> 375> 419. 427. 489. io6, 552, 555
Suchtelen, Abraham Hendrik van,
96,506,510,553 555
Suchtelen, Abraham J a n van, 308,
380,381,384,385
Suchtelen, Alexander van, 333, 358,
616
Suchtelen, Arnold van, 102, 293, 523,
529. 552. 555
Suchtelen, familie van, 109, 238, 329,
554.555
Suchtelen, Gerhard Gijsbert Joan
van, 427, 489, 506, 552, 555, 565
Suchtelen, Gerhard van, 102
Suchtelen, Hendrik van, 553
Suchtelen, Jan van, 87
Suermond, Winand, 359, 360, 428,
476, 509, 527, 529, 546, 548
Swart, Α Β , 2θΐ
Swildens, J o h a n Hendrik, 228, 229,
547
Swinden, Jean Henri van, 332
Sylvanus, Gualtherus, 340

Τ
Tacitus, Cornelius, 261
Taets van Amerongen, Joost, 292
Teijthof, Joost Gerrit, 513
Terpstra, Jacobus, 468
Theeuwen, Peet, 230
Thomas van Aquino, 144
Thomasius, Chnstiaan, 145,152,192

Thorbecke, Jan Everhard Hendrik,
369
Thorbecke, Johan Rudolf, 7, 369
Thulemeier, Friedrich Wilhelm von,
501
Tichler, Jan Willem, 293, 374, 419,
427, 468, 495, 499, 510, 529, 553, 565
Tinon, Isaac, 194,195, 336, 337
Tolhuis, Jan Willem van, 513
Traas, Derk, 109
Tromp, Maarten, 217
Trotz, Chnstiaan Hendrik, 190, 191,
192, 242
Troulja, J o h a n Diedenk, 506, 510,
553, 556
Truc, G , 154
Trumbull, Jonathan, 214, 446
'Tubanter', 240, 310
Twickelo, Anna van, 118
Tydeman, Meinhard, 191, 196, 242,
244. 335
Tyienk, Willem, 466
Tyssot de Patot, Simon, 158

u
Umbgrove, familie, 555
Umbgrove, Wilhelm, 511, 515, 530,
555

V
Vauguyon, zie Quelen
Veen, S D van, 319
Veenhuizen (Veenhuysen), Johannes
(Jan) van, 367, 513, 558
Veerman, Johannes, 496
Verdugo, François de, 551, 238, 239,
294, 500, 523
Vestnck, Abraham, 238, 239, 294, 523
Vijfhuis, Adam, 491, 533, 553, 554
Vijfhuis, familie, 555
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Villepoix, François Noel de, 476,
509, 510, 512, 529, 530, 532
Vmkeles, R , 514
Virneburg, Jan V van, 41, 261, 262
Visscher, Claes Janszn , 17
Vloten, Johannes van, 26
Voerst, F C A van, 416
Voet, Johannes, 142,188,189
'Volks Vnendt uit Deventer', 452
Vonk, S , 6ΐ5
Voorda, Bavius, 190
Voorman, J , 328
Vos van Steenwijk tot Nijerwal, Jan

Weerts, Arnold Jacob, 87, 374, 419,
427, 468, 515, 529, 552
Weerts, familie, 555
Weerts, Joan, 552
Weis, Andreas, 191

Arent de, 262
Vos van Steenwijk, Carel de, 219
Vreede, Pieter, 229, 241, 396, 547

Westrate, H A , 6
Weteringen, Lodewijk van, 459, 462,
486
Weustink, H J M , 305
Wevelinckhoven, Fions van, 39, 40
Wigen, Elias, 320
Wijck, Derek van der, 429
Wijck, Joan Derk van der, 541
Wijhe, H J van, 496
Wijnen, Marie Anne van, 347
Wijngaard, Jan, 341, 351
Wijnvoorden, Engbert, 558
Wilde, Jenneken Gerrits de, 362
Wilhelmina, prinses, 226, 495, 498,
501, 548
Willem I, koning, 204, 215
Willem I I , stadhouder, 551
Willem I I I , stadhouder koning, 69,

'Vriend in Holland', 381
'Vriend te Amsterdam', 258
'Vriend te Utrecht', 359
'Vriend tot Deventer', 373
'Vriend tot Zwolle', 373
Vries, A de, 502
Vries, De, horlogemaker, 502
Vries, Jochem de, 502
Vries, Κ de, 27
Vries, Sake de, 330
Vries, Simon de, xui, 3, 7, 135, 199,
218, 225, 329 - 334, 336, 349, 519, 528,
i3o, 535. 538, 592
Vrije, Frank de, 268
Vundennk, Jan, 406, 413, 466, 484

w
Waal, C J D , xii
Wagenaar, Jan, 193 - 197, 223, 244,
245, 247, 253, 336, 339, 340, 445, 590
Wander, Ρ , 621
Washington, George, 282
Wassenaer Obdam, Carel George,
graaf van, 252, 258, 269, 616, 622
Wassenaer, familie van, 255
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Wendeborn, G F A , 344
Wentholt, Eva Alexandrina, 87
Wentholt, familie, 555
Wentinck, Ber, 466
Wertheim, echtpaar W F en A H
Wertheim-Gijse Weenink, 241, 249
Wessels, H M , 194,197
Westenenk, O t t o Nicolaas, 452, 453

70. 73. 82, 98 -102, 134, 165, 206, 386,
394. 429. 455. 472, 545, 548, 551, 615
Willem IV, erfstadhouder, 57, 73, 75,
101, 102, 194, 2 0 4 - 208, 210, 212 -

217, 220, 228, 235, 250, 306, 364, 377,
388, 545, 551, 618
Willem V, erfstadhouder, 74, 75,121,
194, 204, 205, 207, 208, 210, 213 217,
220, 228, 234, 235, 238, 239, 246, 249,
251, 269, 273, 275, 276, 279, 283, 286,

2

288, 289, 322, 323, 3 6, 338, 354, 369,

Zwentibold, koning, 15

371. 375. 377 - 379. 382 - 384, 387, 388,

Zwitzer, H.L., 210, 249

428, 439, 442, 454, 457, 458, 464, 474,
485, 496, 499, 502, 503, 505, 507 509, 522, 545, 548, 551, 555, 593, 614,
617, 621
Willem van Oranje, stadhouder, 52,
220

Willemink, W., 376
Willemsen, Berend, 417, 618
Wils, Jacob, 331
Winhoff, Melchior, xiii, 41, 57, 58,
261, 274, 545
Winhoff, Woltera, 41
Wissing, Pieter W . van, xii, 231, 493
Wit, C.H.E. de, 7, 221, 248, 253, 507
Witt, Johan de, 69
W i t t e van Gitters, J. de, 97
Woelderink, B., xi, 615 - 617
Wolff, J o h a n Christiaan, Freiherr
von, 145, 152, 179, 180, 192, 225, 242,
327, 590
Wolfsen, M.B.P., 442
Wolters, Arnoldus, 495
'Wouter Doe mee', 365
Wulfften Palthe, W.A.A. van, 253
Wynvoorden, Engbert, 367

Y
Yorke, Sir Joseph, 213

Ζ
'Zalllandus', 310
Zand, Gerrit van 't, 487
Zandstra, J., 8, 334
Zetten, F. van, 159
Zindel, Gautier, 353
Zoutman, Johan Arnold, 217
Zuethoff, Gerhardus Johannes, 512
Zuethoff, W.A.M., xii, 512
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Register van aardrijkskundige namen
A
Agnietenberg, 61
Alkmaar, 292
Almelo, 22, 68, 88, 127, 252, 253, 255,
300, 301, 302, 304, 307, 308, 332, 337,
398, 490
Almere (meer), 13
Amerika, 149, 157, 159, 164, 168, 169,
177, 178, 180, 181, 185, 211, 212, 213,
214, 215, 217, 218, 219, 220, 344, 345,
347, 348, 394. 444. 448, 518, 589. 590
Amsterdam, 51, 137, 158, 169, 196,
197, 201, 216, 223, 225, 227, 241, 267,
282, 332, 343, 350, 351, 418, 427, 437,
442, 497, 508, 516, 518, 547, 552
Antiochia, 29
Apeldoorn, 442
Apeldoorn, 512
Appeltern, 246, 248, 249, 279, 324
Arkelstein, 62
Arnhem, 221, 319, 351, 620
Atlantische Oceaan, 3,141,179, 215
Auerbach, 252
Augsburg, 23, 46
Avereest, 246

Β
Bathmen en Loo (marke), 375
Bathmen, 62, 87, 362, 375, 376, 381,
4 2 7. 498, 546, 620
Beekbergen, 13
Bentheim, 39, 517, 529, 555
Bergen op Zoom, 512
Bergh, 318
Bergklooster, 61
Berlijn, 149, 351
Bisschopsberg, 43

Bonrepas, 226
Borculo, 351
Bordeaux, 153
Borne, 307, 309, 310
Boston, 168,175
Bourgondische Kreits, 46
Boven-Palts, 252
Bovensticht, zie Oversticht
Boxbergen (havezate), 500
Brabant, 381
Brandenburg, 70
Brazilië, 497
Bredenhorst (havezate), 245, 246
Bremen, 78, 516, 525
Brinkgreve (n) (landgoed), 87, 515
Brits Guyana, 401
Bronkhorst, 455
Brummen, 280, 455, 457, 461, 503
Brussel, 46, 49, 231, 547
Buddezand (buitenhuis), 279
Buitensociëteit, 499
Burgsteinfurt, 330, 517, 525, 534
Bus(s)lo(o), 512

c
Carlisle, 215
Charolais, 46
Colmschate, 13, 75,104, 334, 341, 364,
390, 401, 510, 511, 515, 516, 524, 554

D
Dalfsen, 247, 329
De Dood, (herberg), 499
De Gelder (havezate), 407
De Hoven, 108,133, 455, 499
de Pol, 270, 273, 343

Delden, 22, 55,127, 252, 300, 301, 308,
310, 396, 622
Delfland, 519
Delft, 396
Den Haag, 75, 100, 102, i n , 210, 213,
235, 251, 289, 352, 353, 386, 429, 438,
501, 502, 505, 511, 554, 616, 621
Den Ham, 415 - 417, 529
Diekhuus, Het (restaurant), 503
Diepenheim, 22, 127, 198, 235, 239,
275, 300, 301, 351, 622
Diepenveen, 69, 87, 519, 578
Dieren, 441
Doesburg, 86, 499
Doetinchem, 359, 547
Dordrecht, 60, 71, 130, 133, 337, 349,
395- 397. 545
Dorestad, zie Duurstede
Dort en Zuidloo (marke), 375
Dorther Beek, 13
Drente, 13, 16, 40, 42, 43, 46, 47, 219,
397
Duisburg, 23, 318
Dundas, 199
Duurstede (Dorestad), 15

E
Elburg, 221, 226, 408, 409, 440, 457,
458, 548, 619
Emmerik, 318, 351
Engeland, 69, 100, 153, 154, 155, 158,
164, 165, 172, 174, 175, 177, 181, 194,
202, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 225, 242, 245, 517, 546
Engelanderholt, 13
Engelenburg(buitenhuis), 242, 279
Engelenburg 280,127
Enschede, 22, 300, 301, 302, 307, 308,
310, 311, 349, 351, 396, 513, 548
Enter, 247, 362
Erfurt, 22
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Essequebo, 401
Europa, 2, 3, 17, 18, 141,142,149,150,
153,180,190, 211, 214, 277, 589, 590

F
Franche Comté, 46
Franeker, 293, 320, 332, 442
Frankrijk, 70, 131, 142, 145, 148, 153,
155, 158, 180, 181, 211, 212, 214, 215,
216, 218, 219, 224, 225, 241, 242, 292,
347. 351. 4 0 7 . 481, 5 " . 5 1 2 . 5 I 8, 525,
590
Friesland, 42, 70, 75, 203, 238, 241,
292, 3I7> 320, 330, 340, 364, 552

G
Gelderland, 6, 18, 24, 29, 39, 45, 53,
54, 70, 73, 77, 102, 130, 190, 203, 207,
221, 222, 226, 233, 246, 253, 256, 273,
292, 298, 338, 364, 365, 395, 397, 408,
414, 419, 442, 449, 457, 479, 493,
494, 499, 501, 518, 523, 524, 620
Genemuiden, 22, 300
Generaliteitslanden, 54, 67, i n , 213,
351, 482
Genève, 154,155, 211
Gent, 47, 50,190
Gietmen, 529
Goejanverwellesluis, 226, 495, 501,
548
Goor, 22,127, 300, 301, 310, 337
Gorinchem, 45, 396
Gouda, 95, 97, 226, 353
Graafschap (Zutphen), 76, 77, 258,
292, 352, 359, 511, 523, 529
Grafhorst, 22, 300, 310
Gramsbergen, 22,127, 300
Groenlo, 77
Gronau, 517

Groningen, ιό, 19, 24, 29, 42, 46, 54,
74,192, 221, 252, 253, 293, 316, 317, 319,
322, 323, 327, 328, 329, 335, 340, 378,
397, 427, 437, 517, 534, 542
'Groninger', 320, 321, 322, 350, 353
Groot-Brittannië, 75, 174, 183, 242,
448, 481

H

442, 479, 493, 501, 507, 519, 524, 542,
547, 549
Holten, 376, 408
Hongarije, 318
Hoorn, 95, 97
Hunnepe, Ter (abdij), 515

I
IJssel, 13, 14, 16, 50, 57, 86, 107, 137,

Haaksbergen, 65, 262
Haarlem, 20, 527, 528
Haastrecht, 226
Halle, 150
Hamburg, 14, 78, 79, 351

238, 243, 290, 315, 335, 402, 427, 436,

Hameland, 16
Hamm, 381, 555
Hannover, 213, 517
Hardenberg, 22, 127, 300, 302, 335,

24, 27, 39, 44, 50, 60, 61, 69, 221, 280,

396
Harderwijk, 86, 221, 244, 351, 364,
437, 442
Hasselt, 22, 58, 71, 127, 286, 300, 301,
304, 305, 307, 311, 412, 454, 493, 505,
537, 542, 618
Hatnegge, 318
Hattem, 86, 221, 226, 408, 409, 440,
457, 45«, 54«, 619
Havelte, 43
Heidelberg, 149
Heino, 245, 351
Hekendorp, 226
Hellendoorn, 512, 556
Hemeltje, 't (buitenhuis), 376
Hengelo, 78
Hengforden, 335, 510
Herenhul, 13
Heusden, 396
Holland, 13, 16, 29, 50, 54, 55, 61, 69,
70, 74, 119, 136, 188, 190, 197, 202,
206, 218, 221, 222, 224, 229, 235, 257,
291, 292, 346, 347, 4 0 0 , 408, 424,

441, 455, 499, 518, 524, 534, 553, 554,
556
IJsselmuiden, 65, 222, 247, 309, 557
IJsselstad/IJsselsteden, 2, 3, 4, 16, 23,
425, 524

Κ
Kampen, 2, 18, 19, 22, 27, 29, 39, 44,
46, 47, 54, 55, 61, 62, 77, 90, 137, 190,
238, 246, 263, 266, 267, 269, 278, 280,
283, 289, 291, 293, 294, 295, 309, 337,
342, 345, 354, 356, 361, 362, 365, 369,
370, 387, 396, 397, 409, 413, 425, 458,
484, 492, 500, 507, 520, 523, 524, 549,
557, 591, 592, 618
Kamperveen, 243
Kensington, 100, 101
Keteldiep, 13
Keulen, 14,15,19, 69, 70, 545
Kleef, 318, 502
Kortrick, H e t (buitenhuis), 239

L
Laer, Het (havezate), 529
Lage Landen, 5, 35, 45, 49
land van Maas en Waal, 246
Lathmer, De (landgoed), 242
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Leiden, 88, 95, 96, 97, 188, 190, 191,

194, 2 0 0 , 2 0 4 , 207, 211, 213, 214, 215,

199, 214, 215, 229, 244, 251, 267, 331,

217, 219, 226, 228, 248, 263, 3 4, 3 9,

333. 334. 335. 337, 353, 396, 446, 547,
622

323, 328, 332, 335, 337, 338, 344, 346,

Leipzig, 150

446, 447, 449, 5ΐ2, 5ΐ7, 53ΐ, 545, 56ο,

Leuvenum (landgoed), j u

59°

Lingen, 47,187, 252, 322, 323, 324, 325,

Nederlands-Indie, 318

326,378, 517

Nedernjn, 524

Lochern, 351

Nedersticht, 16, 22, 42, 43, 46

Londen, 149, 159, 164, 166, 168, 169,

Neuenahr, zie Meurs

345
Loo, H e t (paleis), 364, 429, 441, 442,

Neuenhaus, 529

457
Lund, 149

Nieuwe Wetering, 245

0

Ι

349, 366, 393, 394, 397, 405, 429, 432,

New Hampshire, 182
Nijmegen, 23, 53, 56, 126, 292, 322,

M

335, 491, 493
Noordoost-Veluwe,

Marburg, 150

443
Northcote, 200

394, 409, 441,

Mark, 318

O

Markelo, 43
Markelose Beek, 13
Markelose Berg, 13

Oldenzaal, 22, 41, 52, 53, 57, 61, 77,

Marsch, De (landgoed), 242, 247,

127, 252, 253, 255, 256, 257, 260, 276,

344. 395, 475, 512, 518, 554

300, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 310,

Maryland, 394, 405

396, 408, 428, 515, 545, 618

Massachusetts, 168,181,199, 446

Olst, 87, 239, 335, 359, 408, 428, 509,

Meppelerdiep, 18

510, 529, 546

Meurs, 551

Ommen, 22, 127, 247, 300, 309, 310,

Middelburg, 555

396, 415, 416, 417, 529

Middelburg, De (boerderij), 512

Ommerschans, 493, 548

Munster, 69, 70, 78, 79,135,190

Oostende, 249

Munsterland, 39,133

Oostenrijkse erflanden, 148
Oostzee, 15

Ν

Ootmarsum, 22, 41, 127, 234, 252, 258,
260, 300, 301, 302, 308, 310, 351, 366,

Nederland, 7, Η , ^ , 99, Ι 57,

2 0

8,

216, 233, 234, 235. 241, 3ΐ5, 3ΐ8, 335,

378, 396, 428, 501, 513
Overijssel, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17,

337, 347, 400, 404, 4 θ 8 , 4 Ι 9, 497, 543

18, 23, 26, 29, 35, 39, 40, 41, 42, 43,

Nederlanden, 2, 4, 6, 7, 17, '9, 25, 27,
76, 77, 78> 95, ΐ 2 ο , 123, 129, ΐ37, ΐ47,

44, 45, 46, 47, 48, 49, 5°, 5·, 52, 53,
54, 55, 56, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 90, 93,

148, ι68, 176, 178, 185, 187, 189, Ι9 1 ,

98, 99, 102,110, i n , 112, 120,127,130,

38, 45, 46> 47, 48, 49, 5ΐ, 68, 69, 75.
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135. 136, 137. H 6 . 190, 193. 197. 2 0 3 .
204, 205, 208, 213, 214, 217, 219, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 233, 234,
235, 236, 239, 240, 243, 244, 245, 246,
2
47, 2 5 2 . 2 53. 2 54. 2 î 5 . 256, 257, 258,
259, 260, 261, 2Ó2, 263, 267, 268, 269,
273, 275, 276, 277, 279, 281, 284, 286,
287, 293, 298, 299, 300, 302, 304, 305,
306, 309, 322, 327, 334, 335, 336, 337,
338, 340, 342, 343, 345, 346, 347, 350,
352, 354. 355. 361, 365. 366, 369. 37i>
372> 374. 376, 383. 388, 391. 395- 396,
397. 398, 400, 406, 412, 415, 417, 419,
420, 421, 422, 423, 424, 430, 431, 432,
440, 442, 450, 455, 458, 470, 472, 473,
478, 479, 482, 485, 492, 493, 501, 502,
503, 508, 510, 513, 516, 518, 524, 525,
526, 536, 537, 541, 542, 545, 546, 547,
548, 549, 552, 555, 589, 591, 593, 614,
615, 617, 619, 620, 621, 622
Oversticht, 16, 19, 20, 22, 25, 43, 46,
49,103,105, 303, 545
Oxford, 158,162,164, 331

Ρ
Parijs, 154,155,178, 215, 292, 397
Pennsylvania, 141, 181, 182, 184, 248,
394. 444. 446, 447. 448, 449, 450,
594
Perzie, 331
Petersburg, S t , 150
Philadelphia, 215, 513
Pol, De (havezate), 246, 268
Pruisen, 148, 322, 407, 425, 501, 502,
503, 518, 524, 549

R
Raalte, 351
Reest, 246
Regensburg, 23

Regge, 18
Riele, 381
Rijn, 55, 70, 333
Rijnberk, 106
Rijndal, 15
Rijnland, 351
Rijssen, 22,127, 300, 301, 310, 498
Rijswijk, 394
Rome, 29, 36,109,120,121, 200
Rotterdam, 75, 395
Rouveen, 246
Ruhr, 318
Rusland, 216, 218

S
Salland, 18, 39, 43, 52, 55, 62, 77, 104,
130, 218, 234, 239, 243, 245, 269, 273,
287, 288, 299, 300, 337, 376, 388, 398,
415, 416, 428, 480, 501, 510, 513, 533,
537
Scandinavie, 15
Schipbeek, 138, 436
Schoonhoven, 226
Schotland, 215, 394
Sèvres, 518
's-Gravenhage, zie Den Haag
's-Hertogenbosch, 216, 241, 246
Smets Rande, 69
Soestwetenng, 500
South Carolina, 182
Spaensweerd (buitenhuis), 455
Spoolderberg, 43, 44
St Ehsabethsgasthuis, 403
St Omaars, 512
Staphorst, 246
Steenwijk, 22, 58, 71, 127, 176, 219,
262, 300, 301, 304, 305, 307, 309, 311,
408, 417, 537
Steinfiirt, 516, 517, 518, 615
Sticht, 15,16,19, 23, 24, 25, 41, 42, 44,
45, 46,105, 545
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Stichtse

Landsheerlijkheid,

zie

Sticht
Stockholm, 149
Syrië, 29

Τ
Tiel, 15,19
Twello, 503, 519
Twente, 4,13,18, 39, 41, 43, 52, 55, 65,
69, 76, 77,130, 208, 228, 234, 239, 252,
255. 257, 258, 259, 260, 261, 262, 267,
273, 276, 279, 297, 300, 301, 302, 304,
305, 306, 307, 310, 334, 337, 352, 354,
378, 386, 398, 438, 500, 510, 513, 529,
537, 546, 549
Twickel, 220, 252, 255, 258, 523, 616,
622

u

343, 344, 349. 3 6 2, 448, 449. 473. 481,
514,518,525,531,546,590,592
Versailles, 175, 219
Verwolde (landgoed), 529
Virginia, 174,177,181,182, 248
Vlaanderen, 351, 554
Vlissingen, 292
Vlist, 226, 548
Volle Hand, De (herberg), 503
Vollenhove, 18, 22, 26, 39, 43, 52, 55,
127, 233, 235, 275, 300, 309, 337
Voorst, 512
Vreeland, 22
Vreeswijk, 494
Vriesland, zie Friesland
Vriezenveen, 68,127, 255, 301, 337

w
Wageningen, 502, 519
Walcheren, 513

Uchelerberg, 13

Wenen, 79, 616

Utrecht, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25,
30, 35, 38, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 70,
73, 76, 77, 120, 128, 130, 188, 190, 191,
196, 203, 220, 221, 223, 225, 228, 229,
233, 240, 242, 244, 261, 262, 285, 292,
299, 317, 331, 335, 336, 338, 343, 351,
392, 393, 396, 397, 398, 404, 405, 4°6,
412, 415, 418, 419, 421, 426, 427, 440,

Wermetschweil, 331
Werven, 66

454, 465. 493, 518, 524, 527, 545, 547,
567, 593, 619

Wijhe, 66, 407

V
Veluwe, 13, 16, 66, 226, 241, 253, 408,
492,498,511,512,620
Verenigde Staten, 142, 148, 166, 168,
169, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 181,
185, 211, 212, 215, 218, 219, 224, 225,
247, 248, 274, 276, 277, 332, 335, 342,
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Westervoort, 13
Westfalen, 13,15, 77, 234, 351, 555
Westfriesland, 29, 50, 218, 291, 292,
408, 424
Westminster, 168, 175
Wezel, 524
Wijk bij Duurstede, 15, 396
Wijnbergen, 335, 510
Wilp, 2 79. 512
Wilsum, 300
Windesheim, 66, 247, 293, 578
Winterswijk, 351
Wittenstein (havezate), 243, 244
Woerden, 397
Wymbritseradeel, 292

Y
Yhorst, 246

Ζ
Zandvoort (buitenhuis), 376
Zandwetermg, 407
Zeeland, 29, 50, 54, 70,112, 292
Zuid-Amerika, 215
Zuideinde, 243
Zuidelijke Nederlanden, 213, 292,
406, 415, 515, 525
Zuiderzee, 13
Zürich, 331
Zuthem (havezate), 247
Zutphen, 86, 221, 223, 245, 253, 258,
292, 352, 359> 406, 412, 498, 502, 518,
Î23, 529
Zwarte Water, 18
Zwitserland, 155, 394
Zwolle, 2, 3, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 39,
40, 43, 44, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 63,
66, 77, 79, 87, 90, 95, 99,128,137, 218,
223, 226, 227, 235, 236, 239, 244, 245,
246, 247, 263, 266, 276, 278, 279, 280,
281, 282, 284, 289, 291, 293, 332, 337,
342, 350, 351, 354, 355, 356, 361, 362,
365- 3 6 9. 370, 387- 396, 398, 4 ° ° - 4I3>
414, 415, 422, 425, 438, 457, 458, 459,
461, 468, 484, 488, 492, 497, 498,
499- 500, 501, 507, 523, 524, 532, 541,
557. 558> 560, 591, 592, 616, 619, 620,
622
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Register van zaken
A
Aan het Volk van Nederland, 176,
197, 230. 241. 245. 2 48, 249, 252, 256,
269, 277, 323, 355, 368, 375, 546
a a n s t e l l i n g s a k t e , zie A c t e van
Qualificatie
Acte van Qualificatie, 4, 318, 366,
4i9. 37°. 4 6 6 , 476, 592
Acte van Verbintenis, 228, 229, 397,
535- 547
Addres, 469, 548
Admissie, 60, 246
Adres en de Denkwys (van de
gilden), 464
adresbeweging, zie petitie(beweging)
Advys (door E.H. Putman), 454, 456
Algemeene staatkundige stellingen
(voor Overijssel), 373
Algemeene staatkundige stellingen,
422, 423
almanak (Deventer), 96, 351, 485, 510
appèl, 56
approbatie, 71, 75, 99-102, 132, 208210, 300, 372, 383, 384, 386, 433, 459,
489, 505, 548, 567, 573, 595, 614
Athenaeum Illustre, 4, 74, 82, 88, 94,
118, 127, 187, 191, 192, 198, 199, 244,
315-318, 323-325, 328-330, 332, 351, 354,
364, 422, 442, 515, 517, 532, 535, 539,
545. 576, 578, 592, 615, 616
autonomie/autonoom, 18, 19, 24, 25,
28, 38, 66, 78, 441, 444, 536, 537

Β
bakkersgilde, 460

Bataafse, 1, 88, 89, 112, 113, 120, 202,
227, 235, 257, 332, 334, 344, 346, 348,
513, 517, 518, 528, 529, 542, 552
begeving der commissiën, 372, 374,
388
bevoorrechte
confessie,
zie
Nederduits-gereformeerde Kerk
bevoorrechte kerk, zie Nederduitsgereformeerde Kerk
Bill of Rights, 177, 181, 182, 184, 248,
444. 446, 447. 449
bondsacte, 76, 285
bondsstaat, 52, 76,176,177, 346
burger(schap), 1, 3, 7,17,19, 22, 25, 27,
30, 32, 37, 52, 85 - 90, 93, 96, 97, 99,
101, 105, 115, 116, 119, 122 - 125, 127,
128, 134, 135, 137, 153, 155, 159, 165,
168, 173, 174, 176, 180, 182 - 184, 198 204, 212, 218, 223 - 225, 227, 229, 230,
240, 248 - 250, 255, 260, 275 - 277,
290, 297, 301, 305, 306, 308 - 310, 319,
338, 343, 346, 350, 353, 358, 362, 364,
366 - 373, 375, 383, 391 - 395, 401, 405,
407 - 409, 414, 417 - 419, 421, 423,
425, 426 - 428, 433 - 435, 438, 439,
444.
467,
489,
520,

448 - 452, 454. 456 - 458, 461,
470 - 472, 475, 478, 484, 488,
493, 497, 502 - 504, 507, 517,
521, 523, 526, 534, 538, 540, 542,

543. 555. 557 - 561, 567, 568, 573 - 578,
584, 586, 589 - 591, 593, 594, 615
burgerbewapening, 9, 165, 182, 217,
244. 250, 393. 394. 396, 4 o 6 . 4 I 5. 416,
448, 536, 542, 543
burgercomité, zie burgercommissie
burgercommissie, 4, 5, 100, 114, 281,
296, 318, 328, 330, 355, 361, 364 - 370,
374. 381, 384 - 387, 393, 396, 413, 421,
424 - 426, 428, 430, 431, 433 - 436,

438, 439. 444, 450, 452. 453, 455, 457 462, 464, 466, 467, 470, 472 - 484,
486, 492, 506, 510, 511, 524, 527, 530,
531, 535, 540, 548, 549, 565, 592, 594,
595
burgercompagnie, zie vrijkorps
burgerkorps, zie vrijkorps
burgermilitie, zie vrijkorps
burgerrecht, 86, 88 - 90, 92, 135, 223,
358, 459, 413, 427, 435, 451, 452, 456,
479, 481, 486, 525, 569, 592
burgervaandelen, zie burgerwacht
burgerwacht, 38, 73, 82, 87, 88, 91, 98,
104, 115, 134, 230, 249, 260 - 262, 275,
277, 278, 297, 353, 362, 364, 366, 459,
379. 39 2 . 4 ° ° - 402, 406, 408, 415,
418, 436, 441, 443, 461, 462, 467, 476,
497. 498, 502, 509, 549, 592, 593, 617

c
Calvinistisch, 130,131,137, 473
censuur, 247
Commissie van Redres, 362, 374, 388
-390

concept-regermgsreglement, 4, 6,
182, 228, 230, 296, 343, 345, 349, 459,
388, 391, 408, 409, 412, 418, 424, 425,
439. 440, 443 - 445. 440, 45°, 453.
454. 456, 458, 462 - 464, 469, 470,
472 - 474, 477. 478, 480, 481, 484,
486, 487, 489, 492, 494, 508, 512, 529,
531, 535. 536, 540, 548, 565, 594 - 596,
619
confederale, 1, 8, 54, 66,176, 349
constitutie, 4, 75, 77,113,153, 154,165,
169, 170, 173, 174, 177, 182, 184, 197,
199, 215, 220, 224, 229, 248, 250, 344,
346 - 349, 353, 368, 373, 377, 393, 397,
411, 426, 435, 439, 441, 444, 446, 449,
455. 458, 481, 487, 5 0 4, 519, 533. 535.
540, 542, 543, 557, 566
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contrat social, 145,155,156
contracten van correspondentie, 93,
94, 97, 98, 100, 102, 105, 114, 203,
275. 341. 375, 388, 390, 545. 591
coöptatie, 1, 29, 34, 92, 368, 433, 471,
489. 589. 591
corporatie, 1, 20, 38, 101, 451, 456,
461, 537, 548, 589
corporatisme, 2
correspondentie, zie contracten van
correspondentie
Criminele Ordonnantien, 47, 48

D
dankadres, 307, 311, 558, 559
dissenter, 128, 131, 135, 137, 166, 168,
203, 223, 323, 354, 360, 428, 451, 531,
538
dochterstad, 20
doopsgezind, 50, 131, 133, 134, 215,
218, 223, 302, 361, 459, 370, 402, 415,
4 I 7, 4 I 8, 448, 455. 456, 462, 466, 469,
473, 474, 480, 490, 519, 526, 527, 531,
532, 547. 594. 595. 617
doopsgezinde gemeente, 531
dopers, zie doopsgezind
D o r d t s e Synode, zie Synode van
Dordrecht
drost, 39, 40, 62, 69, 208, 218, 222,
234. 243, 247, 258, 260, 261, 273, 275,
276, 277, 281, 283, 287, 288, 297, 299,
302, 304, 375, 376, 378, 379, 381, 382,
384, 386, 438, 480, 484, 509, 537
drostendiensten, 40, 41, 57, 76, 193,
224, 233, 239, 247, 249, 257 - 265, 267,
268, 270 -281, 283, 284, 286, 290, 297,
298, 302, 323, 355, 362, 365, 371, 374,
378, 387, 419, 438, 513. 536, 546, 547,
557,591,614,615,617,619,621
'Het Dorstige Hert', 460
drukpers(vrijheid), zie pers(vnjheid)

E
eenheidsstaat, 48, 202, 279, 339, 340,
348, 414, 542, 543
Eglise W a l l o n n e , zie W a a l s e
gemeente/Kerk
eigen(ge)erfden, 42, 202, 203, 305,
260
exercitiegenootschap, zie vnjkorps

F
familieregering, 95, 203, 362, 420,
433- 555
federaal, 230, 346
Finaal Rapport (van de P a t n o t s e
burgercommissie), 476 - 480, 548

G
garnizoen, 47, 49, 77, 115, 479, 493,
499. Soo, 502, 503, 519, 520, 523, 555
Gecommitteerden, 217, 295, 364, 365,
386, 406, 413 - 415, 419, 421, 439 441, 443, 444, 449, 453 - 455, 457 459. 461 - 4 6 4 . 4 68 > 475. 477. 486,
487, 492, 506, 509, 521, 523, 529, 594,
619
gecommitteerden uit raad en meente
(Patriots), 426, 548
G e c o m m i t t e e r d e n en Keurnoten
(van gilden en burgerij, Orangistisch), 29, 56, 65, 92, 125, 270, 306,
33°. 457. 460, 461, 464, 486, 487,
509, 521
Gedeputeerde Staten, 53, 57, 60, 71,
72, 127, 257, 290, 291, 300, 311, 356,
43 2 . 433. 500, 618
geërfden, zie eigen(ge)erfden
geheimhouding, 32, 105, 431, 433, 453,
584, 594

gemeenslieden/gemeensman, 33, 38,
89, 92 - 94, 96, 97, 99, 105, 106, 219,
235, 239, 253, 27ï, 277, 278, 286, 287,
292, 308, 332, 334, 336, 341, 356, 364,
370, 371, 375, 376, 384 - 386, 400, 403,
405, 413 - 415. 419. 426, 429, 430, 433,
435, 436, 448, 450, 452, 471, 477 479, 482, 489, 490, 504 - 506, 509,
511, 512, 519, 529, 530, 533, 548, 555,
571, 577, 614, 617, 618
generale ouderlieden (van de gilden),
364, 459, 461, 464, 467 - 469, 548
genootschap van wapenhandel, zie
vnjkorps
genootschap(pelijkheid), 332
Genootschap, 202, 240, 242, 335, 409
genootschappelijkheid, 365, 527
gereformeerd,
zie Nederduitsgereformeerd
gewestelijk regeringsreglement, zie
regeringsreglement
gezworen gemeente, 27 - 29, 32, 33,
77, 83, 84, 88, 90 - 92, 94, 98, 99, 101,
102, 104, 105, 113, 114, 216, 219, 264,
275, 278, 294, 325, 333, 353, 355 - 357,
364, 370 - 372, 375, 380, 381, 384, 386,
404, 405, 417, 419, 428, 430, 432, 433,
440, 450, 452, 459. 4 6 0 . 465. 466,
469 - 473. 482, 487, 489, 498, 517, 565,
567 - 586, 592, 613 - 615, 617, 618
gilde, 1, 5, 36, 38, 82, 91,101, 104,105,
108, 117, 134, 203, 223, 244, 249, 277,
278, 281, 330, 353, 354, 362, 364, 366 371, 396, 412, 413, 417, 418, 421, 427,
431. 435. 440, 451. 454 - 456, 459, 461,
462, 464, 466 - 483, 486 - 488, 496,
497, 504, 507, 510, 517, 523 -525, 536,
540, 543, 547, 548, 557, 559, 567, 592 595, 614, 615, 617
godsdienstvrijheid, 129, 137, 174, 465,
543
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grondrechten, 148,152, 158,176 - 183,
2

2

inbrengen, 33, 114, 266, 357, 370, 371,

185, 225, 2 7. 30, 249, 326, 345, 349,

565,581,582,586

361, 438, 446, 448, 453, 458, 472, 479,

lus commune, 85

481, 536, 540, 542, 543, 566, 590, 592,

lus hodiernum, 189

594. 595
grondwet, 148, 173, 179, 345, 427, 455,

lus patnum, 330

472, 478, 492
G r o n d w e t t i g e Herstelling, 43, 71,

319,330,517

148, 193, 203, 224, 227, 228, 230, 252,

J

301, 393, 412, 439, 535, 547, 548

lus publicum, 146, 190, 191, 244, 323,

grootburger, 86, 88, 89, 107, 117, 342,

jachtrecht, 249, 255, 290, 297, 299,

357, 358, 451
Gulden Adelaar, 93

301, 304 - 309, 343, 371, 435, 543, 615,

Η

621

jagen, zie jachtrecht
Joden/joods, 120,122,136, 276, 277
jurisdictie, 16, 28, 34, 35, 47, 79, 89,

havezate, 60, 234, 243, 245 - 247, 407,

122, 123, 125 - 127, 301, 302, 304, 306,

500, 529, 616

309. 433> 545

Hedendaagse Historie, 194, 336, 342
Heilige R o o m s e Rijk der D u i t s e

Κ

Natie, 14 - 16, 23, 46, 51, 78, 79, 82,
120,121,142,145 -147,180,190, 217

keizerlijke stad, 78

Hof van Kanselier en Raden, 41, 47,

keurnoten, zie gecommitterden(s)

52
Hof van Twente, 622

kiesrecht, 91, 157, 182, 183, 199, 372,

hofvaart/hoofdvaart, 20, 22, 57

542, 567, 593

402, 419, 421, 428, 449 - 451, 478, 541,

Hoge Bank (Deventer), 34

Kinderhuis, 116, 117, 334, 357 - 359,

Hoge Bank van Justitie (Overijssel),

452, 576, 617

35, 40, 48, 55 - 57, 93, 103, 123, 126,

Klaring, 35, 40, 47, 48, 52, 56, 57, 72,

127, 269 - 271, 273, 298, 300, 301, 468,

258, 270, 298, 300

524, 525, 615

kleinburger, 86, 117, 357 - 359, 459,

hoofdstad, 16,18, 29, 55

401,451,529

hoofdvaart, zie hofvaart

kleine stad/steden, 9, 22, 35, 39, 44,

horig(e), 36, 92, 259 - 261, 302

55 - 58, 61, 62, 68, 71, 73, 76, 127, 202,

Huisarmenstaat, 104, 117, 135, 357,

223, 228, 233, 253 - 255, 257, 278, 284,

358, 359, 425, 617

297, 300 - 311, 343, 371, 396, 415, 428,

I
ijkrecht, 104, 302 - 304, 306, 311, 548
improbatie, 99, 300, 372, 383, 489,
567
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433, 435, 438, 441, 458, 459, 485, 537,
538, 541, 546 - 548, 591, 614, 615, 621
kwaliteit, zie qualiteit
kwartierhjke stemming, 63, 64, 272,
295
Kweekschool voor Patriotten, 118

L
Lage Bank, 34, 35,123,124, 525
Landdag, 41, 52, 54, 56 - 58, 60, 61,
64, 217, 219, 226, 260, 263, 267, 268,
270 - 272, 279 - 281, 283 - 285, 287 291, 293, 296, 307, 308, 311, 374, 389,
432, 433, 438, 458, 459, 463, 464, 478,
484, 485, 492, 493, 501, 541, 548, 557,
558, 614
Landgerecht, 104,124
Landmilitie, 165, 393
L a n d r e c h t c.q. L a n d r e c h t van
Overijssel (1630/1724), 19, 40, 41, 56,
57, 58, 59, 63, 66, 68, 84, 125, 189, 261,
265, 268, 269, 270, 272, 274, 298, 304,
545. 549
Latijnse School, 88, 413, 576, 615
leeftijdsgrens, 413 - 415, 420
Leids(ch) Ontwerp, 230, 252, 547
luitenant-stadhouder, 65, 207, 208,
227, 234, 236, 238, 281, 288, 291, 293,
294. 372. 375. 378, 379. 381, 388, 427.
434. 484. 489. 500, 507, 523, 528, 547
luthers, 131,133,134, 359, 418, 547
lutherse gemeente/Kerk, 130,133, 353

M
maatschappelijk verdrag, 142, 144,
145, 148, 155 - 157, 159, 179, 180, 181,
225, 249, 348, 349, 543, 589
machtenscheiding, 145, 146, 153, 173,
176,182, 225, 339, 422, 535, 579, 595
magistraat, 5, 27, 28 - 30, 33 - 35, 50,
61. 74. 77, 82 - 86, 89, 90 - 94, 96 101, 103, 104, 106, 108, 113 - 116, 123,
125,126,131, 132,134,136, 137, 154, 216
- 219, 226, 244, 247, 252, 265, 272, 275
- 277, 281 - 283, 286, 287, 289, 291 294, 296, 299, 301, 302, 304, 307, 308,

311, 317, 324, 325, 334, 340, 356 - 358,
361, 364, 365, 367 - 374, 379 - 381, 383 387. 390, 392. 395. 401, 4 0 3 , 404,
406, 408, 409, 412 - 416, 418, 425,
426, 429, 430, 434, 436, 439, 440,
44 2 , 443, 450, 452> 454 - 460, 464.
466 - 468, 471, 476 - 478, 482, 485 489. 49 1 . 4 9 2 . 494. 497 - 499. 501,
502, 504 - 506, 509 - 511, 517, 518, 520,
521, 523 - 529, 530, 532, 533, 548, 549,
552, 554, 568, 572 - 575, 581 - 586, 593,
594, 614, 615, 622
marke, 34, 216, 217, 218, 219, 260, 305,
375
meente, 29, 30, 34, 61, 75, 82, 84, 85,
91 - 94, 98 - 101, 104, 105, 113, 114,
116, 132, 238, 244, 272, 275 - 278, 282,
283, 286, 288, 291 - 294, 296, 301, 307,
308, 310, 324, 325, 334, 3 3 Ï , 356 -358,
361, 362, 364 - 366, 368 - 374, 378, 380
- 387, 390, 400, 403, 404, 406, 408,
413 - 419, 425, 426, 429, 430, 434,
436, 438 - 440, 444, 450, 452, 454 460, 462, 464 - 468, 470, 471, 475,
477, 478, 482, 485 - 490, 492> 494.
497, 504, 506, 523 - 525, 527, 530, 531,
547, 548, 578, 593 - 595
meningsuiting, vrijheid van, 250, 447,
466
menist, zie doopsgezind
Mennoniet, zie doopsgezind
mensenrechten, 142, 158, 172, 178 180, 182, 185, 214, 215, 263, 326, 327,
348, 349, 590
militaire jurisdictie, 73, 209, 210, 249,
284, 371, 393, 394, 458, 547, 619
militie, zie vnjkorps
Mihtieverhandeling, 165, 393, 394
moederstad, 20, 300

Ν
nationale staat, 441
nationalisme, 6
natuurrecht, 142 - 147, 149, 158, 165,
175, 176, 178, 179, 181, 182, 187, 190,
192, 225, 249, 253, 318 - 324, 328, 330,
339. 349, 535, 5^9, 590
Nederduits-gereformeerd, 52, 55, 58,
60, 68, 82, 84, 85, 88, 90, 91, 118 120, 128 - 131, 134, 135, 137, 189, 197,
203, 279, 321, 322, 354, 359, 360, 413,
436, 438, 448, 450, 453, 456, 469, 473,
476, 481, 482, 503, 510, 517, 525, 529,
531 - 533. 541. 591. 594

O
Oeconomische
T a k (van de
Maatschappij), 332, 513, 527, 528, 530,
546, 616
Onafhankelijkheidsverklaring, 444,
446
onschendbaarheid, 283, 371, 448, 449,
536, 543, 547
openbaarheid van bestuur, 225, 267,
388, 422, 433, 455, 486
Opstand, 3, 48 - 51, 57, 62, 79, 82,129,
168, 178, 196, 204, 212, 220, 238, 338,
340, 545
Oranje/Orangist, 2, 6, 61, 73, 204,
207, 220, 235, 251, 252, 293, 334, 372,
375 - 377. 381, 383, 4 " . 4 I 6, 427. 4 2 8,
4 4 2 . 443. 460, 463, 464, 476, 484,
487, 491, 494 - 497, 504, 506, 510,
515. 521. 524. 525. 529, 530, 549. 551.
552, 554, 555, 589, 614, 615
Oranjesociëteit, 401, 494 - 498, 512,
522, 549, 595, 617
overluiden, 366
overstemming, 63, 193, 224, 233, 247,
271 - 274, 277, 278, 280, 281, 283 - 292,
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294 - 298, 307, 309, 3 " . 35 6 , 3 6 2, 374,
419, 536, 537. 546, 557, 591, 614, 621

Ρ
pamflet, 99, 101, 168, 193, 197, 213 215, 220, 224, 227, 234, 240, 241, 245,
248, 249, 251, 252, 267 - 269, 278, 349,
361, 372, 373, 417, 419, 423, 424, 431,
458, 461, 480, 492, 524, 535, 591
Patriot/Patriotten, 1 - 8, 17, 61, 65,
76, 77, 87, 99, 114, 115, 117, 141, 146 148, 157, 166, 172, 187, 193, 194, 197 199, 201, 203, 210, 211, 213, 218 - 224,

226 - 228, 233, 239, 240, 244, 247,
249, 253, 255, 258, 259, 262, 2Ó8, 275,
277. 279 - 282, 293, 296, 299, 302, 318,
321, 323 - 326, 330, 334 - 336, 338, 341,
343, 344, 355, 357, 359 - 362, 364 - 366,
369, 372, 374, 375, 381, 383, 387, 388,
391, 393 - 395, 398, 407, 409, 4 " 414, 416, 417, 419, 421, 424, 427, 438 443, 45 1 , 4 5 6 . 457, 4 6 9 , 472, 480 486, 489, 492 - 494, 497, 499, 500,
502, 503, 506, 507, 510 - ii2, 515, 517 521, 524 - 527, 529 - 536, 538 - 540, ï42,
543, 548, 552, 554, 589 - 595, 615, 618,
622
patronage(stelsel), 65, 94, 98 - 100,
205, 206, 208, 234, 372, 373, 388, 591
Perpetuele Commissie, 356, 365, 370
- 372, 380, 390, 401, 406, 415, 426,
430, 457, 546, 593, 6iï
pers(vrijheid), 117, 182, 184, 214, 224,
225, 230, 234, 244, 247, 248, 274, 326,
422 - 424, 427, 433, 434, 438, 444,
447, 452, 466, 475, 479, 482, 484,
494, 520, 536, 542, 543, 567, 621
petitie(beweging), 9, 103, 114, 181,
184, 217, 218, 240, 245, 268, 270, 272,
274, 277, 278, 280 - 283, 297, 302, 307,
308, 310, 328, 355, 361, 362, 364 - 366,

459- 370, 371. 373 - 375, 38ο - 382, 413 -

R

415, 417 - 419, 4*4, 4*5, 435, 444, 453,
6
454, 456, 459, 46ι, 4^2 - 4 4 , 466,

Raad van State, 54, 67, 72, 110, i n ,

2

8

469, 4 7 - 475- 479, 4 ο> 482 - 484,
486, 488, 489, 491, 497, 5°ι, 5ο6, 524,
535, 536, 540, 546 - 548, 592, 593, 595,
6ΐ4, 6ι6
petitievnjheid, 447, 536, 567
p e t i t i o n n e m e n t , zie petitie(bewe-

119, 209, 210, 216, 217, 292, 552, 616
re-admissie, 245, 254, 270, 272, 274,
277, 280 - 282, 286, 291, 297, 298, 323,
324, 355, 362, 365, 374, 387, 390, 513,
546
Rechten Ende Gewoonten, 19, 20, 25

ging)

- 28, 30, 32 - 38, 58, 82 - 94, 96, 97, 99,

Petri(keur)(dag), 29, 33, 34, 88, 90, 92

104 - 106, 113 - 116, 122 - 127, 189,

- 94, 100, 102 - 105, 114, 125, 132, 283,

209, 276, 278, 304, 333, 334, 340, 362,

334, 380 -382, 388, 407, 428, 475, 481,

373 - 375, 384, 387, 391, 412, 414, 436,

482, 487, 488, 490, 533, 552, 554, 568,

439, 441, 444, 450, 454, 473, 477, 478,

573, 574, 583, 587, 615
Plakkaat van Verlatinge, 51, 177, 189,

483, 504, 505, 545, 549, 565, 569, 573,

190,196, 293

recommandatie, 300, 372, 374, 381,

Plan van Recusatie en Keur (van
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gemeenslieden door de burgerij),

rederecht, 143, 590

482, 483

Reductie, 35, 38, 52, 55, 66, 76, 83, 89,

Plooi(erij), 102, 222, 241, 338

90, 95,103, 108, 116,123,125,126,128,

578, 613, 614

politie en justitie, 28, 65, 91, 113, 302,

129,131,133,137, 260, 340, 545, 591

3"
Prinsgezind, 2, 4, 5,193,197, 204, 220

regeringsreglement

- 222, 227, 229, 234, 239, 252, 268, 365,

ijssel (1675/1747), 28, 75, 99

383, 409, 417, 425, 427, 455, 482 - 484,

regeringsreglement, 64, 69 - 75, 82,

486, 494, 497, 500, 524, 530, 548, 553,
589, 595, 622
Prinzipalstadt, 22, 78, 300
Pro Excolendo Iure Patrio, 321, 335
provinciaal regeringsreglement, zie
regeringsreglement
publieke confessie

c.q. kerk, zie

Nederduits-gereformeerd

Q
qualificatie, zie Acte van Qualificatie

c q regeringsreglement voor Over

93, 99 - 101, 127, 203, 248, 257, 260,
273, 284, 290, 296, 301, 304, 310, 311,
339, 341, 372 - 374, 378, 383, 386, 388 390, 411, 412, 417 - 420, 424, 425, 427,
429, 430, 432, 433, 439, 441, 444, 454,
455, 457 - 459, 461, 464, 466, 468 473- 475, 478, 482, 485, 486, 488, 489,
491, 492, 504, 505, 508, 510, 511, 520,
531, 536, 537, 539, 540, 545, 547 - 549,
567, 591, 593, 595, 615, 619
rekest(beweging), zie petitie(bewe-

qualiteit, 1, 88,117,179,196,198, 204,

g»ng)
Representanten en kiesgerechtigden

205, 250, 364, 459, 400, 462, 589

(van gilden en de burgerij), 43, 183,
199, 221, 222, 225, 229, 474, 480, 533,
538
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Republiek der Verenigde Nederlanden, 3, 51,112,113, 200, 589
republikeins/republicanisme, 120,
165,172,193, 200, 220, 230, 394
richter, 26, 124, 318, 515
Ridderschap en Steden, 40, 46, 47,
49, 51, 55 - 57. 60 - 62, 66, 69, 72, 98,
137, 416, 433, 442, 459, 464, 491 - 493,
499, 549, 557, 574, 614, 617 - 619, 621
ridderschap, 1, 3, 15, 42 - 44, 54 - 56,
60 - 66, 71, 72, 75, 77, 79, 96, 98, i n ,
119, 130, 197, 198, 202, 204, 207, 219,
222, 233, 234, 236, 239, 240, 243, 245 248, 254, 258, 259, 261 -263, 266 - 268,
270 - 274, 280, 281, 283 - 287, 289 296, 298, 299, 302, 307, 308, 311, 335,
342, 388, 407, 433, 448, 449, 450, 485,
491, 492, 510, 529, 536, 541, 546, 555,
567, 568, 589, 591, 614, 619
Ri)k, zie Heilige Roomse Rijk der
Duitse Natie
njksstad, 23, 78, 79,120

S
scheiding der machten, zie machtenscheiding
Schepenen en Raad, 217, 265, 459,
462, 557, 566
schive, 47
Schotse Brigade, 199, 211 - 215, 247,
546
schout, 2 Ï - 28, 34, 35, 39, 40, 65, 71,
75, 87, 104, 125, 217, 309, 364, 376,
401, 408, 416, 468, JIO
schutterij, 104, 115, 202, 230, 335, 353,
392, 397, 400, 436, 617, 619
Sociëteit, 97, 114, 253, 385, 400, 407,
495, 496, 510, 511, 524, 527, 549
soeverein(iteit), 1, 5, 24, 43, 46, 50 52, 55, 61, 62, 67, 100, 103, i n , 129,
I
53, I 57, I 75, 176, 178, 182, 197, 202 -
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204, 228, 249, 260, 261, 279, 300, 301,
305, 34 2 , 4 2 4, 434, 453, 456, 469 472, 489, coi, 536, 541, S42, 591
Spectator, 231
St Pieter, zie Petri(keur)(dag)
Stad en Lande (gewest Groningen),
70, 293, 517
stadhouderlijk stelsel, 202, 206, 236,
374, 378, 383, 4 "
s t a d s r e c h t , zie R e c h t e n e n d e
Gewoonten
stadsrechtfamilie, 20, 22, 55,127
stadsweiden, 86,104,107, 341, 451
standenmaatschappij, 1, 403, 589
standenstaat, 178, 202
Staten van Overijssel, 2
Staten, 41 - 57, 60 - 74, 76, 77, 79, 82,
84, 90, 100, 102, 110 - 112, 115, 129,
130,189, 202, 203, 207 - 210, 213 - 219,
221, 226, 233 - 235, 238, 244 - 249, 252,
259, 260, 263, 264, 268 - 276, 278 281, 283 - 286, 289 - 293, 296 - 300,
302, 30S - 311, 320, 323, 334, 335, 339,
343, 344, 361, 362, 364, 374, 37^, 377,
388 - 390, 400, 406 - 408, 416, 431 434, 442, 450, 454, 455, 458, 464, 472,
478, 483, 485, 491, 492, 499, 5OI> 507,
510, 520, 526, 528, 536, 537, 541, 546 549, 591, 614 - 617, 619, 621
statenbond, 52, 54, 74, 76, 176, 177,
346, 542
statistiek, 147, 148, 190, 191, 253, 323,
343, 349, 351, 590, 617
stedelijke burgerwacht, zie burgerwacht
stemgerechtigd, 15, 421, 450, 452,
453, 471, 477, 478, 594
stemhebbend, 3, 53, 55, 62, 65, 67, 98,
221, 327, 389, 4S2
stemrecht, zie kiesrecht
Synode van Dordrecht, 60,130, 473

τ
Tegenwoordige Staat, 15 - 17, 19, 25 27, 29, 33, 34, 39, 41, 45, 49, 51 - 56, 58,
60, 62, 69, 71, 73, 79, 82, 83, 86, 87, 90
- 93, 98, 103 - 107, 109, m - 116, 118,
119, 123 - 126, 129, 130, 132, 133, 137,
191, 194, 196, 255, 277, 300, 301, 311,
336, 338 - 343, 345, 351, 375, 528, 546,
592
Territorialstadt, 20, 78
toerbeurt/tourbeurt, 97, 98, 100, n i ,
207, 379, 389, 390, 482, 614

υ
Unie, ι, 3, 50, 51, 52, 54, 67, 70, 73, 75
- 77, 89, 128, 178, 190, 191, 202, 205,
209, 211, 213, 216, 220, 222, 228, 229,
242, 244, 247, 262, 285 - 289, 291, 292,
294, 299, 317, 334, 346, 389, 392, 393,
396 - 398, 401, 404, 412, 415, 432, 438,
440, 465, 475, 492, 508, 545, 567, 593

V
Verenigde Nederlanden, zie Repu
bliek der Verenigde Nederlanden
verkiezing, 4, 27, 30, 43, 91, 92, 94,
153, 169, 182, 230, 275, 300, 302, 311,
372, 380, 381, 386, 387, 424, 425, 432,
436, 450, 472, 482, 491, 505, 533, 547,
548, 569, 578, 593
V e r l a t i n g e , zie P l a k k a a t van
Verlatinge
Verlichting, 76, 141, 142, 144 - 146,
148, 152, 165, 166, 175, 178, 196, 203,
211, 225, 244, 323, 360, 466, 527, 531,
532, 538, 589, 590
Verzoekschrift, zie petitie

Vierde Engelse Oorlog, 2, 215 - 217,
292, 293, 343, 355, 546
volksbewapening, zie burgerbewape
ning
volksmilitie, zie vrijkorps
volksregering, 198, 201, 343, 411, 439,
440, 452, 594
volkssoevereiniteit, 6, 153, 223, 225,
228, 230, 244, 255, 321, 326, 339, 342,
361, 374, 393, 411, 422, 424, 441, 446,
451. 453. 474, 481, 535. 536, 54°, 566,
592, 594, 595
volonté générale, 146, 157
vrije keur/verkiezing, 182, 208, 282,
355. 361, 371. 372, 375. 378, 380, 381,
387, 388, 419, 424, 425, 531, 535, 537,
540, 546 - 548
Vrije stad, 22, 23, 78
vrijheidsrechten, 180, 590
vrijkorporist, 226, 229, 397, 401, 404,
406 - 409, 467, 495, 496, 499, 502,
512, 524, 595, 596
vrijkorps, 4, 72, 115, 165, 225, 229, 230,
253, 244, 326, 343, 355, 361, 365, 388,
391 - 395. 396 - 398, 401 - 409. 415.
416, 419, 421, 424, 443, 446, 459, 461,
467, 468, 476, 483, 484, 486, 491,
494. 495. 497 - 499. 502 - 504, 507,
510 - 512, 524, 525, 530, 531, 535, 540,
543, 548, 549. 561, 580, 581, 592, 593,
617
vrijmetsela(a)r(ij), 527, 530, 531, 532

w
Waalse gemeente/Kerk, 119,129, 131,
132, 134, 223, 330, 335, 47Ó, 509, 510,
512, 515, 529, 532
wacht, zie burgerwacht
weeshuis, 116
wetten van het vrijkorps, 401
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Curriculum vitae
C.M. Hogenstijn werd op 21 januari 1948 te Deventer geboren. Hij volgde de hogere
beroepsopleiding voor de bestuursdienst (diploma 1975). Als beleidsmedewerker was
hij in verschillende functies verbonden aan de gemeente Deventer, thans is hij als
zodanig werkzaam bij Stadsarchief en Athenaeumbibhotheek. Daarnaast vervulde
en vervult hij bestuursfuncties op cultureel, maatschappelijk en kerkelijk terrein in
Deventer en daarbuiten. In 2001 werd hem de Cultuurprijs van het Prins Bernhard
Cultuurfonds Overijssel toegekend.

^
Γ;** -'>

•s

·:·.

'""·"-".·.
ι

--*£

^ ^ - <

ι

/

-

•

/

