Bestuurlijke veranderingen
te IJsselmuiden in de Franse Tijd
(1795-1813)
door Bertil Brink

De Franse tijd heeft ingrijpende, vaak blijvende gevolgen gehad voor
Nederland, zowel in de periode zelf, als in de tijd erna. In IJsselmuiden
bleven de invloeden van de Franse interventie relatief beperkt, maar ook
daar gingen diverse oude instituties en tradities op de schop. In dit artikel
wordt een aantal veranderingen uitvoerig besproken en in een bredere
context geplaatst, waarbij het accent ligt op het bestuur van IJsselmuiden.
In dit kader wordt het leven van bakker Gerrit Oldenhof uitgebreid onder
de loep genomen, zodat veel van de beschreven ontwikkelingen kunnen
worden geplaatst in een persoonlijk perspectief.
Onrust en Tweespalt
In september 1786 ontvangt de IJsselmuider dominee Aernout Duircant een
resolutie van Ridderschap en Steden waarin hij, evenals alle andere predikanten, wordt aangespoord om in zijn publieke gebeden ‘den nood des
lands aan den algoeden God op te draagen, en de aanbidlijke voorzienigheid
af te smeeken, dat naar behaagen mooge de tans zweevende verschillen en
ver uitziende oneenigheden binnen deeze republiek te doen ophouden, de
harten der regenten en ingezetenen te neigen tot vrede, en de deliberatien
der heeren staaten, zoo in deezen als in de andere provintie, te bestraalen
met de Godelijke wijsheid, en dezelve te bestuuren tot alle zoodanige gewenschte eindens, dat het gevaar voor akelige toneelen mooge afgekeerd, en
de aanleg daar toe verijdeld worden op dat het heil des vaderlands wederom
uitspruite, als in voorige dagen.’
Een jaar later volgt er opnieuw een resolutie, waarin de dienaren van het
Woord wordt aangezegd dat zij geen onderwerpen aan mogen roeren die het
politieke bestuur, landelijk of gewestelijk, smaden, het gezag ondermijnen
en de rust en eendracht in de provincie verstoren, ‘hun tot rust en vreed-
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zaame gedagten aan te maanen, voorts hen voor oogen te stellen den gruwel
van de zonde door het lasteren van de regeering en regenten begaan’.1
De situatie in Nederland is dan al enkele decennia slecht te noemen. Met
de economie gaat het niet goed, de werkloosheid is groot, het politieke systeem is corrupt en ondoorzichtig. Regenten, die vooral hun eigen belangen
beschermen en stadhouder Willem V, die maar weinig doet voor het volk,
regeren het land. De machteloze bevolking maakt zich grote zorgen en er
breekt een periode van revolutie aan. Door de invloed van de Verlichting
hebben burgers geleerd dat ze recht hebben op een eigen mening. Orangisten, regenten en het ‘gewone’ volk komen tegenover de zogenaamde ‘patriotten’ te staan, die zich voordoen als ware vaderlanders en veelal afkomstig
zijn uit de gegoede burgerij. De patriotten zijn tegen de Oranjes en de stadhouderlijke partij en willen meer vrijheid, meer gelijkheid en vooral meer
inspraak in het bestuur, hoewel hun ideeën over de gewenste hervormingen
ver uiteenlopen.
In 1787 organiseren zij zich daartoe in verenigingen van gewapende burgers
en proberen de stadhouder af te zetten en de macht over te nemen. Dit mislukt echter, de patriotten worden uitgeschakeld en tienduizenden vluchten
het land uit, waarvan de meesten naar het eveneens onrustige Frankrijk.
Daar zoeken en vinden zij steun voor hún revolutie. Het gaat hen immers
om dezelfde idealen.
Frankrijk heeft in 1793 aan, onder meer, de Republiek de oorlog verklaard
en Franse troepen rukken op in noordelijke richting. In 1794 bezetten zij de
Zuidelijke Nederlanden. De Engelse, Duitse en Oostenrijkse troepen die ter
verdediging in de Provinciën aanwezig zijn worden teruggetrokken.
Wanneer de Engelse legers op de vlucht slaan voor de naderende Fransen
overspoelen ze het platteland richting Kampen. Midden januari 1795 klaagt
de bevolking steen en been ‘zo wegens de excessen welke ten platten lande
gepleegd worden door de doorpasseerende Troupes van allerlei Corpsen, als
wegens den last, welke den ingezeetenen lijden door de menigte van manschappen en paarden, die dagelijks bij dezelve geïnquartierd worden of zig
zelven inquartieren’.2 Kerken worden gebruikt om soldatenvolk en paarden
te huisvesten, soldaten worden bij burgers ingekwartierd en halen eten,
turf, hooi en haver weg bij de inwoners zonder te betalen. De overlast van
de Engelsen vergroot de weerzin tegen de Stadhouder en de Oranjegezinde
bestuurders.
In januari 1795 lukt het met behulp van een Frans leger de stadhouder
te verjagen naar Engeland. De Bataafse Republiek wordt uitgeroepen, het
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begin van de zogenaamde Franse Tijd. Elke stad en elk dorp moet nu zijn
positie bepalen: de strijd tegen de Fransen voortzetten of opgeven en een
patriottisch bestuur instellen. Ook de burgers staan voor een keus: voor of
tegen de patriotten.
Rond 1 februari 1795 stromen de Franse troepen de IJsseldelta binnen en
wordt men bevrijd van de Engelsen. Ten gevolge van de slechte economische
omstandigheden en de enorme overlast van de Engelsen, zien de meeste
inwoners van IJsselmuiden en omstreken de Fransen namelijk meer als bevrijders dan als vijanden. Even is het feest! Binnen enkele dagen is er in de
meeste plattelandsgemeenten een nieuw bestuur gekozen en deze nieuwe
besturen vaardigen gecommitteerden af die naar de Statenvergadering van
Overijssel optrekken en deze heren tot opstappen dwingen.
Het feest duurt echter niet lang. Als sneeuw voor de zon verdwijnt de sympathie voor de bevrijders. De kazernes in Nederland zijn zo ontoereikend
en haveloos, dat de meeste soldaten (opnieuw) worden ingekwartierd bij de
burgers, die geacht worden voor voedsel te zorgen.
In tegenstelling tot veel omliggende dorpen en steden is er over festiviteiten
in IJsselmuiden nagenoeg niets bekend. In de Handelingen van de Erfgenamen, in de kerkelijke boeken en in de financiële administratie is helemaal
niets te vinden over feestelijkheden, het opzetten van een meiboom, onkosten, het wegsturen van bestuurders of wat dan ook.
Nederland in de Franse Tijd
Revolutionaire comités van patriotten nemen op veel plaatsen in het land
het bestuur over. Zij zijn voorstander van gelijke rechten voor alle burgers,
vóór verkiezing van het bestuur en tegen het oude stadhouderlijke bewind,
waarin regenten de baantjes onderling verdelen. Een vernieuwde Staten-
Generaal neemt op 16 februari 1795 de Verklaring van de mensen- en burgerrechten over en schaft definitief het stadhouderschap, de ridderschap en
de andere ambten van de generaliteit af.
In ruil voor de Franse steun bij de revolutie en de definitieve erkenning van
een soevereine staat - de Bataafse Republiek - door Frankrijk in het Haags
Verdrag van 16 mei 1795, moet er militaire en financiële steun gegeven worden aan Frankrijk en moet er langdurig een Frans leger van 25.000 man op
Nederlandse bodem gekleed en gevoed worden. Ook de buitenlandse handel
van de Republiek krijgt een fikse knauw, wat de economische ontwikkeling
niet ten goede komt.
De Nationale Vergadering, de eerste nationale en door het volk democra-
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tisch gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiging, komt op 1 maart 1796
in zitting in Den Haag bijeen. In 1798 is de eerste Nederlandse grondwet af:
de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk. Die maakt van Nederland een
democratische eenheidsstaat, waarin kerk en staat gescheiden zijn en die
is gefundeerd op mensenrechten als vrijheid, gelijkheid en vrijheid van meningsuiting.
De Fransen zijn echter ontevreden over de Grondwet van 1798, daarom
wordt er in 1801 een nieuwe grondwet opgesteld. Het Uitvoerend Bewind
wordt met behulp van de Fransen afgezet. Er komt een veel autoritairder
bestuur met aan het hoofd het Staatsbewind. Veel oude regenten uit de tijd
van de stadhouder keren terug in het bestuur.
Ook deze situatie duurt maar kort. Omdat de Fransen vinden dat de Bataafse Republiek Frankrijk te weinig steun geeft in zijn oorlog tegen Engeland,
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Lodewijk Napoleon
Bonaparte (1778-1846).
Koning van Holland 18061810. Bron: Wikipedia.

vervangt Napoleon, sinds 1804 keizer van Frankrijk, in 1805 het Staatsbewind door een eenhoofdig bestuur. Hij kiest daarvoor Rutger Jan Schimmelpenninck, die de functie van raadpensionaris krijgt. Maar ook over het
bestuur van Schimmelpenninck is Napoleon op den duur niet tevreden. Hij
heft de Republiek op en benoemt zijn broer Lodewijk Napoleon in 1806 tot
koning van Holland. Lodewijk Napoleon stelt Nederlandse ministers aan en
zet zich in voor het welzijn van zijn nieuwe onderdanen, onder andere door
het invoeren van Franse wetten.
In 1810 is het helemaal gedaan met de Nederlandse zelfstandigheid en wordt
het Koninkrijk Holland ontbonden en ingelijfd bij het Eerste Franse Keizerrijk. Vanaf dat moment zijn de inwoners van ons land drie jaar lang echte
Fransen, maar de ontevredenheid en de armoede nemen alleen maar toe.
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De bestuurlijke organen van IJsselmuiden tot 1795
Ook in IJsselmuiden verandert er van alles, met name op bestuurlijk gebied.
Maar niets wijst erop dat er al vóór 1795 onvrede bestaat, dat er revolutio
naire opvattingen rondwaren of dat het wereldnieuws het gesprek van de
dag is. Gemiddelde IJsselmuidenaren zijn conservatief, gelovig, harde werkers, een beetje wereldvreemd misschien en vooral ‘bezig te overleven’.
Vele eeuwen lang kent men in IJsselmuiden het bestuursorgaan de Erfgenamen van IJsselmuiden. Deze benaming kan verwarring oproepen, omdat
je bijna automatisch erfgenamen van een overleden iemand in gedachten
hebt. In dit geval moet bij erfgenamen echter gedacht worden aan geërfden,
aan eigenaren van grote en volgerechtigde boerderijen. IJsselmuiden telde
in principe altijd zestien erfgenamen: zestien bezitters van een hoeve met
elk één stem binnen het bestuur. Het lijkt erop dat dit bestuursorgaan al in
de 14de eeuw functioneert, als het gaat om het beheer van landerijen en
dijken en om de beheerstaken rondom de kerk.
De zestien hoeven, waarvan de eigenaren samen dus het bestuursorgaan de
Erfgenamen van IJsselmuiden vormen, geven alle zestien recht (gewaardheid) op een stuk land (waere) in een bepaald gebied. Voor IJsselmuiden betreft dit ‘de IJsselmuider Oirt’.
Er zijn verschillende schrijfwijzen voor dit gebied. In 1400 schrijft men ‘den
Noert’, in 1530 ‘de Oirt’, maar later wordt het al snel Oort, Oord en/of de
Noord. Deze laatste benaming klinkt ons niet onbekend in de oren. ‘De Oirt’
is het land dat buitendijks is gelegen tussen de IJsselbrug en het stadje Grafhorst.
Een veranderende situatie
Rond het jaar 1600 is de situatie aan het veranderen. Dat komt omdat er
sinds enkele jaren erfgenamen zijn die hun waere op de Oirt verkopen.
Heeft men voorheen als eigenaar van een hofstede, als erfgenaam van IJsselmuiden, het recht op het gebruik van een zestiende deel van de Oirt,
nu blijkt dat men niet meer onderling rouleert. Een erfgenaam is blijkbaar
eigenaar geworden van een waere, die nu zelfs vrij te verhandelen is. En dan
ontstaan er problemen, want de nieuwe eigenaren zijn niet meer aan te
spreken op de kerspellasten.
Hier ontstaat de tweedeling. De erfgenamen worden (vanaf 1606 officieel) gesplitst in twee instituten: de binnen- en de buitenerfgenamen. De binnenerfgenamen zijn nog steeds de eigenaren van een goed waarop stemrecht ligt
en de buitenerfgenamen zijn eigenaren van een waere op de Oirt. Zeker in
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de begintijd zijn er eigenaren die zowel binnen- als buitenerfgenaam zijn.
Naast de erfgenamen fungeert er de rechterlijke macht. Al vanaf 1578 wordt
Overijssel bestuurd door Ridderschap en Steden, samengesteld uit adellijke bezitters van een havezate en afgevaardigden van de steden Deventer,
Kampen en Zwolle. De bestuurslaag daaronder bestaat uit de drostambten
Salland, Twente, Vollenhove en IJsselmuiden. De drosten voeren de wetten
en bevelen van Ridderschap en Steden uit en handhaven de openbare orde.
Onder hen is er nog een derde bestuurslaag, gevormd door de schoutambten
met aan het hoofd een schout. Deze houdt zich voornamelijk bezig met ordehandhaving en rechtspraak, maar is als het ware daarnaast ook de burgemeester, de notaris en ontvanger van belastingen. Veel zaken op lokaal niveau
worden dus afgehandeld door de schout of door de genoemde erfgenamen.
Het instituut de Erfgenamen van IJsselmuiden is het bestuur van het Kerspel
en van de Marke en is duidelijk een zelfstandig orgaan, los van het schoutambt.
De verschillende taken zijn echter niet altijd scherp afgebakend.

De voormalige vergadertafel van de Erfgenamen uit Het Hooge Huys. In 1803 geschonken aan de kerk van IJsselmuiden, wellicht
als een symbolische onderstreping dat de vergaderingen van de erfgenamen voortaan worden gevoerd door de kerkelijke colleges. Foto: A.K. Versteeg, 1969, privécollectie.
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De dorpskern IJsselmuiden in 1799. Detail van de kaart van Kampen en IJsselmuiden met omliggende polders uit 1799.
Rechtsonder gesigneerd: G.I. Le Fevre del. lt. Ingr. Bron: Stadsarchief Kampen (K000098).

Het kerspel IJsselmuiden is ontstaan uit de kerkelijke parochie, de kerkgemeente, en oorspronkelijk bedoeld voor de kerkelijke organisatie. Daarnaast
is de marke IJsselmuiden een begrip. Een marke is een aaneengesloten oppervlakte grond, afgescheiden van andere omliggende gronden, waarvan
de oppervlakte geheel (hetzij verdeeld of gedeeltelijk onverdeeld) behoort
tot een aantal zogenaamde ‘gewaarde hoeven’, waarvan de eigenaren deze
gronden en hun bewoners gezamenlijk besturen. De markegenoten bemoeiden zich vooral met de beveiliging tegen wateroverlast.
Het schoutambt IJsselmuiden strekt zich uit over de volgende buurtschappen / dorpskernen: IJsselmuiden - Oosterholt - Koekoek - Oude Wetering - Bisschopswetering. Bij de volkstelling in 1795 worden in het schoutambt 1011
inwoners geteld. De stad Grafhorst valt overigens wel onder het kerspel van
IJsselmuiden, maar niet onder het schoutambt, want het heeft een eigen
stadsbestuur. Het stadsgericht van Grafhorst en de schout van IJsselmuiden
werken wel veel samen.
In de Handelingen van den kerkenraad van 1797 is een lijstje opgenomen
van het aantal gemeenteleden.3 Er is gebleken dat ‘het getal der gereformeerde zielen te IJsselmuiden of in de kerkbuurt was 388; In Grafhorst 275;
In Oosterhout 105; Aan de Zeedijk 89; In de Koekkoek 118; Zaamen 979’. Hier
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zien we opgesomd welke buurtschappen samen de kerkelijke gemeente, het
kerspel vormen. ‘Het getal der Hervormde Ledemaaten’ is opgeteld echter
slechts 409. Wellicht zijn de geboorte- en doopleden niet meegeteld, maar
duidelijk is dat slechts ongeveer de helft van de inwoners die bij een volks
telling aangeeft ‘gereformeerd’ te zijn ook daadwerkelijk lidmaat is van de
kerkelijke gemeente. Gaan we er verder nog vanuit dat de dorpskerk in die
tijd nog geen driehonderd zitplaatsen heeft, dan kan gezegd worden dat de
kerkgang uiterst mager is geweest. Dit beeld wordt nog bevestigd door het
volgende: de diakenen van IJsselmuiden schrijven in 1795 aan de drost van
IJsselmuiden een wanhopige brief aangaande ‘de hooploozen en dagelijks
nog verergende staat der diakonie’, waarin ze toestemming vragen om een
geldlening te mogen aangaan en om periodiek (om de twee of drie maanden) een huis-aan-huiscollecte te mogen houden in heel het kerspel.4 Het
geval is namelijk ‘dat de hen toebetrouwde armenstaat zedert eenigen tijd
hand over hand toeneemende allergevoeligste en bezwaarende omstandigheden, door middel der gewoone kerk-collecten en de inkomsten van eenige
weinige effecten onmooglijk kan gehouden worden buiten schulden’. Als
belangrijkste oorzaak noemen zij de slechte collecteopbrengsten vanwege
‘een aanmerklijke meenigte’ gemeenteleden die niet naar de kerk komt. Het
gaat om leden die gewoon niet komen, die oud en zwak zijn of die gemakshalve, vanwege de afstand, in Genemuiden of in Mastenbroek kerken. Al
deze leden geven derhalve niets, maar ‘trekken’ wel te pas en te onpas van
de diaconie. Er is nu eenmaal veel armoede…
Het einde van het instituut de Binnenerfgenamen van IJsselmuiden
Vanaf het jaar 1795 melden de aantekeningen van de erfgenamen dat er
veranderingen in de lucht zitten.5 Op 16 juni 1795: ‘[…] Ook word er melding gemaakt van de omkeer van het publiek regeringsbestuur, volgens de
aangenomen gronden van rechten van den mens en van den burger, dat
de inwoners van IJsselmuiden de binnen erfgenamen ten opzichte van hun
gehouden bestier en administratie ontsloegen en eisten dat aan hun overgegeven word te gelijk met de daartoe specterende stukken boeken en papieren, bijzonder het recht van beroeping van predikant en schoolmeester.’ Na
hierover gesproken te hebben, komen de erfgenamen tot de conclusie dat
‘deze vergadering zeer (!) genegen was volgens de aangenomen beginselen
van publiek regeringsbestuur van hun recht en possessie der bestiering van
het kerspel van IJsselmuiden afstand te doen’.
Deze eis komt van ‘de inwoners van IJsselmuiden’, die worden vertegen-
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woordigd door ‘twee gecommitteerden van het kerspel IJsselmuiden, Gerrit
Oldenhof en Jan Kattenberg’. Zijn deze beide heren dan vertegenwoordigers
van de hiervoor genoemde zogenaamde patriotten die meer inspraak in het
bestuur verlangen? Over Oldenhof verderop meer. De kerkenraad wordt vertegenwoordigd door ‘de ondergetekende gecommitteerden wegens de zaak
van de kerk van IJsselmuiden gelast zijnde door de inwoners, Gerrit Jans
Kragt en Willem Hendriks’. Vanuit de erfgenamen zijn R. van der Woude en
J. Tichler gecommitteerd om in deze zaak namens hen op te treden.
De binnenerfgenamen geven aan dat ze bereid zijn om op de voorstellen
in te gaan en om de administratie aan ‘daartoe berechtigde personen over
te geven’. Voorwaarde is dat wanneer de erfgenamen van het recht van bestuur zullen worden ontheven, het ook is gedaan met het (op persoonlijke
titel) meebetalen aan het onderhoud van kerk, pastorie en kostershuis. Maar
zolang de gerechtelijke uitspraak in deze kwestie nog niet is gedaan, blijven
ze in hun rechten.
In september 1795 geven Van der Woude en Tichler aan bij G. Oldenhof dat
ze de administratie over willen geven. Op 29 november 1798 (!) heeft Oldenhof de boeken echter nog steeds niet opgehaald, dus besluiten de erfgenamen hun werkzaamheden nog maar door te zetten en ‘dit te doen zoals men
altijd deed’. Er zal dan nóg ongeveer drie jaar overheen gaan…
Ondertussen is er trouwens op een manslidmatenvergadering van 30 augustus 1798 wel een commissie gekozen uit de gemeenteleden ‘ter bewaaring
van ons eigendom aan de kerk en verdere kerkelijke gebouwen, en ter onderhouding van den kerkendienst, en ter waarneming onzer finantieele belangen’.6 In de notulen van de kerkenraad is niets te lezen over de aanleiding
tot deze stap. Het is een voorlopige commissie, bestaande uit negen mannen,
uit alle buurtschappen van het kerspel één of twee. Ook na deze vergadering
wordt er in de notulen met geen woord meer gesproken over deze commissie
en vijf jaar later wordt er een nieuwe (kleinere) commissie benoemd. Alleen
Egbert Doorn van en namens ‘de Zeedijk’ heeft van beide commissies deel
uitgemaakt. Een opvallend detail is dat de notulen van deze manslidmatenvergadering door drie leden ‘uit naam der tegenwoordige leden’ ondertekend worden en wel als eerste door G. Oldenhof.
Af en toe, tussen de regels door, wordt er gesproken en geschreven over de
zaak. Begin 1802 komt er even weer wat schot in.7 Op 1 maart 1802: ‘De gecommitteerden Van der Woude (inmiddels kerkmeester) en Tichler hebben
ingebracht het volgende rapport na een behoorlijk onderzoek van zaken. Er
wordt gesproken om de schuld van 600 guldens bij de Overijsselsche Preben-
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De Dorpskerk aan de
Chemin pour le Village
aan het begin van de 20ste
eeuw. Foto: privécollectie.

de Sociëteit met de lopende rente over te doen aan de kerk van IJsselmuiden.’
En heeft de kerkmeester ‘ter gelegenheid voorgesteld om de vaste goederen
der binnen erfgenamen vergadering met alle derselver lusten en lasten over
te doen’. Men wil een commissie benoemen voor het maken van voorlopige
beschikkingen met de gereformeerde gemeente van IJsselmuiden. Benoemd
zijn de burgers G. Bondam, mr. W.R. Verhagen en R. van der Woude.
Bondam en Verhagen hebben een advies gegeven aan de erfgenamen van
IJsselmuiden. Besloten wordt om een schikking met de kerk te treffen. En
dan is het weer stil tot eind 1803. In deze maanden is er een briefwisseling
tussen de erfgenamen en de kerkenraad en worden de definitieve afspraken
gemaakt. De kerkenraad heeft 22 november besloten de goederen, met alle
lasten en lusten, van de erfgenamen over te nemen. Daaraan voorafgaand
is er namelijk op 19 oktober een ‘mansledemaaten vergadering’ gehouden
en is er een ‘Commissie der Gereformeerde Gemeente te IJsselmuijden’ in
het leven geroepen. De lidmaten is voorgehouden dat het overnemen van de
kerkengoederen (en van diverse schulden) van de binnenerfgenamen (kerk,
toren, pastorie, school en kosterswoning) kan inhouden dat er een ‘uitzetting over de huijslieden’ geheven zal moeten worden. Het gaat in dat geval
om een soort belastingheffing (kerkelijke bijdrage).
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Grafsteen in de Dorpskerk
met afgehakte familiewapens en hoeksymbolen. Van
enkele grafstenen worden
de aanwezige familiewapens afgehakt, om uiting te
geven aan de afkeer van de
Oranjes en de aristocratie.
Gelijkheid, niet het onderscheid, moet er heersen.
Voor de zekerheid verwijdert
men ook de symbolen van
de vier evangelisten op de
hoeken van de steen.
Foto: Bertil Brink.

De akte van overdracht
Op 20 februari 1804 wordt in Kampen, in aanwezigheid van de IJsselmuider
schout Escher, tijdelijk kerkmeester R. van der Woude en gecommitteerden
Gerrit Rekveld en H.R. Verhagen een akte van overdracht opgemaakt tussen
de gecommitteerden van de erfgenamen en de gecommitteerden van de kerkenraad. ‘Dewelke verklaarden in hunnen kwaliteit namens de binnen erfgenamen van IJsselmuiden over te geven en af te staan aan de Gereformeerde Gemeente te IJsselmuiden, alle de thans aanwezige kerken goederen. […]
Zoals dit alles breder in de ligger der kerken en erfgenamen goederen staat
geregistreerd en zulks met alle de lasten en lusten tot voormelde goederen
behorende, zo en in dier voegen als dezelve tot dus verre door de binnen
erfgenamen zijn beheerd en geadministreerd met afgifte van alle daarbij
behorende charters, papieren, boeken, te goed zijnde gelden. Echter onder
expresse clausule dat zij voornoemde gereformeerde gemeente haar verbindende de aflossing van een kapitaal groot 600 guldens met de rente van
dien, zoals de binnen erfgenamen verschuldigd zijn aan de Overijsselsche
Prebende Societeit. Bij onverhoopte wanbetaling kost en schadeloos te kunnen verhalen tot onderpand stellen alle gemelde goederen.’
Roelof van der Woude blijft in functie als provisioneel (tijdelijk) kerkmeester en zal worden bijgestaan door de genoemde ‘Commissie van de Gereformeerde Gemeente te IJsselmuijden’ die uit vier mannen bestaat: een uit
IJsselmuiden, een uit Oosterholt en/of de Koekoek, een uit Grafhorst en een
van de Zeedijk. Jan Jans Huijer, Barteld Last, Jan Avink en Egbert Doorn zijn
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de vier gekozen en benoemde commissieleden, die van de mannelijke leden
een volledige volmacht krijgen. Zij leggen voortaan jaarlijks verantwoording af aan de kerkelijke gemeente. Om een ‘geregeld plan van bestier te
ontwerpen’ zal de commissie ongeveer een jaar (uiteindelijk tot februari
1805) met het oude instituut van binnenerfgenamen meekijken.
Eind februari 1805 notuleren de binnenerfgenamen in hun aantekeningenboek dat het instituut van de binnenerfgenamen is opgehouden te bestaan.
Kerkmeester Van der Woude tekent exact op welke boeken zijn overgedragen. Het hele proces heeft ongeveer tien jaar geduurd.
De buitenerfgenamen willen van hun rechten geen afstand doen
De buitenerfgenamen blijven nog wel een aantal jaren in beeld, hoewel zij
zich niet veel bemoeien met kerkelijke aangelegenheden. Eigenlijk is er nog
één zaak waarbij ze van zich laten horen, want zij hebben namelijk van
oudsher het collatierecht, het recht om een geestelijke, een pastoor of een
dominee voor te dragen ter benoeming.
Na de Reformatie is het gebruik van dit recht een poosje naar de achtergrond
verdwenen, maar na het overlijden van dominee Johannes Hidding in 1659
vechten de erfgenamen met succes voor het opnieuw instellen van dit collatierecht. Er wordt nu afgesproken dat de erfgenamen drie kandidaten voorstellen, waaruit de kerkenraad er een kiest. Precies honderd jaar later, in 1759,
schrijven de buitenerfgenamen aan Ridderschap en Steden dat de binnenerfgenamen zich met hulp van de drost van IJsselmuiden ten onrechte het collatierecht toe-eigenen. Opnieuw moet er dus even wat rechtgezet worden.
De buitenerfgenamen willen ook in de Franse Tijd geen afstand doen van dit
collatierecht. Uiteindelijk wordt afgesproken dat vanaf 1805 de kerkenraad
en de buitenerfgenamen om beurten een drietal opstellen, dat in de ene
vacature door de kerkenraad ter keuze aan de mannelijke lidmaten en in de
andere vacature door de collatoren aan de kerkenraad wordt voorgelegd. In
het jaar 1808 wordt bijvoorbeeld op deze manier dominee Abraham Everaars
beroepen.
De laatste aantekening in het markenboek van de buitenerfgenamen dateert van 9 april 1822, als er voor een periode van drie jaar enkele landerijen
worden verpacht.8 In 1838 verkopen de buitenerfgenamen van de IJsselmuider Noord in een openbare veiling hun zakelijke rechten. Maar ook nadat
het instituut van de buitenerfgenamen eigenlijk is opgeheven, blijven enkele erfgenamen nog jarenlang (tot zeker het jaar 1860 aan toe!) halsstarrig
vasthouden aan dit collatierecht.
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Gerrit Oldenhof - de patriot van IJsselmuiden
In verschillende verbanden duikt de naam van ene Gerrit Oldenhof steeds op.
Wie is hij toch? Gerrit is geboren in IJsselmuiden en gedoopt op 31 mei 1744
als zoon van Gosen Oldenhof en Janna ten Klooster. Zijn ouders zijn in 1741
in IJsselmuiden getrouwd: Gosen Willems Oldenhof, jonge man uit Grafhorst
en Johanna Gerrits ten Klooster, jonge dochter (16 jaar jong!) van Zwolle. Zij
krijgen tenminste acht kinderen, die in de kerk van IJsselmuiden worden gedoopt. In het archief van het schoutambt IJsselmuiden treffen we vader Gosen
diverse malen aan als keurnoot. Opa Willem Oldenhof is afkomstig uit Wijhe
en woonde daar op de katerstede ‘op den Oldenhoff’ gelegen in de buurtschap
Tongeren. Gosen is een zoon uit zijn eerste huwelijk en in Wijhe geboren,
maar wellicht al ruim voor zijn huwelijk naar Grafhorst vertrokken. Volgens
de volkstelling van 1748 en de diverse aantekeningen in het doopboek woont
het gezin in de dorpskern van IJsselmuiden.
Vader Gosen (zeker twintig jaar ouder dan zijn vrouw) sterft al op vrij jonge
leeftijd, kort na de geboorte van de jongste. Het valt moeder Johanna niet
mee om rond te komen en in de bewaarde hoofdgeldregisters van 1764 tot
en met 1767 komen we haar tegen in de rubriek ‘Personen en Huisgesinnen
Welke Volgens Ordonnantie Wel Verpligt zijn Hooftgelt te betalen, dog van
welke om derselver Armoede in het geheel niets, of ten Minsten Seer Weinig
is te Bekomen’.9 Vier kinderen sterven op zeer jonge leeftijd, de andere vier
worden volwassen en komen wel aardig goed terecht. Twee zonen trouwen in
Amsterdam en Enkhuizen, een dochter trouwt met Herm Bruinier en zij bezitten een ‘huis, hof en scheepsgetimmer helling door hunzelfs wordende bewoond, staande en gelegen bij aan voor, inde zogenaamde Zak en achter aan
de Trekvaart in der deze gericht’.10 Zoon Gerrit trouwt op 26-jarige leeftijd in
februari 1771 met de uit Kampen afkomstige Aaltje Bakkers. Zij krijgen twee
dochters. Grietje wordt geboren in maart 1772 en sterft als ze drie maanden
oud is. Gosina wordt geboren in maart 1773 en sterft in 1791, nog maar 17 jaar
oud. Meer kinderen krijgen zij niet. Op 17 mei 1788 is Aaltje reeds begraven
op het kerkhof bij de kerk van IJsselmuiden. Enkele maanden later hertrouwt
Gerrit met de uit Amsterdam afkomstige en 42 jaar oude Jannetje la Feber.
Wanneer we in 1795 Gerrit Oldenhof tegenkomen als vertegenwoordiger
van de IJsselmuider bevolking, is hij zeker geen onbekende. Gerrit is namelijk (brood)bakker van beroep. De volkstelling van 1795 geeft aan dat er twee
bakkers in IJsselmuiden actief zijn, beiden gevestigd in het (oude) dorp. Het
zijn Willem Huisman en Gerrit Oldenhof. Gerrit is 51 jaar oud en voor de
tweede maal getrouwd. Zijn kinderen zijn niet meer in leven, maar hij heeft
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op dat moment wel twee inwonende personeelsleden. Waarschijnlijk is hij
al direct of vrij snel na zijn trouwen bakker geworden. De diaconie van IJssel
muiden verantwoordt in december 1773 in de boeken: ‘Van Gerrit Oldenhof,
een schepel brood tot een gaave.’ In het rekeningenboek van de erfgenamen
(na een flink hiaat weer bijgehouden vanaf 1779) komen we met grote regelmaat aantekeningen tegen in de trant van: ‘Aan Gerrit Oldenhof voor gelevert communie brood,’ of: ‘Aan G. Oldenhof voor nagtmaals brood.’ In 1779
kost het de erfgenamen jaarlijks ongeveer 5 gulden en dat loopt geleidelijk
op tot 8 gulden per jaar in 1804. Vanaf 1805 wordt het brood voor het eerst
geleverd door Hendrik Noordman.
Gerrit en Aaltje wonen sinds hun trouwen aan de Dorpsweg, zo ongeveer
tegenover de dorpskerk. In oktober 1773 krijgen zij de kans het huis van
de overleden buurman Hendrik Reusel te kopen. De weduwe en een zoon
van Reusel verklaren voor de schout ‘aan Gerrit Oldenhof en zijn vrouw Aeltjen Bakkers verkocht te hebben een huis, vrij van alle uitgangen, staande te
IJsselmuiden tegenover de kerk voor een som van 350 karelsguldens’. Hun
voormalige huis houden zij aan en gaat in de verhuur.11
Geen vermogend man
In 1775 wordt voor de schout verklaard dat ‘Gerrit Oldenhoff en zijn vrouw
Aeltjen Bakker zijn schuldig aan Meuwes Arents ten Woude en Berent Haegen wegens een geleend kapitaal van 200 karelsguldens. Belovende het kapitaal jaarlijks te aflossen met 3% rente. Als onderpand stellen zij hun huis
en bakkerij staande in IJsselmuiden tegenover de kerk.’12 In 1777 lenen zij
500 guldens van Lodewijk Anthonij Lacherwitz en lossen daarmee de schuld
van 200 guldens af.
Wanneer Gerrit in 1788 gaat hertrouwen is zijn dochter Gosina nog minderjarig. Daarom worden er twee voogden benoemd en wordt beschreven wat
er aan het kind bij haar meerderjarigheid zal worden gegeven uit de erfenis
van moeder Aaltje. Gerrit zal haar op dat moment 50 gulden uitkeren en
verder de volgende goederen: ‘6 jakken, 6 rokken, 5 schorteldoeken, 14 hemden, een corset, een regenkleed, enige mutsen, 2 japonnen, enige mouwen,
enige neteldoeken dekens, enige halsluiers, een oud lareinen doosje, een
naaldkoker, een paar gespen, een zwarte kap, een witte borstrok, een latafel, een kistje, een bed, 2 kussens en een peluw.’ Uit deze beschrijving blijkt
dat het de familie niet ontbreekt aan een fatsoenlijke garderobe, maar daar
blijft het dan ook bij. Over gouden, zilveren of andere waardevolle voorwerpen wordt met geen woord gerept.
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Een huis, hof en schuur gelegen tegenover de kerk in het dorp IJsselmuiden. Dorpsstraat IJsselmuiden, tekening door Pieter
Remmers, 1806. Collectie SNS Historisch Centrum.

Aan het eind van het jaar 1791 verklaart het echtpaar Gerrit Oldenhof en
Jannetie la Feber ‘wegens opgenomen en bij hun ter leen ontvangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan de Ed. Johannes van Delden
en Maria Haak echtlieden, derzelver erfgenamen of recht verkrijgende een
somma kapitale groot een duizend Caroli guldens’. Zij hebben dit geld nodig om onder andere de leveranciers van bakkerijbenodigdheden af te betalen. Twee jaar later is er alweer sprake van een schuldbekentenis voor het
gerecht, omdat Gerrit meer dan 800 gulden schuldig is aan een leverancier
in Amsterdam wegens ‘verkochte en geleverde rogge en weite’.13 Het lijkt er
sterk op dat het Gerrit maar niet lukt om met zijn bedrijf uit de rode cijfers
te komen.
Pas in mei 1805 wordt er genoteerd dat deze schuld geheel is afgelost. Waarschijnlijk uit de opbrengst van de verkoop van de bakkerij. De akte van verkoop geeft overigens geen duidelijkheid over de verkoopsom. ‘Op 8 juli 1805
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verklaren Gerrit Oldenhof en Jannetje la Febre, echtelieden, voor een welbetaalde somma verkocht te hebben aan Hendrik Noordman en Johanna
Kloosterman, echtelieden, een huis, hof en schuur, gelegen tegenover de
kerk in het dorp IJsselmuiden. De verkopers behouden aan zich het gebruik
van het keukentje en het secreet, alsmede het recht van put en regenwater
te mogen halen zolang zij beiden (of een hunner) het huisje, thans door hen
bewoond, zullen of zal bewonen.’14
Gerrit zal dus geen vermogend man zijn geweest. Zijn leven lang heeft hij
een flinke schuld op zijn huis en de bakkerij. Hij bezit dan wel een flink perceel met daarop twee huizen, maar van verdere bezittingen lezen we niets.
Kerkenraadslid
Gerrit is in 1773, dus nog voor zijn dertigste jaar, diaken geworden in de kerkenraad van IJsselmuiden. Tien jaar later wordt hij verkozen tot ouderling.
In 1785 is hij aftredend en wordt hij niet herkozen. In 1788 wordt hij weer
genomineerd als kerkenraadslid, maar ook dan wordt hij niet gekozen. Misschien is de kerkenraad (even) klaar met hem...
Op 15 oktober 1784 wordt er namelijk een ‘buytengewoone kerkenraad’ gehouden onder leiding van ds. J.J. van Doorne namens de classis.15 Hij behandelt een schrijven van de IJsselmuider predikant ds. A Duircant ‘inhoudende eene erequisitie, dat de ouderling Gerrit Oldenhof sekere uytdrukking
tegen sijn Weleerwaarde had gedaan: Gij zijt geen Godvrugtig leeraar of Gij
vreest God niet’. De aanwezige Oldenhof moet de opmerking intrekken of
bewijzen. Hij belijdt echter dat hij deze ‘uytdrukking, als te hard zijnde en
alleen in drivt geuyt, wilde intrekken: mits ook ds. Duircant eene en andere
harde en drivtige uytdrukking, ten selven tijde tegen hem G. Oldenhof gedaan, soude intrekken’. De zaak wordt gelukkig afgehandeld nadat beiden
hun spijt hebben betuigd, maar of de verstandhouding weer echt goed is
geworden is maar de vraag. Te meer omdat ruim tien jaar later de heren
Duircant en Oldenhof opnieuw tegenover elkaar staan.
In het archief van Ridderschap en Steden vinden we enige correspondentie over de kerkdiensten in IJsselmuiden.16 Dominee Duircant, inmiddels de
zestig gepasseerd, is in de zomer van 1795 ernstig ziek geworden. Het herstel
duurt vele maanden en de dominee preekt op een gegeven moment weer
één keer per zondag.
De kerkenraad ontvangt in januari 1796 een schriftelijke beschuldiging,
met name gericht aan de predikant. Dominee Duircant zou namelijk hebben verhinderd dat de Kamper dominee J.J. van Doorne in de middagdienst
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zou voorgaan. De kerkenraad vindt dat de beschuldigers, Gerrit Oldenhof,
Jan Kanis en Warner Herms, dit schriftelijk moeten bewijzen. Uiteindelijk
komen deze niet met voldoende bewijs en ook dominee Van Doorne geeft
geen duidelijkheid. De drie heren moeten nu hun onvoorzichtigheid erkennen en de dominee excuses maken. Daarmee is de zaak afgedaan.
Een jaar na zijn ziek worden is er nog steeds één dienst per zondag, want
de dominee heeft niet de krachten om twee keer te preken. Het laten voorgaan van andere predikanten uit de classis staat hij (meestal) niet toe. De
kerkenraad steunt hem in meerderheid hierin en de behandelende arts uit
Kampen adviseert de dominee vooral om het heel rustig aan te doen.
Een aantal gemeenteleden, opnieuw vertegenwoordigd door niemand minder dan Gerrit Oldenhof, schrijft in juni 1796 een verzoek aan de gecommitteerden tot de kerkelijke zaken van Ridderschap en Steden om te komen tot
een oplossing. Zij denken dat de predikant voldoende hersteld is, vinden
het weigeren van andere predikanten onaanvaardbaar en geven aan dat een
predikant gewoon verplicht is tweemaal de dienst te vervullen ‘conform de
orders van den lande’. Daarbij komt dat de collecteopbrengsten uiteraard
gevaarlijk teruglopen en dat vooral de armen daar de dupe van worden. De
bevolking heeft bovendien ook al zo moeten lijden onder ‘de inkwartiering
van Engelsche en Fransche troepes’ en dat dan nu ‘de arme ingezeetene van
het nodige onderhoud beroofd worden’ kan echt niet langer.
Dominee Duircant schrijft aan genoemde gecommitteerden zijn kant van
het verhaal. Hij vraagt dispensatie om, gezien zijn ziek zijn en zijn leeftijd,
(voorlopig) eenmaal per zondag voor te gaan. Zijn kerkenraad staat, op een
broeder na, volledig achter hem en het verzoek wordt ondersteund door ‘het
aan dezen geannexeerde getuigenis van den heer J.W. Heppe, stadsmedicus
te Kampen, bevestigd wordt, van ene zware en langdurige koortsziekte,
zulks hij niet dan na twaalf weken den predikstoel wederom hebbe kunnen
beklimmen.’
Zoete lieve Gerritje?
Waarom geven wij Gerrit Oldenhof de twijfelachtige eer ‘de patriot van IJsselmuiden’ te zijn? Uiteraard kunnen we niet met zekerheid zeggen op welke manier en met hoeveel energie hij deze rol op zich heeft genomen. En
van een patriottische beweging is in IJsselmuiden al helemaal geen sprake
geweest. Maar zijn naam is eigenlijk de enige die herhaaldelijk in verschillende verbanden opduikt. Gerrit is overduidelijk geen ‘stille in den lande’,
heeft een sterke eigen mening en is hoogstwaarschijnlijk een ‘ware vader-
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Portret van Jacob Otten
Husly (1738-1796), door
Taco Scheltema.
Bron: Rijksmuseum
Amsterdam: objectnummer
RP-T-1940-53.

lander’. Ook zal hij een aanhanger zijn van de democratisch gezinde beweging die zich vooral ontwikkelt onder de middengroepen van de bevolking
en in het bijzonder onder de intellectuelen. Vermoedelijk is Gerrit vatbaar
voor het gedachtengoed van de meer radicale patriotten en wil hij niet toezien en afwachten wat het plaatselijke bestuur zelf denkt te gaan doen.
Als middenstander (bakker) en bezitter van twee huizen behoort Gerrit inderdaad tot de middengroep van de bevolking, de tussenlaag. Hij is ondernemer, heeft personeel en roert zich graag in kerk en samenleving. Wellicht
is hij ook ontevreden over hoe het er in de maatschappij aan toe gaat en
voelt hij zich erg aangesproken door de leus ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’. Hij komt al jong in de kerkenraad, wat niet verwonderlijk is omdat
dit meer een baantje voor middenstanders en boeren is dan voor arbeiders.
Zeker vanaf het moment dat hij ouderling is geworden, is hij nadrukkelijk
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aanwezig in de kerkenraad. Zijn ware aard komt boven wanneer hij in een
driftbui de dominee beledigt en daarmee laat zien hoe hij diep van binnen
over hem denkt. Wanneer hij een jaar later aftredend is wordt Gerrit niet
herkozen. In de kerkenraad zijn ze hem klaarblijkelijk liever kwijt dan rijk.
Vanaf 1794 komen we Gerrit herhaaldelijk tegen als keurnoot. Hij is dus
bij veel gerechtelijke zaken aanwezig als bijzitter en getuige, al dan niet
uitgenodigd. Hij opereert onder de schouten Van Tulleken, Otten Husly en
Tichler tot en met december 1797. Dan verdwijnt hij even plotseling als hij
is gekomen van dit toneel.
Is Gerrit misschien sterk beïnvloed door de schout Hendrik Otten Husly?
Hendrik is de zoon van Jacob Otten Husly (1738-1796), beroemd architect
en stucwerker, een van de belangrijkste en begaafdste vertegenwoordigers
van de zogenaamde Lodewijk XVI-stijl in Nederland. Zij wonen sinds 1793
op huize Oosterholt. Van deze familie is bekend dat zij (en met name Jacob)
sterk betrokken zijn geweest bij de landelijke patriottenbeweging.
Wanneer begin 1795 revolutionaire comités van patriotten op veel plaatsen
in het land het bestuur overnemen, grijpt ook Gerrit zijn kans om zichzelf
op te werpen als de leider van deze beweging van ontevredenen in IJsselmuiden. Hij wordt ‘gecommitteerde van het kerspel’ en vertegenwoordigt
officieel de inwoners van IJsselmuiden, al zal de ‘gewone man’ niet weten
waar het over gaat. Zoals bijna overal krijgen patriotten hun zin en geven de
zittende bestuurders de macht over. Ook de erfgenamen van IJsselmuiden
besluiten de administratie over te geven aan Gerrit Oldenhof, al is het daar
uiteindelijk niet van gekomen. De vraag rijst waarom Gerrit uiteindelijk de
boeken niet komt ophalen. Waarom lezen we nergens over zijn rol in de
overdracht van het bestuur. Is het werkelijk een man van ‘veel geschreeuw
en weinig wol’? Krijgt hij geen steun van medestanders en/of vanuit de gemeenschap?
Even later gaat Gerrit, samen met twee anderen, de strijd aan met de kerkenraad zoals we zagen. Op de manslidmatenvergadering in 1798 tekent
hij namens de aanwezige leden, want ook daar heeft hij waarschijnlijk het
hoogste woord. Wordt hij (ook hier en nu) door velen gezien als een enigszins irritant figuur? Nimmer wordt hij gekozen voor een bepaalde commissie en verder vervult hij geen enkele rol in de nieuwe besturen. Veel heeft hij
gezaaid, maar zo voor het oog heeft hij bitter weinig kunnen oogsten.
In 1805 sterft Gerrit Oldenhof en hij wordt op 12 september 1805 begraven
te IJsselmuiden. Nog voor hij heeft kunnen zien hoe de door hem verheerlijkte idealen verwezenlijkt zouden worden.
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Zicht over de IJssel op IJsselmuiden, tekening door Pieter Remmers, 1806. Collectie SNS Historisch Centrum.

De situatie vanaf 1805 - Een nieuw kerkbestuur
Het bestuur van de kerk verandert. De predikant en de kerkenraad hielden
zich voorheen alleen bezig met de geestelijke zaken en waren wat de stoffelijke zaken betreft volledig aangewezen op de erfgenamen en de uit hen
gekozen kerkmeester. De diakenen binnen de kerkenraad hebben zich altijd
speciaal op de armenzorg gericht en blijven hun aloude taak vervullen. Zij
gaan nu echter ook af en toe als college apart vergaderen en houden een
eigen administratie en notulen bij. De stoffelijke zaken worden voorlopig
ondergebracht bij de kerkmeester en vier commissieleden en later (vanaf
1822) bij een nieuw college, dat van de Kerkvoogden en Notabelen.
Zoals gezegd worden een aantal erfgenamen-aangelegenheden in februari
1804 overgedragen aan de kerkenraad. Tot het moment van de instelling van
een kerkvoogdij behartigt de kerkenraad nu ook alle stoffelijke zaken, hoewel
zij het dagelijkse werk de eerste jaren uitbesteedt aan ‘een kerkmeester en
commissie’ die worden benoemd door de kerkenraad ‘bij wijze van meerderheid van stemmen’. Een kerkmeester wordt benoemd voor de periode van zes
jaar, een commissielid voor vier jaar. De commissie vraagt in belangrijke voorvallen het advies van de kerkenraad, maar opereert verder redelijk zelfstandig.
De kerkmeester en de commissie, aangesteld tijdens de ‘mansledemaaten vergadering’ eind 1803, hebben deelgenomen aan het proces van de bestuursoverdracht van de erfgenamen aan de kerkenraad en hebben de nieuwe bestuursvorm doordacht en uitgewerkt. Wanneer het instituut de Binnenerfgenamen
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Handtekening van Kerkmeester Roelof van der Woude onder de notulen van een vergadering. Foto: Bertil Brink.

in februari 1805 wordt opgeheven is de eerste hobbel genomen. Nu wordt
het opnieuw tijd voor een grootse ledenvergadering.
De ‘mansledematen der Gereformeerde Gemeente te IJsselmuiden’ worden
uitgenodigd ter vergadering ‘na voorgaande oproeping van den Canselaar’
die op 4 juli 1805 gehouden zal worden.17 Op deze vergadering wordt de
gemeenteleden uitgelegd hoe een en ander is verlopen en wat de finan
ciële stand van zaken is. Een ‘door de commissie ontworpen concept-plan
of reglement voor een toekomstig geregeld bestier’ wordt gepresenteerd
en door de aanwezigen goedgekeurd. Vier nieuwe commissieleden worden
door de leden verkozen en kerkmeester Van der Woude wordt met ruime
meerderheid van stemmen herkozen. Het honorarium van deze leden wordt
verhoogd van 6 naar 10 gulden per jaar en nieuwe commissieleden zullen
voortaan worden verkozen in gecombineerde vergaderingen van kerkenraad
en commissie, waarna hun benoeming vanaf de kansel aan de gemeente
wordt meegedeeld. Na deze manslidmatenvergadering wordt het opgestelde
conceptplan voorgelegd aan H.W. Ravesteijn, de landdrost van IJsselmuiden,
die eveneens zijn goedkeuring geeft.
De kerkmeester is Roelof van der Woude. Al vanaf het jaar 1800 bekleedt hij
deze functie, toentertijd verkozen vanuit de erfgenamen. Hij leidt het hele
proces van overdracht in goede banen, blijft aan als tijdelijk kerkmeester en
wordt in 1805 dus verkozen als kerkmeester ten dienste van de kerkenraad.
Zijn beroep is koopman en hij mag gerekend worden tot de grootgrondbezitters van IJsselmuiden-Grafhorst.
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Foto van boerderij Stoevezandt aan de Grafhorsterweg 71, circa 1930. Reint
van der Woude (1785-1835)
heeft net als zijn vader
Roelof veel bezittingen,
onder andere deze boerderij
die wordt verpacht en tot
ongeveer 1875 in de familie
blijft. Foto: Album familie
A.J. Vahl.

Roelof blijft aan tot 1811, het jaar waarin hij aftredend is. Een nieuwe uitdaging staat hem trouwens alweer te wachten, want hij is benoemd als eerste
maire (burgemeester) van de burgerlijke gemeente Grafhorst. Ook op dit gebied is hij een ervaren man, want jarenlang heeft hij zitting gehad in het
college van burgemeesters en schepenen van (het stadje) Grafhorst.
Helaas komt hij op 26 juli plotseling te overlijden en wordt kerkmeester Roelof in ‘zijn dorpskerk’ begraven. In november 1811 wordt ‘met volkomene
meerderheid van stemmen benoemd tot kerkmeester deszelvs zoon R. van
der Woude junior’ die deze benoeming aanneemt.18 Als maire van Grafhorst
wordt Roelof sr. opgevolgd door Willem Gerrits Rozendal, die (heel bizar)
op 17 november 1811 komt te overlijden. In datzelfde jaar moet er dus een
derde maire worden benoemd en dat wordt ook in deze functie R. van der
Woude jr., die begin 1812 daadwerkelijk aantreedt.
Per 1 januari 1816 is kerkmeester R. van der Woude jr. opgevolgd door Jan
Kanis (Kamperveen 1789 - Kampen 1878) uit Oosterholt, die aanblijft tot 15
juni 1822. In 1816 komen we Reint trouwens ook tegen als één van de buitenerfgenamen en in 1819 is hij daar de ‘markerichter’ (voorzitter) van. In
de loop van de jaren twintig is hij nog enkele jaren lid van het college van
notabelen. In deze tijd sleept een langdurige zaak tussen de kerkvoogdij en
de familie Van der Woude.19 In 1808 heeft vader Roelof (als kerkmeester) de
kerk van IJsselmuiden geholpen met een lening, ‘een obligatie groot 1400
gulden ten laste van de kerk’. De kerkvoogdij heeft rond 1825 een commissie in het leven geroepen die de boekhouding van de afgelopen jaren moet
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controleren. Zij stuiten op jaarlijkse rentebetalingen van die obligatie. In de
boeken wordt gezocht naar officiële gegevens over die obligatie, maar die
zijn er eigenlijk niet. Daarom wordt door de kascontrole commissie de wettigheid betwist. De kerkvoogdij kan nu niet anders dan deze zaak te laten
uitzoeken en uiteindelijk beslist de rechtbank dat de obligatie niet rechtsgeldig is. In 1827 wordt een en ander afgehandeld, de obligatie vernietigd
en een akkoord gesloten over de inmiddels betaalde rente van enkele honderden guldens.
De nieuwe bestuursvormen worden van bovenaf opgelegd en vastgelegd
in de nieuwe kerkorde. Na de bevrijding van het Franse bewind wordt Willem I namelijk koning van Nederland en hij houdt zich duidelijk ook met
kerkelijke vraagstukken bezig. Hij laat voor de Nederlandse Hervormde Kerk
een kerkorde ontwerpen. Op 7 januari 1816 wordt het Algemeen Reglement
voor het bestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk in het Koninkrijk der
Nederlanden bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Hierbij krijgt de kerk de
officiële naam Nederlandse Hervormde Kerk, vóór 1816 luidde de naam van
dit kerkgenootschap voluit de Nederduitsche Gereformeerde Kerk.
De verschillende commissieleden, kerkvoogden en notabelen in deze jaren
kort na de omwenteling zijn meestal niet de eerste de besten. Het zijn (nog
steeds) voornamelijk mannen van naam en stand. Een boerenknecht of daghuurder is voorlopig nog niet zomaar kerkvoogd, notabel, burgemeester of
gemeenteraadslid…
Gemeentebestuur ingesteld
De (lokale) bestuurstaken van de erfgenamen van IJsselmuiden en de uitoefening van administratieve taken en de rechtspraak door de schout worden
binnen een aantal jaren overgenomen door een gemeentebestuur, een burgemeester en wethouders (met minder bevoegdheden) en de nieuw opgerichte rechtbanken.
Tijdens de Bataafse Republiek (1795-1806) worden naar Frans voorbeeld dorpen en steden gelijkgesteld in een nieuwe bestuursvorm met de naam Gemeente. Wanneer de Bataafse Republiek overgaat in het Koninkrijk Holland
(1806-1810) wordt de inrichting van het gemeentebestuur centraal vastgelegd.
In de periode dat Nederland rechtstreeks door Frankrijk wordt bestuurd (18101813), worden de gemeenten weer gereduceerd tot louter administratieve
eenheden. Een keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 bepaalt dat ons land
verdeeld wordt in departementen, arrondissementen, kantons en mairieën.
De provincie Overijssel is een van de departementen en krijgt de mooie Franse
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naam mee van: Bouches-de-l’Yssel (Monden van den IJssel). De gemeenten zijn
uitsluitend bestuurlijke lichamen. De bestuurlijke en de rechterlijke macht
worden namelijk gescheiden. De voertaal in het bestuur is het Frans.
Het bestuursorgaan van de binnenerfgenamen is in februari 1805 opgeheven, terwijl het schoutambt IJsselmuiden met de schout aan het hoofd blijft
bestaan tot 1811. Het rechterlijk archief van het schoutambt loopt door tot
een laatste vermelding van maart 1811. De laatste schout is D.G. Escher (van
1798 tot 1811). David George Escher (Negapatnam 1767 - Kampen 1831) is
een zoon van een Duitse vader en een Amsterdamse moeder en is in 1791
getrouwd met Maria Adriana Wijnen en in 1805 hertrouwd met Maria van
Olst. Hij is van beroep ‘medicinae doctor te Kampen’, is eigenaar van een korenbranderij en bestuurder. Hun kinderen worden allen geboren in Kampen
en daar heeft het gezin ook altijd gewoond. D.G. Escher is overigens de overgrootvader van de wereldberoemde kunstenaar Maurits Cornelis Escher!
De mairie en de maire
De burgerlijke gemeente, de mairie IJsselmuiden, wordt gevormd in 1811.
Aan het hoofd staat een maire, met als bijzondere taken de openbare orde
en de assistentie van rijksambtenaren, bijgestaan door een adjunct-maire,
beiden aangesteld door de prefect van het Departementaal bestuur. De eerste
maire van IJsselmuiden is mr. Hendrik Rudolf Verhagen uit Kampen. In dit
geval dus niet de voormalige schout, maar een nieuwe bestuurder. Escher
wordt namelijk maire van Zwartsluis.
Hendrik Rudolf Verhagen is geboren op 30 november 1762 op Huize Oosterholt te IJsselmuiden als zoon van Jan Verhagen en Sara Wilhelmina Bredius. Hij is overleden op 25 januari 1825 te Kampen. Hendrik Rudolf trouwt
met Catharina Susanna Johanna du Clos (Coevorden 1761 - Kampen 1832)
op 18 april 1786 te Kampen. Bruid en bruidegom zijn op dat moment ook
woonachtig aldaar. Zijn beroep is advocaat en notaris en hij woont en werkt
grotendeels in Kampen, hoewel op een zekere plaats wordt vermeld: ‘notaris
Hendrik Rudolph Verhagen standplaats IJsselmuiden 1812-1824’. Waar het
gezin precies woont is wat onduidelijk, want tussen 1801 en 1808 worden er
drie kinderen geboren in IJsselmuiden, maar in 1803 een in Kampen. In 1811
wordt Verhagen als inwoner van IJsselmuiden geregistreerd in het Registre
Civique de 4 mei 1811 maar in 1812 woont hij volgens een akte in Kampen
en in 1815 wordt als adres de Burgwal te Kampen genoemd.
In het jaar 1813 legt hij zijn functie alweer neer. Misschien komt dat vanwege zijn beroep. Een maire mag namelijk in zijn gemeente geen rechterlijke
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of notariële functies meer uitoefenen. Hij mag wel buiten zijn gemeente
wonen en daar het beroep van notaris uitoefenen.
De combinatie van maire en bijvoorbeeld notaris is om financiële reden
noodzakelijk, want de burgemeester krijgt geen salaris en moet dus wel eigen inkomsten hebben. Ook na de invoering van de gemeentewet in 1851
wordt het burgemeesterschap niet als fulltime functie beschouwd.
De tweede burgervader van IJsselmuiden is mr. Jacob Tichler (Vianen 17701848 Kampen), zoon van de Kamper dominee Jacob Tichler. Hij is vanaf 1813
eerst maire, later schout, en uiteindelijk tot 1838 burgemeester van IJsselmuiden. In 1803 trouwt Jacob de Kamperse Maria Diderica van Heimenberg;
samen krijgen zij vier kinderen. Op 3 maart 1848 overlijdt zijn echtgenote
en een maand later, op 4 april, komt hijzelf te overlijden in Kampen aan de
Oudestraat. Jacob Tichler jr. is advocaat van beroep en woont in Kampen,
maar heeft ook bezittingen in IJsselmuiden. In de jaren negentig van de 18de
eeuw komen we hem al tegen als erfgenaam en is hij zelfs enkele jaren kerkmeester. Ook staat hij de schout vaak bij als keurnoot of verwalter schout.
De burgerlijke Gemeente IJsselmuiden
Het nieuwe gemeentebestuur krijgt dezelfde taken als de oude besturen van
voor 1811: het uitvoeren van opdrachten van hogere overheden, ontwerpen
van reglementen, toezicht op de armenzorg en de kerk, zorg voor het onderwijs en financieel beheer. Belangrijke uitzondering is echter de zorg voor
de waterstaat, die wordt toevertrouwd aan een zelfstandig bestuursorgaan.
Na de vorming van de gemeente wordt ook de burgerlijke stand ingevoerd.
Alle inwoners van de gemeente worden geregistreerd, kiezen een officiële
achternaam en geboortes, huwelijken en overlijdens moeten worden ingeschreven.
Vanaf 1811 is het kadaster begonnen met het in kaart brengen van het
grondgebied van Nederland. Elk stuk grond (perceel) krijgt een beschrijving
en een uniek nummer. Op basis hiervan is nu van elk perceel de eigenaar te
achterhalen.
De Franse regelingen blijven na het verdrijven van de Fransen in 1813-1814
ongewijzigd van kracht, al worden voertaal en functiebenamingen weer
Nederlands. Vanaf 1814 heet de maire weer schout, maar vanaf 1825 definitief (per Koninklijk Besluit) burgemeester.
Onderzoek naar de alleroudste archivalia van de burgerlijke gemeente
IJsselmuiden levert niet veel bijzonders op. De registers van de notulen van
de raad zijn beschikbaar vanaf 18 september 1813, omdat eerdere notulen
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niet bewaard zijn gebleven. Dit eerste register heeft helaas veel waterschade
opgelopen en is derhalve grotendeels onleesbaar.
De eerste folio’s geven één keer een soort jaarrekening, geheel opgesteld
in de Franse taal. Verder wordt alles in het Nederlands aangetekend, opgesmukt met veel dure Franse (of van het Frans afgeleide) woorden. Tussen
de waterkringen door ontwaren we de begrippen ‘De Gemeente Ontvanger’
en ‘De Maire en de Municipalen Raad’ en gaat het om ‘De handelingen van
den Schout en Raad der Gemeente van IJsselmuiden’. De verschillende notulen van de eerste jaargangen zijn ondertekend door de maire en negen
gemeenteraadsleden. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal
inwoners. Gemeenten met de kleinste inwonersklasse hebben negen raadsleden, gemeenten met de grootste inwonersklasse hebben er vijfenveertig.
De raadsleden van het eerste uur zijn: Jan Jansen Huijer (of Huyer), Jan van
Regteren, Willem van Steenhuijzen, Albert van der Sluis, Hendrik van den
Belt, Peter Alberts Jonker, Peter Klaasen de Groot, Gerrit van der Vegte en
Gerrit Jans van Dieren.
De oudste (leesbare) begroting (omstreeks 1813) geeft ook een aardig inkijkje
en toont ons waar de Gemeente zoal verantwoordelijkheid voor draagt.
Ontvangsten 					

f 2335-35-0

Uitgaven /Kosten van Bestuur 			
		
Reserve Compagnie		
		
Voor den Ontvanger		
		
Veldwachter			
		
Politie				
		
Publiek Onderwijs			
		
Onderhoud van woonhuis		
		
Publieke Feesten			
		
Reparatie aan den Tooren		
		
Reparatie aan den School		
		
Voor de Custos (koster)		
		
Voor de Invaliden			
		
Vleesch en Brood			

f 258-11-6
f 29-12
f 49-0-0
f 173-2-5
f 6-0-0
f 15-0-0
f 40-2-9
f 50-0-0
f 549-7-6
f 1100-0-0
f 39-9-5
f 5-18-8
f 39-9-5

Voor de huur van het Gemeentehuis wordt 25 gulden betaald. Het is onduidelijk waar IJsselmuiden haar gemeentehuis heeft gehad. Wellicht is dat al
vanaf het begin in een speciaal ingerichte raadkamer in Café Ridderinkhof
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Het erf van Jan Jansen Huijer in de bocht van de Oosterholtseweg, waar tegenwoordig het huis Oosterholtseweg nr. 12 staat.
Potloodtekening gemaakt in 1842 door Dirk Boele (1778-1846). Bron: Stadsarchief Kampen (K001800-24).

aan de Trekvaart. In deze uitspanning, vaak ook Herberg De Zon genaamd,
houden notarissen zitting en zijn zeer regelmatig publieke verkopingen en/
of veilingen. In 1938 is deze herberg als Café Diepenveen afgebroken.
De positie van de schoolmeester/koster
De Franse Tijd heeft ook gevolgen voor de positie van de schoolmeester/koster. Eind 1807 wordt een nieuwe schoolmeester benoemd, die tevens koster
van de kerk zal zijn. Deze functie is namelijk al eeuwen een gecombineerde
baan en de benoeming is een aangelegenheid van de erfgenamen. Hij wordt
de opvolger van Tjibbe de Jong.
Voor het eerst zijn nu de erfgenamen niet meer in beeld. Het initiatief ‘tot
het beroepen van een schoolmeester en koster alhier’ wordt genomen door
de schout D.G. Escher. Hij verzoekt de kerkenraad om een manslidmatenvergadering te organiseren ten einde ‘een Commissie te benoemen, die met
deze werkzaamheden zouden gechargeerd zijn’.20 De vergadering wordt
gehouden op 1 september 1807 en de aanwezige leden ‘dragen met eenparigheid van stemmen het doen van deze beroeping op aan de kerkenraad’.
Hieruit blijkt opnieuw het grote vertrouwen in het bestaande bestuur. Er
zijn eigenlijk helemaal geen gemeenteleden die zichzelf opdringen of geschikt(er) achten voor een dergelijke bestuurlijke functie.
De daadwerkelijke commissie wordt nu gevormd door de kerkenraad, de
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Café Diepenveen aan de
Trekvaart te IJsselmuiden,
vlak voor de afbraak in
1938. Foto: collectie SNS
Historisch Centrum.

schout, drie erbij gekozen gezworenen en een afgevaardigde van de magistraat van de stad Grafhorst.
De commissie vergadert op 8 september onder voorzitterschap van de schout.
Dominee Heppener wordt benoemd tot secretaris. Het Reglement ter beroeping van een Koster en Schoolmeester wordt erbij gepakt, evenals de besluiten van het departementaal Bestuur van den Ouden IJssel. Door schout
Escher is enkele weken terug al een advertentie geplaatst, waar slechts twee
schoolmeesters op hebben gereageerd. Een van hen is inmiddels aangesteld
in Hasselt, zodat alleen sollicitant T. Springstok uit Zwolle overblijft. Omdat
de spoeling te dun is, wordt besloten de Landdrost ‘te verzoeken, of niet in
zoo verre van de wetten des lands ter dezen opzichte mocht afgeweken worden, om voorwerpen van den 4en rang mede als sollicitanten aan te merken,
en zoo met voorschreven sollicitanten eene nominatie ten minsten van drie
te formeeren, om daar uit eene keuze te doen’.
De Landdrost gaat akkoord, maar adviseert nu te wachten tot na 14 oktober, wanneer er weer examens worden afgelegd door meesters van de vierde
rang, die hopen op te klimmen tot de derde rang. Vandaar dat er pas weer op
19 oktober wordt vergaderd. Er zijn nu in totaal vijf sollicitanten, zelfs twee
van de tweede rang ‘zoodat de vergadering thans een genoegzaam getal sollicitanten had, tot het doen van eener keuse’. Na enige discussie wordt besloten dat de sollicitanten de aanstaande zondag in de eredienst zullen laten
horen hoe hun kwaliteiten als voorzanger en voorlezer zijn. Tevens wordt
bij de schoolopziener informatie ingewonnen aangaande de sollicitanten.
Wanneer dit goed uitpakt mogen de heren twee weken later geëxamineerd
worden ten overstaan van de vergadering.
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lisefinuiden
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De laatste woning rechts
van de weg, in het midden
van deze foto, steekt
nogal uit. Dit is al sinds het
begin van de 17de eeuw
de dienstwoning van de
koster/schoolmeester, met
daaraan vast een klaslokaal.
Ansichtkaart uit 1904. De
school en de onderwijzer
zijn dan inmiddels verhuisd
en het pand is in gebruik als
bakkerij. Privécollectie.

De 28ste oktober breekt aan en naast elf commissieleden is de schoolopziener aanwezig. Er komen echter maar drie sollicitanten opdagen, waarvan
één meester zich ter plekke nog terugtrekt. Er blijven twee sollicitanten over,
zodat de schoolopziener het niet nodig acht deze beide heren te examineren. Ze zijn beide geëxamineerd door ‘de School-Commissie van dit District’
en krijgen een gunstig rapport. ‘De leden gingen daarop gezamenlijk uit de
Pastorij, waar zij dus heden vergaderd geweest waaren, naar de kerk met de
2 sollicitanten, alwaar zij de zelven nochmaals openlijk lieten leezen en zingen. Waarna de Sollicitanten en verdere tegenwoordig zijnde persoonen verzocht wierden de kerk te verlaten. De President stelde toen voor om terstond
tot het doen der beroeping over te gaan, waarop met éénpaarige stemmen
beroepen wierd tot Schoolmeester en Koster alhier Helmich van Kuik, thans
schoolmeester te Brunnepe.’
Wanneer kerk en staat in 1811 daadwerkelijk gescheiden zijn, heeft de school
meester/koster ineens twee werkgevers. Als schoolmeester is hij in dienst van
de burgerlijke gemeente. Op de jaarrekening van 1814 staat: Tractement van
den schoolmeester 346 gulden. Als koster, voorzanger en doodgraver is hij in
dienst van de kerkelijke gemeente. Hij woont in de woning die aan de dorpsschool vastzit, pal naast de kerk.
De burgerlijke gemeente betaalt nu dus het loon van de meester, de schoolbehoeften en het onderhoud van het schoolgebouw dat aan de gemeente is
toegevallen. Het onderhoud van het woonhuis, feitelijk ‘de kosterswoning’
genoemd, is voor rekening van de kerk. Dit is zo vanzelfsprekend, dat het tot

288

1827 duurt voordat de kerkvoogden beseffen dat de ‘billijkheid vordert’ dat
de burgerlijke gemeente best iets mag bijdragen aan het onderhoud van de
woning die eigendom is van de kerkelijke gemeente en waar hun schoolonderwijzer woont. Vanaf dat moment wordt er jaarlijks 25 gulden betaald uit
de gemeentekas aan de kerkvoogdij als tegemoetkoming.
Er komt een einde aan de Franse Tijd
In de winter van 1813/1814 komt er een eind aan de Franse Tijd. Na de nederlaag in Rusland worden de Franse troepen uit Nederland verjaagd door
Pruisische, Russische en Britse eenheden. Op 10 november 1813 hebben zich
twaalf- tot vijftienhonderd Kozakken verzameld bij het Duitse Neuenhaus.
Twee dagen later duiken de eersten al op voor de IJssel. Hun strategie is om
de Fransen zo snel mogelijk de rivier over te jagen en dan door te stomen
naar het westen tot uiteindelijk Parijs. De schrik zit er overigens goed in als
de Kozakken de oostgrens oversteken. Zij komen ons land bevrijden van de
Fransen, maar hun reputatie als barbaarse woestelingen is hen al vooruit gegaloppeerd. Dat maakt dat ze niet bepaald met open armen worden ontvangen. Eenmaal in Nederland staan ze al gauw bekend als liederlijke, twee uur
in de wind stinkende, half wilde rokkenjagers. En als bevrijders verwachten ze dat de bevolking ruimhartig over de brug zal komen met voedsel en
drank, maar Nederland is in de ruim vijf jaar dat het bij Frankrijk is ingelijfd
geweest al helemaal uitgezogen en afgeknepen. Het is armoede troef.
Ongeveer vier maanden lang ondervinden de IJsselmuidenaren hinder van
de geallieerden.21 Het begint met een week lang beschietingen tussen de
Kozakken aan de IJsselmuider kant en de Fransen in Kampen, met uiteraard
de nodige schade tot gevolg. Dan nemen de Kozakken Kampen in, maar verlaten ons grondgebied vooreerst nog niet, terwijl Engelse en Pruisische troepen zich bij hen voegen. In 1814 geeft de gemeente in een schrijven aan de
Heeren Commissarissen Generaal op hun verzoek de schulden weer, die te
maken hebben met de nu afgelopen oorlog en de bevrijding: ‘Wegens geleverde vivres fourages aan de Troepen der Geallieerde Mogendheden van November 1813 tot Maart 1814 de somma van f 308-0-0. Wegens op marsch ontvreemde of ingevolge van de boven hunne Kragten van dezelve gevorderde
diensten overledene en door onpartijdigen getaxeerde paarden de somma
van f 693-0-0. Wegens de Leverantie van drie Trommen voor den Landstorm
dezer Gemeente op Invitatie van den Lieuttenant Colonel, als belast met de
finale Organisatie van het battaillon, volgens Nota van den Leveransier de
somma van f 75-0-0.’
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Inname van Kampen door de Kozakken, een onbekende tekening toegeschreven aan Pieter Remmers. Foto: G. Sloot. Collectie
SNS Historisch Centrum.

Met steun van de geallieerden wordt het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden gecreëerd. De Franse Tijd ligt voorgoed achter ons. Al is het een jaar
later nog even spannend, wanneer Napoleon nog eenmaal probeert het tij
te keren. In juli 1815 vindt de Slag bij Waterloo plaats en wordt hij definitief verslagen. In deze veldslag vechten duizenden Nederlanders mee, onder
aanvoering van de latere koning Willem II.
Gevolgen van de Franse Tijd
Na een kleine tien jaar voorbede voor land en volk te hebben gedaan in
de kerk, beginnen de veranderingen in IJsselmuiden in 1795 met het ter
sprake komen ‘van de omkeer van het publiek regeringsbestuur, volgens de
aangenomen gronden van rechten van den mens en van den burger’ in de
vergadering van de erfgenamen. Er wordt hier verwezen naar de Verklaring
der Rechten van den Mensch en van den Burger, uitgevaardigd op 31 januari
1795 in Den Haag door de Provisionele Representanten van het Volk van Holland. Het is de eerste fundamentele Nederlandse tekst over de grondrechten
van mensen in het kader van staatsinrichting en vrijheden en stelt dat mensen vrij en gelijk in rechten zijn geboren. Dat ze recht hebben op veiligheid.
Algemeen kiesrecht wordt ingevoerd. Het verbiedt gevangenschap zonder
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proces. Het brengt rechten, zoals die op eigendom of op godsdienstuitoefening en controle op handelingen van bestuurders en op bestedingen van
belastingen. Ze stelt dat burgers vrijelijk mogen spreken en schrijven.
Er kan gerust worden gesteld dat de Franse Tijd wat dit betreft - tot op de
dag van vandaag - veel goeds heeft gebracht. Mensen zijn niet gelijk, maar
wel gelijkwaardig, een belangrijk uitgangspunt van iedere democratische
samenleving.
De Franse Tijd, met de vele staatkundige vernieuwingen, heeft nog meer
grote gevolgen. Net als Frankrijk krijgt de Republiek een departementaal bestuur. Er komen ministeries voor onder meer Justitie en Politie, Financiën,
Waterstaat en Erediensten. De modernisering van de belastingen wordt ter
hand genomen en ook de rechterlijke organisatie en advocatuur worden
gereorganiseerd. De militaire dienstplicht, die in de Franse Tijd is ingevoerd
en waarbij in principe iedere jongeman voor de dienstplicht wordt ingeschreven, blijft ook gehandhaafd. Voor een eerlijke belastingheffing is in
de Franse Tijd een begin gemaakt met de vorming van het kadaster. En ten
slotte bouwt de bevolkingsregistratie voort op het fundament dat is gelegd
en moeten personen die nog geen familienaam hebben er een aannemen.
Het is gebleken dat de veranderingen in IJsselmuiden zeer geleidelijk zijn
gegaan. De verschillende processen hebben jaren geduurd en hebben niet
tot ongeregeldheden geleid. Het begint al met de mededeling dat de vergadering van de erfgenamen ‘zeer genegen was volgens de aangenomen
beginselen van publiek regeringsbestuur van hun recht en possessie der bestiering van het kerspel van IJsselmuiden afstand te doen’. Wat dat betreft
vallen er geen spannende en opwindende verhalen te vertellen.
De van hogerhand opgelegde bestuurswijzigingen zijn uiteraard doorgezet.
Daar heeft geen IJsselmuidenaar iets tegen kunnen doen. Maar de veranderingen van de achtergrond van de plaatselijke bestuurders zijn niet schokkend. Het lijkt erop dat afkomst nog steeds bepaalt of iemand wel of niet
in een bestuur gekozen worden. De verschillende commissieleden, kerkenraadsleden, gemeentebestuurders en kerkvoogden en notabelen zijn nog
steeds mannen van naam en stand en veel mannen van vóór 1795 zien we
aanblijven, een nieuwe functie bekleden of herhaaldelijk herkozen worden.
In al hun ‘voorzigtigheid, wysheid en zagtmoedigheid’…
Een boerenknecht of daghuurder komt voorlopig nog niet aan bod. En willen zij dat eigenlijk wel? Op de verschillende manslidmatenvergaderingen
worden zittende bestuurders en/of kerkenraadsleden steeds herkozen of
aangewezen om in een bepaalde commissie de zaken te behartigen. Zij ge-
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nieten dus duidelijk het volste vertrouwen van de gemeenteleden, die zelf
geen behoefte of geen moed hebben om mee te dingen naar een bestuurlijk
baantje. Zodoende is het juist het oude bestuur, dat zelf zorgt voor de overgang naar en de zitting in het nieuwe bestuur.
Hoofdrolspelers in de IJsselmuider besturen zijn over het algemeen geen
tegenstanders geweest van het patriottisch gedachtengoed, al zijn ze zeer
gematigd. Juist daarom is het allemaal langzaam, zorgvuldig en geweldloos
gegaan en kijkt de gewone burger, op een enkele uitzondering na, met lijdzaamheid toe. De ‘gemiddelde IJsselmuidenaar’ is (tot ver in de 19de eeuw)
zeer conservatief, dat blijkt eigenlijk telkens weer.
Heeft de Stadhouder, hebben de Fransen, de Russen, de Engelsen, heeft de
Prins, de Franse Tijd, iets goeds gebracht? Dat zal helaas door veel inwoners
van IJsselmuiden absoluut niet zo worden ervaren. Voelt men zich nu echt
bevrijd, geholpen, gezien en veilig? In de Dorpskerk wordt het opvallend
vaak en méér doorleefd gezongen: ‘Vest op prinsen geen betrouwen, waar
men nimmer heil bij vindt’.22

Kampen
Drie bestuurders in dit verhaal, Escher, Verhagen en Bondam, spelen ook een rol in
de Kamper verwikkelingen tijdens de omwenteling. Mr. Gerhard Bondam heeft al
voor 1795 zitting in de Kamper magistraat en is een gematigde patriot. Hij wordt in
1795, na verkiezingen onder leiding van het Comité Revolutionair, lid van de voorlopige regering. Mr. Hendrik Rudolph Verhagen is een lid van het genoemde Comité,
dat het stadhuis in bezit neemt, het bestuur van de stad op zich neemt en de verkiezing van de voorlopige regering organiseert. Bondam en Verhagen worden in mei
1795 verkozen in de nieuwe municipaliteit, waarvoor overigens geldt dat geen van
de benoemden is geneigd aan de radicale verlangens van de democraten (patriotten)
tegemoet te komen. Klaarblijkelijk zijn de heren, hoewel patriottisch, zeer gematigd.
Een tegenvaller voor de harde kern binnen de groep van patriotten. In de zomer van
1795, wanneer er weer verkiezingen zijn, wordt Verhagen opnieuw gekozen, hoewel
nu in een municipaliteit die zelfs overwegend aristocratisch genoemd mag worden.
J.H. de Lange schrijft in zijn scriptie over de situatie in Kampen: ‘Tot dan toe kan
gesteld worden dat de omwenteling in Kampen geen personen naar bestuursposities
heeft gevoerd, die niet tot de regentenklasse gerekend moeten worden. Het is echter
wel een feit, dat alle nieuwgekozenen in hun opstelling in de tijd hieraan voorafgaande, getoond hebben patriottisch gezind te zijn, maar zeker niet tot de radicalen
behoren.’

292

Raadhuis te Kampen. Uit:
De Aardbol, Magazijn van
hedendaagsche land- en
volkenkunde, 1841. Collectie: Remy Steller.

In 1796 is er ineens winst voor de democraten. Een nieuwe municipaliteit wordt
gekozen met allemaal nieuwe leden. Ook David George Escher, duidelijk een meer
radicaal-patriot, wordt verkozen. Qua maatschappelijke positie behoren, op de stadsdokter Escher en de verdreven Elburger patriot Sels na, allen tot de lagere middenklasse. Deze municipaliteit houdt het echter maar een goed jaar vol.23
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